
IATG 02.20:2015[E] 
 

©  ONU ODA 2015 

 

  

 DIRETRIZES TÉCNICAS  
INTERNACIONAIS DE 
MUNIÇÃO 

IATG 
02.20 
 
 

  2a Edição   
01-02-2015 
 
 
 
 
 

  

Quantidade e distâncias de 
separação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
i 

 

 

Aviso 

Este documento é atual com efeito a partir da data indicada na página de rosto. Uma vez 
que as Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição (IATG) estão sujeitas a análise e 
revisão, os usuários devem consultar o website do projeto IATG (http://www.un-arm.org) a 
fim de verificar seu status, ou através do Escritório da ONU na seção Assunto de 
Desarmamento de Armas Convencionais no website http://www.un.org/disarmament. 

 

 

 

 

Nota de direitos autorais 

Este é um documento de Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição (IATG) e é 
protegido por direitos autorais pela ONU. Este documento, ou qualquer parte dele, não 
poderá ser reproduzido, armazenado ou transmitido de forma qualquer, ou por quaisquer 
meios, para qualquer outra finalidade sem a permissão prévia por escrito da UNODA, 
agindo em nome da ONU.  

Este documento não deve ser vendido.  

United Nations Office for Disarmament Affairs 
Room S-3120, United Nations, New York, NY 10017, USA [EUA] 
 
E-mail: un-arm@un.org 
Telefone: (+1) (212) 963 5876 
Fax: (+1) (212) 963 5369 
 

 

 

 

 

 UN 2015 – Todos os direitos reservados 

http://www.un-arm.org/
http://www.un.org/disarmament
mailto:un-arm@un.org


IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
ii 

Índice 

 
Introdução ............................................................................................................................................... v 

Quantidades e distâncias de separação ................................................................................................. 1 

1 Escopo .......................................................................................................................................... 1 

2 Referências normativas ................................................................................................................ 1 

3 Termos e definições ..................................................................................................................... 1 

4 Distâncias de separação .............................................................................................................. 3 

5 Contexto das quantidades de distância........................................................................................ 4 

6 Tipos de quantidades de distância ............................................................................................... 5 

6.1 Quantidades de distância interna (IQD) (NÍVEL 2) ................................................................................. 5 

6.1.1. Distância do edifício de processamento (PBD) ................................................................................................ 5 

6.1.2. Distância interarmazéns (IMD) ......................................................................................................................... 6 

6.2 Quantidades de distância externa (IQD) (NÍVEL 2) ................................................................................ 6 

6.2.1. Distância da rota de tráfego público (PTRD) .................................................................................................... 6 

6.2.2. Distância de edifícios habitados (IBD) ............................................................................................................. 6 

6.2.3. Distância de edifícios vulneráveis (VBD) .......................................................................................................... 7 

7 Regras para uso de quantidade de distância (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) .................... 7 

7.1 Diretriz .................................................................................................................................................... 7 

7.2 Medidas de distâncias ............................................................................................................................ 7 

7.3 Unificação ............................................................................................................................................... 7 

7.4 Estruturas de Intervenção ....................................................................................................................... 8 

7.5 Quantidade Líquida de Explosivo (NEQ) ................................................................................................ 8 

7.6 Equivalência de TNT ............................................................................................................................... 8 

7.7 Determinação da quantidade de distâncias ou quantidades permissíveis .............................................. 9 

7.8 Arredondamento de quantidades de distância ........................................................................................ 9 

8 Justificativa para a quantidade de distância selecionada ............................................................ 9 

9 Símbolos ..................................................................................................................................... 13 

10 Matrizes de quantidade de distância da divisão de risco (NÍVEL 2) .......................................... 13 

10.1 HD 1.1, HD 1.2 e HD 1.3 ...................................................................................................................... 13 

10.2 HD 1.4, HD 1.5 e HD 1.6 ...................................................................................................................... 15 

11 Tabelas da quantidade de distância da divisão de risco (NÍVEL 2) ........................................... 15 

12 Estação de triagem e áreas de trânsito (NÍVEL 2) ..................................................................... 16 

13 Armazém subterrâneo (NÍVEL 2) ............................................................................................... 16 

13.1 Geral ..................................................................................................................................................... 16 

13.2 Efeitos de explosões subterrâneas ....................................................................................................... 17 

13.2.1. Confinamento ................................................................................................................................................ 17 

13.2.2. Explosão ........................................................................................................................................................ 17 

13.3 Choque do solo ..................................................................................................................................... 17 

13.4 Fragmentos e estilhaços ....................................................................................................................... 18 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
iii 

13.5 Tipos de quantidade de distância (armazém subterrâneo) ................................................................... 18 

13.6 Aplicabilidade da quantidade de distância (armazém subterrâneo) ...................................................... 18 

13.7 Medindo a quantidade de distância (armazém subterrâneo) ................................................................ 19 

13.7.1. Quantidade de distância interna .................................................................................................................... 19 

13.7.2. Quantidade de distância externa ................................................................................................................... 19 

13.8 Determinação da quantidade de distância (armazém subterrâneo) ..................................................... 19 

14 Portos (NÍVEL 2) ......................................................................................................................... 20 

14.1 Geral ..................................................................................................................................................... 20 

14.2 Agregação da NEQ ............................................................................................................................... 20 

14.3 Atividades proibidas durante o reabastecimento .................................................................................. 21 

14.4 Medindo a quantidade de distância (portos) ......................................................................................... 21 

14.4.1. Medidas ......................................................................................................................................................... 21 

14.4.2. Círculos de oscilação ..................................................................................................................................... 21 

14.4.3. Múltiplas embarcações .................................................................................................................................. 21 

14.5 Estimando as quantidades de distância (portos) .................................................................................. 21 

14.5.1. Níveis de Proteção ........................................................................................................................................ 21 

14.5.2. Quantidades de distância recomendadas ...................................................................................................... 21 

15 Software IATG e ajuste das quantidades de distância (NÍVEL 2) .............................................. 21 

Anexo A (normativa) Referências ......................................................................................................... 22 

Anexo B (informativo) Referências ....................................................................................................... 23 

Anexo C (normativo) Símbolos para o conceito de QD (NÍVEL 2) ....................................................... 24 

Anexo G (normativa) Divisão de risco 1.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ................ 27 

Anexo E (normativa) Divisão de risco 1.1 Tabelas de QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ........ 32 

Anexo F (normativa) Divisão de risco 1.2.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) .............. 35 

Anexo G (normativa) Divisão de risco 1.2.2 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ............. 40 

Anexo E (normativa) Divisão de risco 1.2 Tabelas de QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ........ 45 

Anexo J (normativa) Divisão de risco 1.3.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) .............. 47 

Anexo K (normativa) Divisão de risco 1.3.2 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ............. 52 

Anexo L (normativa) Divisão de risco 1.3 Tabelas de QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) ......... 57 

Anexo m (normativa) Divisão de risco Matriz QD (armazém subterrâneo) (NÍVEL 2) ......................... 59 

Anexo N (normativa) Divisão de risco Tabelas QD (armazém subterrâneo) (NÍVEL 2) ...................... 62 

Anexo P (normativa) Divisão de risco Matriz QD (portos) (NÍVEL 2) ................................................... 65 

Anexo Q (normativa) Divisão de risco Tabelas QD (Portos) (NÍVEL 2) ............................................... 67 

 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
iv 

Prefácio 

A Resolução 61/72 
1
 da Assembleia Geral solicitou ao Secretário-Geral a criação de um grupo de 

peritos governamentais para considerar novas medidas para reforçar a cooperação em relação à 
questão dos excedentes de estoques de munição convencional. O relatório do grupo 

2
para a 

sexagésima terceira sessão da Assembleia-Geral apresentou uma visão abrangente dos 
problemas decorrentes da acumulação de excedentes de estoques de munição convencional. O 
grupo observou que a cooperação em relação às necessidades de gerenciamento efetivo de 
estoque precisa apoiar uma abordagem de "gestão integral", compreendendo desde sistemas de 
categorização e de contabilidade, que são essenciais para garantir o manuseio e armazenamento 
seguros e para a identificação de excedentes, para sistemas de segurança física e de vigilância e 
procedimentos de teste para avaliar a estabilidade e confiabilidade da munição. O grupo 
recomendou especificamente o desenvolvimento de diretrizes técnicas adequadas. 

A sexagésima terceira sessão da Assembleia-Geral aprovou a Resolução A/RES/63/61
3
, que 

acolheu favoravelmente o relatório do grupo de peritos governamentais e incentivou fortemente o 
Estado para implementar suas recomendações. Isso proporcionou ao mandato a elaboração de 
diretrizes técnicas apropriadas.

4
 

O trabalho de preparação, análise e revisão destas diretrizes foi realizado por um Painel de 
Análise Técnica (TRP), com o apoio de organizações internacionais, governamentais e não 
governamentais A versão mais recente de cada diretriz, juntamente com informações sobre o 
trabalho do grupo de análise técnica, pode ser encontrada em  http://www.un-arm.org. A IATG 
será analisada pelo menos a cada cinco anos para refletir o desenvolvimento de normas e práticas 
de gestão de estoques de munições convencionais, e para incorporar mudanças devido a 
alterações aos regulamentos e exigências internacionais apropriadas. 

  

 

  

 

                                                      

1
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/61/72, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 06 Dezembro 2006.  
2
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 28 Julho 2008. (Relatório do grupo de Especialistas Governamentais). 
3
 UN General Assembly (UNGA) Resolution A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional 

ammunition stockpiles in surplus. 12 Janeiro 2009. 
4
 Referido como Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição (IATG) para fácil referência. 

http://www.un-arm.org/
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Introdução 

O armazenamento e manuseio de munição e explosivos no interior das instalações de explosivos 
são operações que apresentam riscos inerentes às pessoas e propriedades. A autoridade nacional 
deve, portanto, ter a responsabilidade legal de assegurar que, durante a operação envolvendo 
armazenamento, e/ou processamento de munição e explosivos, os riscos associados àquelas 
operações sejam toleráveis e Mais Baixa na Medida do Possível (ALARP), que um evento 
explosivo deveria ocorrer.  

Um dos meios mais eficientes de proteger o público contra os efeitos de um evento explosivo é 
pelo uso de distâncias de separação, o que garante que eles estão sempre a uma distância 
razoavelmente segura dos explosivos durante o armazenamento e manuseio. Um ponto a ser 
lembrado é, quanto maior a distância de separação, maior será a proteção oferecida. 

Uma avaliação dos efeitos de um evento explosivo indesejável (por exemplo, explosão, bola de 
fogo térmico, e fragmento (munições e/ou estilhaço estrutural) raios) e previsões conforme 
especificados em níveis de risco (em termos de lesões ou danos) tem permitido a 
desenvolvimento de distâncias de separação de "melhores práticas". Tabelas de Quantidade 
Líquida de Explosivo (NEQ) e mínima associada, as distâncias recomendadas foram 
desenvolvidas por organizações regionais. Essas tabelas, (que contêm distâncias de separação 
apropriadas), são conhecidas como Tabelas de Quantidade de Distância (QD) e, em conjunto com 
outros critérios para sua utilização, deverão constituir a base para o armazenamento seguro e 
licenciamento 

5
de Locais de Potencial Explosão (PES), bem como para a colocação de quaisquer 

Locais Expostos (ES) em um local onde é arriscado por efeitos de explosão que podem emanar de 
uma explosão em qualquer PES. Estas tabelas QD são baseadas em ensaios e outros dados, mas 
são suscetíveis a incerteza devido à variabilidade da natureza das explosões e da incompletude 
de dados de ensaios.

6
 A QD deve, portanto, ser objeto de aperfeiçoamento contínuo, conforme 

mais dados se tornarem disponíveis. Tais informações devem ser compartilhadas 
internacionalmente.  

Como uma cautela adicional, os usuários da QD recomendada contidas nesta IATG precisa 
entender que o uso de QD é necessariamente um compromisso entre "um nível aceitável de risco" 
e "proteção absoluta", uma vez que é geralmente impraticável adquirir/restringir toda uma área ao 
redor de locais de explosivos esteja livre de risco e efeitos de explosão. A quebra de vidro, alguns 
danos estruturais, e os impactos de fragmentos, em alguns casos, a ocorrência de lesão, e 
possíveis mortes podem ser esperados fora destas distâncias de separação "seguras". Quando 
disponíveis, maior separação do que os aquela chamada pela QD mínima, deve ser aplicada 
sempre que possível/viável.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

5
 Vide IATG 02.30 Licenciamento de instalações de explosivos. 

6
 Apesar de testes extensivos tenham sido realizados em apoio ao seu desenvolvimento 
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Quantidades e distância de separação 

1 Escopo 

Esta IATG apresenta e explica o conceito e desenvolvimento de quantidades e distância de 
separação. Ele também faz recomendações sobre as distâncias adequadas a serem utilizadas 
para apoiar o armazenamento e manuseio de munições convencionais segura, eficaz e eficiente, e 
fornece um nível aceitável de proteção à equipe ao redor, e ES. 

2 Referências normativas 

Os seguintes documentos referidos são indispensáveis para aplicação deste documento. Para 
referências datadas, somente a edição citada se aplica. Para referências não datadas, a última 
edição do referido documento (incluindo quaisquer emendas) deve ser aplicada. 

Uma lista de referências normativas é dada no Anexo A. Referências normativas são documentos 
importantes a que se faz referência neste guia, e que fazem parte das disposições do presente 
guia. 

Outra lista de referências informativas é dada no Anexo B, na forma de uma bibliografia, que lista 
os documentos adicionais que contêm outras informações úteis sobre o uso de quantidade de 
distância e de separação para melhorar o armazenamento seguro de munições convencionais. 

3 Termos e definições 

Para os propósitos deste guia, os seguintes termos e definições, bem como a lista mais 
abrangente dada em IATG 01.40:2015 (E) Termos, definições e abreviaturas, podem ser 
aplicados. 

O termo "barricada" refere-se a uma travessa uma característica natural do solo, monte artificial, 
ou parede, que, para fins de armazenamento, é capaz de impedir a comunicação direta da 
explosão de uma quantidade de explosivos à outra, embora possa ser destruída no processo. 

O termo "área de explosivos" refere-se a uma área usada para o manuseio, processamento e 
armazenamento de munição e explosivos. Onde não há cerca, é tomado como sendo a área em 
um raio de 50 m de qualquer edifício ou pilha contendo explosivos. 

O termo "local exposto" (ES) se refere a armazém, célula, pilha, caminhão ou trailer carregado 
com munição, oficina de explosivos, edifícios ocupados, local de montagem, rota de tráfego 
público, que estão expostos aos efeitos de uma explosão (ou fogo) no local de potencial explosão 
(PES) em consideração. 

O termo "edifício de paredes pesadas" refere-se a um edifício de construção não combustível 
usado para o armazenamento explosivo com paredes de pelo menos 450 mm de concreto armado 
(RC), ou 700 milímetros de tijolo, ou resistência à penetração equivalente de outros materiais, com 
ou sem um teto de proteção. A porta é reforçada normalmente se sua face está no lado do local da 
explosão potencial (PES). 

O termo "iglu" refere-se a um armazém, normalmente construído ao nível do solo, com tetos, 
laterais, e traseira cobertos de terra e construídos em aço corrugado ou concreto reforçado. 

NOTA 1 A parede frontal pode/não pode ser protegida por uma barricada, que pode fornecer proteção significativa para o 
conteúdo de um iglu de uma explosão em um local de explosão adjacente. 

O termo "edifício de habitado" refere-se a um edifício ou estrutura ocupada totalmente ou em parte 
por pessoas (geralmente civis). O termo é usado como sinônimo edifício ocupado.  
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O termo distancia do edifício habitado (IBD) refere-se "distância mínima permitida entre os locais 
de potencial explosão (PES) e locais expostos não associados (ES), que requerem um alto grau 
de proteção contra uma explosão.  

NOTA 1 A IMD é uma forma de Quantidade de Distância Externa (OQD)  

O termo "quantidade de distância interna" (IQD) se refere a distância mínima permissível entre um 
local potencial de explosão (PES) e um local exposto (ES) dentro da área de explosivos. 

O termo "distância interarmazém" (IMD) refere-se a distância mínima permissível entre um edifício 
ou pilha contendo explosivos para outros edifícios ou pilhas, que irá impedir a propagação 
imediata de explosões ou incêndio de um para o outro por míssil, chama ou explosão.  

NOTA 1 A IMD é uma forma de Quantidade de Distância Interior (IQD)  

NOTA 2 Reações subsequentes (fogo ou detonação) pode ainda ocorrer em locais adjacentes que atendam a IMD, 
como um resultado de queima de detritos, impactos de fragmento de alto ângulo, colapso de edifícios, etc. 

O termo "armazém" refere-se a qualquer edifício, estrutura, ou container aprovado para o 
armazenamento de materiais explosivos. (c.f armazém de explosivo (ESH)) 

O termo "estação de triagem" refere-se a grupos de entroncamentos ferroviários em que trens de 
carga são formados/reformados, ou áreas onde os comboios rodoviários são montados. 

O termo "quantidade de distância externa" (OQD) se refere a distância mínima permissível entre 
um local potencial de explosão (PES) e um local exposto (ES) fora da área de explosivos. 

O termo "local de potencial explosão" (PES) se refere ao local de uma quantidade de explosivos 
que criará um risco de explosão, fragmento, térmico ou de estilhaços em um incidente de uma 
explosão do seu conteúdo. 

O termo "distância do edifício de processamento" (PBD) se refere a distância mínima permissível 
de um edifício ou pilha contendo explosivos a um edifício de processamento, ou a partir de um 
edifício de processamento para outro edifício de processamento, a qual fornecerá um grau 
razoável de imunidade para os agentes no interior do Edifício do Processamento(s), e um alto grau 
de proteção contra a propagação imediata ou subsequente de explosões .  

NOTA 1 O PBD é uma forma de Quantidade de Distância Interior (IQD)  

O termo "rota de tráfego público" (PTR) refere-se a uma estrada usada para o tráfego público em 
geral; uma ferrovia fora da área de explosivos, que é usada para tráfego público de passageiros; 
uma hidrovia como um rio com água corrente e um canal, usado pelos navios de passageiros.  

NOTA 1 Uma PTR é um ES. 

O termo "distância da rota de tráfego público" (PTRD) refere-se a distância mínima permissível 
entre um potencial local de explosão (PES) e rotas de tráfego em que a ignição ou explosão de 
explosivos em PES não causará risco intolerável aos ocupantes dos veículos no local exposto 
(ES).).  

NOTA 1 A PTRD é uma forma de Quantidade de Distância Externa (OQD)  

O termo "quantidade de distância" refere-se a distância mínima permissível necessária entre um 
local potencial de explosão (PES) e um local exposto (ES).  

O termo "distância de separação" refere-se a um termo genérico para distância segura entre um 
local de potencial explosão (PES) e um local exposto (ES). 

NOTE 1 Distâncias de separação podem ou não envolver o uso de sistema de quantidade de distância. Elas podem 
ser desenvolvidas pelo uso da análise de consequência de explosão. 
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O termo "área de trânsito" refere-se a áreas onde as remessas de explosivos submetidos a 
movimentos são montados/desmontados para o transbordo entre modos de transporte que 
operam dentro de uma unidade de explosivos, e aqueles que operam fora da área. 

O termo ‘travessa’ refere-se a uma característica natural do solo, monte artificial, barricada ou 
parede, que é capaz de interceptar projeções de alta velocidade em baixo ângulo de um local 
potencial de explosão, e evitar a iniciação de explosivos em estoques armazenados nas 
proximidades.  

NOTA 1 Pode estar localizado em um PES ou em um ES  

NOTA 2 Se localizado em um PES, pode ser destruído no processo. 

NOTA 3 O termo “travessa" agora está sendo eliminado, e o alternativo "barricada" agora é usado com mais 
frequência. 

O termo "edifício vulnerável" refere-se a um local exposto (ES) considerado ser vulnerável pela 
natureza de sua construção ou função, portanto situada em uma OQD maior que o normal.  

NOTE 1 Exemplos são os edifícios multi pisos, com muito vidro exposto de frente para o PES, hospitais, locais de 
grande concentração de pessoas, como escolas e igrejas, e as estruturas de tipo de armazém que usam 
técnicas de construção de parede cortina.  

O termo "Distância vulnerável do Edifício" (VBD) refere-se a distância mínima permissível entre 
um local de potencial explosão (PES) e um edifício vulnerável.  

NOTA 1 A VBD é uma forma de Quantidade de Distância Externa (OQD)  

Em todos os módulos das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição, as palavras 'deve', 
'deveria', 'poderia' e 'pode' são usadas para expressar disposições de acordo com seus usos em 
normas ISO. 

a) "deve" indica um requisito: É usado para indicar requisitos a serem estritamente seguidos 
para a conformidade do documento e do qual nenhum desvio é permitido  

b) "deveria" indica uma recomendação: É usado para indicar que uma, entre várias 
possibilidades, é recomendada como particularmente adequada, sem mencionar ou excluir 
as outras, ou que uma determinada linha de ação é preferível, mas não necessariamente 
requerida, ou que (na forma negativa, “não deveria”.) certa possibilidade ou plano de ação é 
obsoleto, mas não proibido. 

c) "poderia" indica permissão: É usado para indicar um plano de ação permissível dentro 
dos limites do documento. 

d) "pode" indica possibilidade e capacidade: É usado para as declarações de possibilidade 
e capacidade, seja material, física ou casual. 

4 Distâncias de separação 

A distância de separação é a distância mínima permitida entre um local de potencial explosão 
(PES) e um local exposto (ES), onde os riscos devido a um evento explosivo foi determinado como 
tolerável pela autoridade nacional competente. Distâncias de separação pode necessariamente ou 
não envolver o uso de sistema de quantidade de distância. Elas podem ser desenvolvidas através 
do uso de análise de consequência de explosão (vide IATG 02.10 Introdução aos princípios e 
processos de gestão de risco). Não obstante, o uso do sistema de quantidade de distância é 
considerado ser a "melhor prática" por muitos Estados e, portanto, será a base da orientação 
dentro desta IATG. 

A Quantidade de distâncias, no entanto, não exclui o risco do público de projeções, cacos de vidro, 
telhas deslocadas, etc, ou o risco de alguns ferimentos leves nos ocupantes. Vidros é um fator 
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importante na construção de proteção dos ocupantes, e as características de proteção são 
relativamente fáceis de fornecer.

7
  

5 Contexto das quantidades de distância 

Muitos Estados usam as regras com base nos explosivos, a sua quantidade, e a distância do 
explosivo até onde as pessoas e, em alguns casos, instalações críticas/equipamentos estão em 
risco. Essas regras são conhecidas como critério de Quantidade-Distância (QD), e baseiam-se na 
abordagem derivada da Lei de Escala Hopkinson-Cranz ,

8
 

9
 que é, mais tarde, alterada por uma 

série de coeficientes. É a base da maior parte do trabalho sobre a estimativa da quantidade de 
distância e de separação apropriada. 

A Lei de Escala de Hopkinson-Cranz é também referida como Lei de Escala Raiz Cúbica: 

(R1/R2) = (W1/W2)
1/3 

 

R = Z.W
1/3 

R= Distância (m) 

Z= Constante de Proporcionalidade (dependente da 
sobrepressão da explosão aceitável).  

O coeficiente "Q" e usado para QD 

W= Peso do Explosivo (Kg) 

O coeficiente NEQ é usado para trabalho de QD. 

 
Tabela 1: Lei de Escala Hopkinson-Cranz  

 
Exemplos do coeficiente "Q" usados na segurança de armazenamento de explosivos 

10
 para 

armazenagem acima do solo são apresentados na Tabela 2, que são baseados nas "melhores 
práticas" regionais

11
:  

Q QD Objetivo Observações 

8,0 Distância de Edifício 
de Processamento 

(PBD) 

Usado para prever distâncias de separação 
mínimas entre edifícios de processamento de 
munições (APB) dentro de uma área de 
armazenamento de explosivos (ESA). 

 As distâncias mínimas 
admissíveis aplicam mais 
se R está abaixo de um 
certo nível, o que é 
diferente para cada função 
'Z'. 14,8 Distância da Rota de 

Tráfego Público 
(PTRD). 

Usado para prever distâncias mínimas de 
separação entre um PES e uma rota de tráfego 
público com acesso de civis. 

22,2 Distância de 
Edifícios Habitados 

(IBD) 

Usado para prever distâncias mínimas de 
separação entre um PES e um edifício habitado 
por civis. 

44,4 Distância de 
Edifícios Vulneráveis 

(VBD) 

Usado para prever distâncias mínimas de 
separação entre um PES e um edifício vulnerável.  

 
Tabela 2: Exemplos de Coeficiente "Q" 

 
 

Os coeficientes QD específico "Q" mostrados na Tabela 2 baseiam-se em estudos e outros dados, 
mas são suscetíveis a incerteza devido à variabilidade da natureza das explosões e da 
incompletude dos dados de ensaios. Devido a isso, a QD deve ser objeto de aperfeiçoamento 
contínuo, conforme mais dados se tornarem disponíveis. 

                                                      

7
 A análise dos riscos de vidros é um componente especializado de uma análise da conseqüência de explosão.  Vide IATG 

02.10 Introdução aos princípios e processos de gestão de risco e UK Glazing Hazard Guide 1997. 
8
 Hopkinson B, UK Ordnance Board Minutes 13565, 1915. 

9
 Cranz C, Lehrbuch der Ballistik, Springer-Verlag, Berlin, 1916. 

10
 Estas são as definições padrão de 'Q' no Software IATG, embora o software não permita que o usuário insira valores 

alternativos de "Q". 
11

 OSCE e regiões da OTAN. 
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O uso de QD exige o cumprimento do sistema de classificação de explosivos da ONU, conforme 
todo o trabalho anterior disponível na área de QD tem usado o sistema de divisões de material 
perigoso.

12
 

Um sistema menos complexo do uso de QD é a do antigo Pacto de Varsóvia, que utilizou a QD 
mostrada na Tabela 3.  

 

Q QD Objetivo Comentário 

4.5 Distância de Perda 
Humana (Explosão) 

Usado para prever distâncias de separação para 
efeitos da explosão de um PES às pessoas 
físicas. 

 

14.0 Distância de Perda 
Humana 

(Fragmentação) 

Usado para prever distâncias de separação para 
efeitos de fragmentação de um PES às pessoas 
físicas. 

Similar a Distância da Rota do 
Tráfego Público (PTRD) na Tabela 
2. 

 
Tabela 3: Exemplos de Coeficiente "Q" 

 
 

6 Tipos de quantidades de distância 

Existem dois tipos principais de quantidade de distância, a quantidade de distância interna (IQD) e 
a quantidade de distância externa (DOQ). Este, por sua vez, tem subtipos, resumidos na Tabela 4.  

Tipo de QD Aplicabilidade Subtipos de QD 

Quantidade de distância interna 
(IQD) 

Somente dentro da área designada de 
explosivos. 

Distância do edifício de processamento 
(PBD) 

Distância interarmazéns (IMD) 

Quantidade de distância externa 
(OQD) 

Somente fora da área designada de 
explosivos. 

Distância da Rota de Tráfego Público 
(PTRD). 

Distância de Edifícios Habitados (IBD) 

Distância de Edifícios Vulneráveis 
(VBD) 

 
Tabela 4: Tipos de QD 

 
 

6.1 Quantidades de distância interna (IQD) (NÍVEL 2) 

IQD são as distâncias mínimas que devem ser observadas entre PES e ES que contêm explosivos 
(que estão em vigor também PES), e entre PES e edifícios de processamento de munições (APB).  

6.1.1. Distância do edifício de processamento (PBD)  

PBD fornece um alto grau de proteção contra a propagação imediata ou subsequente da explosão 
na APB. PBDs são geralmente destinadas para situações em que o pessoal é regularmente 
empregado na preparação ou processamento de explosivos.  

PBDs são as distâncias mínimas que devem ser observadas tanto entre PES e APBs, ou entre 
APBs. Destinam-se a dar um razoável grau de imunidade ao pessoal dentro de um APB 
fortalecido e com barricadas contra os efeitos de uma explosão nas proximidades. Estrutura leve 
dos APBs são susceptíveis de ser danificada se não for completamente destruída, e como tal, 
oferece proteção mínima para o pessoal dentro deles.  

                                                      

12
 Vide IATG 01.50 Sistema de Classificação de Risco de Explosão da ONU e Códigos. 
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6.1.2. Distância interarmazéns (IMD) 

IMD são as distâncias mínimas que devem ser observadas entre PES e ES individuais que contêm 
explosivos (que estão em vigor também PES), e são projetadas para fornecer graus específicos de 
proteção aos explosivos em uma ES. Primeiramente, estas distâncias são destinados a evitar a 
propagação direta esperado em cada ES de cada Divisão de Risco (HD). Uma explosão em um 
PES pode levar indiretamente a explosões em um PES próximo devido a incêndios secundários, 
mas esta situação é mais provável com o menor grau de proteção, detalhado abaixo.  

6.2 Quantidades de distância externa (IQD) (NÍVEL 2) 

OQD são distâncias mínimas a serem observadas entre PES e áreas não explosivas relacionadas 
ao ES, como vias públicas, ferrovias, instalações aeroportuárias civis, edifícios habitados e outros 
edifícios/áreas, sejam elas dentro ou fora da área de explosivos, que são utilizados pelo público 
em geral e/ou pessoal do governo. Em certas circunstâncias, como quando há tráfego de baixa 
densidade em uma estrada, distâncias mínimas de fragmentos são aplicadas.  

6.2.1. Distância da rota de tráfego público (PTRD) 

A PTRD deve ser as distâncias a serem observadas entre PES e rotas utilizadas pelo público em 
geral, que são genericamente referidas como vias de Rotas de Tráfego Público. Estes incluem: 

a) rodovias; 

b) ferrovias; 

c) hidrovias, incluindo rios, canais e lagos; 

d) edifícios do aeroporto e instalações (a menos que considerado como um VBD); e 

e) vias públicas (por exemplo, caminhos).  

A distância necessária baseia-se na quantidade de utilização da rota por veículos, pessoas, etc, 
também conhecido como densidade de tráfego. Exemplos de taxas de uso para cada nível de 
densidade, que devem ser consideradas são apresentadas nas notas de rodapé no Anexo D. Três 
QD alternativas devem, portanto, ser utilizadas, dependendo da utilização pública média da rota, 
tal como mostradas na Tabela 5:  

Densidade QD Apropriado 

Uso de Alta Densidade 100% de IBD 

Uso de Média Densidade (a PTRD) 67% de IBD 

Uso de Baixa Densidade 50% de IBD 

 
Tabela 5: Tipo de QD para PTR 

 
 

O número de pessoas expostas ao risco e os seus tempos relativos de exposição devem ser 
determinados pela média do tráfego ou pessoas contadas, conforme apropriado, ao longo de um 
número de período de 24 horas 

QD semelhantes ao sugerido para vias públicas devem ser aplicadas a campos de jogos, campos 
de golfe e instalações similares de recreação. Estas devem ser sujeitas aos mesmos requisitos 
mínimos de QD. 

6.2.2. Distância de edifícios habitados (IBD) 

A IBD deve ser as distâncias mínimas a serem observadas entre PES e edifícios ou locais onde os 
membros do público geral ou equipe não envolvida em operações relacionadas com explosivos, 
trabalho, moradia ou congregação.  
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As distâncias são destinados a evitar danos estruturais graves aos tipos tradicionais (ou seja, 230 
milímetros de tijolo maciço ou equivalente) de edifícios habitados ou caravanas, e qualquer morte 
ou ferimentos graves consequentes de seus ocupantes. Pessoas em campo aberto não sofreriam 
lesões diretas dos efeitos da explosão e calor radiante a tais distâncias.  

Os fragmentos e os estilhaços podem causar algumas lesões. A extensão das lesões vai 
depender da estrutura do PES e as características do NEQ e fragmentação da munição e 
explosivos envolvidos. A esta distância, a ameaça de fragmento é definida, como um fragmento 
perigosos de 80 joules/56m

2
. A ameaça de fragmento diminuirá conforme a distância do PES 

aumentar. As distâncias, no entanto, não exclui o risco ao público de projeções, cacos de vidro, 
telhas deslocadas, etc, ou o risco de alguns ferimentos leves nos ocupantes. Vidros é um fator 
importante na construção de proteção dos ocupantes, e as características de proteção são 
relativamente fáceis de fornecer.  

IBD estão normalmente sujeitos a distâncias mínimas fixadas para dar proteção contra fragmentos 
que emanam de um PES.  

6.2.3. Distância de edifícios vulneráveis (VBD) 

No caso de um edifício habitado de construção vulnerável (por exemplo, fachada de vidro), ou é 
uma grande instalação de especial importância (por exemplo, uma escola), as distâncias maiores 
(normalmente 44.4Q

1/3
) devem ser aplicadas a partir de PES contendo HD 1.1 para sustentar um 

alto grau de proteção. Os exemplos são dados nas matrizes de quantidade de distância que 
seguem.  

7 Regras para uso de quantidade de distância (armazém acima do 
solo)13 (NÍVEL 2) 

7.1 Diretriz 

A fim de que o sistema QD seja mais eficazmente implementado, os usuários devem cumprir 
integralmente as exigências da presente cláusula. 

7.2 Medidas de distâncias 

A QD deve ser medida com precisão a partir do ponto mais próximo do PES, ou do piso de uma 
pilha aberta do PES, ao ponto mais próximo do ES, ou do piso de uma pilha aberta do ES. As 
distâncias são medidas ao longo de uma linha reta sem levar em conta travessias ou cobertura de 
terra. 

7.3 Unificação 

Quando a Quantidade Líquida de Explosivo (NEQ) total em um PES (incluindo um edifício de 
processamento) é separada em pilhas, de tal forma que o evento máximo credível é limitado à 
quantidade em qualquer pilha, (referido como o risco de unidade ou unificação), as distâncias 
podem ser medidas a partir do lado de fora da parede adjacente à pilha de controle em questão a 
parede externa mais próxima do ES. Se a separação para prevenir a propagação praticamente 
instantânea é proporcionada por uma ou mais paredes divisórias substanciais dentro de uma PSE, 
logo, a QD pode ser medida a partir destas paredes, em vez das paredes exteriores. Os detalhes 
sobre a construção destes tipos de paredes, que raramente são utilizados, podem ser encontrados 
nos EUA DOD UFC3-340-02 (vide anexo B). 

                                                      

13
 Regras mais específicas para o armazenamento subterrâneo, armazenamento em portos e áreas de trânsito siga adiante 

nesta IATG.  Estas regras de Cláusula 7 aplica-se também, sempre que necessário e, a menos que substituída pela 
orientação que se segue depois. 
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O uso de unificação pode também permitir que a QD reduzida seja aplicada. Assessoria técnica 
especializada de munição deve ser obtida nessas circunstâncias, pois é uma questão altamente 
complexa. Conselho semelhante também deve ser procurado, edifícios compartimentados devem 
estar disponíveis para armazenamento de munição e explosivos. 

7.4 Estruturas de Intervenção 

Em geral, devido à sua natureza muito complicada, o efeito dos edifícios e estruturas de 
intervenção, com exceção das travessias, deve ser ignorado quando se aplica QD. Em casos 
excepcionais, como um edifício alto que tem o mesmo efeito que uma travessia, a situação deve 
ser especialmente avaliadas por pessoal técnico qualificado. 

7.5 Quantidade Líquida de Explosivo (NEQ) 

A menos que tenha sido determinado por ensaios que a NEQ eficaz é significativamente diferente 
da NEQ real, a NEQ total de explosivos em um único PES deve ser usada para o cálculo de QD. 
Quando HDs devem ser misturados em um local de armazenamento, logo, aplicam-se as regras 
de agregação na Tabela 6.

14
 HD 1.4, 1.5, e 1.6 são referidos em 10.2 abaixo. 

Série 
Divisão de Risco 

Requisitos de Armazenamento 
1,1 1,2 1,3 

1 SIM NÃO NÃO  Usar HD 1.1 Quantidade de Distância.  

2 SIM SIM NÃO 

 Agregar a HD 1.1 e 1.2 NEQ 

 Avaliar agregado como HD 1.1, em seguida, como HD 1.2 e usar 
a maior Quantidade de Distância. 

3 SIM SIM SIM 

 Agregar a HD 1.1 1.2 e 1.3 NEQ 

 Avaliar agregado como HD 1.1, em seguida, como HD 1.2 e usar 
a maior Quantidade de Distância. 

4 SIM NÃO SIM 
 Agregar a HD 1.1 e 1.3 NEQ 

 Usar HD 1.1 Quantidade de distância para o total NEQ agregado 

5 NÃO SIM NÃO  Usar HD 1.2 Quantidade de Distância. 

6 NÃO SIM SIM 
 Avaliar a QD para a NEQ de cada HD 

 Usar a Distância de Quantidade maior. 

7 NÃO NÃO SIM  Usar HD 1.3 Quantidade de Distância. 

 
Tabela 6: Regras de Agregação 

 
 

A NEQ não inclui substâncias como o fósforo branco, agentes químicos, fumaça, ou composições 
incendiárias, a menos que essas substâncias contribuam significativamente para o HD dominante 
em questão. Quaisquer outros materiais energéticos, como os combustíveis líquidos devem ser 
agregados com o NEQ dos explosivos, a menos que tenha sido determinada por meio de testes, 
que não contribuem para o risco global. 

7.6 Equivalência de TNT 

As distâncias citadas nas Tabelas QD que seguem para HD 1.1 são aplicáveis a quantidades de 
TNT. Quando explosivos possuem efeito significativamente mais poderoso ou menos poderoso do 
que o TNT sendo considerado, um "equivalente ao TNT" pode ser usado para determinar a 
quantidade de distância apropriada.

15
 

                                                      

14
 Isto inclui locais de armazenamento individuais dentro de uma área de armazenamento temporário. 

15
 Tabelas de equivalência de TNT estão incluídas no Software IATG. 
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7.7 Determinação da quantidade de distâncias ou quantidades permissíveis 

O local de PES com respeito um ao outro, e ao outro ES é baseado ao NEQ total no PES 
individual, a menos que esta NEQ total seja subdividida de modo que um incidente com qualquer 
uma das concentrações menores, não possa produzir uma explosão praticamente instantânea em 
pilhas adjacentes. 

O QD necessário entre cada um dos dois ou mais locais de armazenamento próximos, ou Prédios 
de Processamento que contêm explosivos de um HD só é determinado, considerando cada um 
como um PES. O NEQ permitido nos locais de armazenamento ou Edifício de Processamento se 
limita a quantia mínima permitida pela tabela apropriada para as distâncias que separam os locais 
de armazenamento ou Edifícios de Processamento em questão. O QD exigido em cada um dos 
dois ou mais locais de armazenamento próximos para conter determinadas quantidades de 
explosivos de diferentes HDs em diferentes momentos deve ser determinado como segue: 

a) considerar cada edifício ou pilha, por sua vez, como um PES; 

b) referem-se à tabela de cada HD, que pode ser armazenado no edifício ou pilha considerado 
como um PES; 

c) determinar a QD para cada HD como o mínimo a ser exigido a partir do edifício ou pilha; e 

d) registrar a QD em termos de cada HD, em cada caso como aqueles a serem exigidos a 
partir do edifício ou pilha. Em alternativa, o cálculo da NEQ permitida de cada HD com base 
nas distâncias disponíveis. 

7.8 Arredondamento de quantidades de distância 

Os valores de QD nas Tabelas QD que seguem foram arredondados de acordo com a Tabela 7, 
abaixo. É permitido determinar um QD utilizando as fórmulas de função de distância ao pé da 
coluna apropriada na tabela de QD. Uma distância calculada, arredondada até o metro mais 
próximo pode ser usado no lugar de qualquer valor nas Tabelas de QD. Se um NEQ é retro 
calculado a partir de uma distância, usando a fórmula QD apropriada, a resposta deve ser 
arredondada para o kg mais próximo.  

Variação do Valor de 
QD (Kg) 

Arredondamento 
até o Mais 

Próximo (m) 

2 a <100 1 

>100 a <500 5 

>500 a <1.000 10 

> 1000 20 

 
Tabela 7: Arredondamento de QD 

 
 

8 Justificativa para a quantidade de distância selecionada 

A justificativa para os coeficientes QD selecionados e utilizados nas Tabelas QD nesta IATG é 
baseado em estudos, experimentação, modelagem e análise de eventos explosivos reais

16
 A 

ameaça principal para estruturas é explosão de energia por impulso, que é uma função da pressão 
e duração do evento. Para uma pequena NEQ, com pouca duração, a ameaça para estruturas é 
significativamente menor do que a partir de um evento com grande NEQ (em milhares de kg), o 
que teria uma duração muito longa, e, por conseguinte, impulso muito elevado. Os fatores da QD 
foram desenvolvidos inicialmente para esses eventos com grande NEQ, e depois reduzidos para 
aplicar quantidades menores. Portanto, para o armazenamento de quantidades menores de NEQ, 

                                                      

16
 Conduzido pelas Nações da OTAN para o desenvolvimento de AASTPs da OTAN 
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o uso da metodologia de análise de consequência de explosão (ECA) pode ser mais apropriado 
(vide IATG 02.10 Introdução aos princípios de gestão de risco e processos).  

Os efeitos esperados e impactos sobre instalações e pessoal, sobre uma distância de coeficientes 
de QD para explosivos foram estimados para Divisão de Risco 1.1. Estes se encontram resumidos 
na Tabela 8 para armazenamento acima do solo, e serão diferentes para os explosivos de HD 1,2 
e 1,3 (vide mais tarde):  

 

 

 

 

 

 

QD
17

 
Tipos/Exemplo

s de QD 

Efeitos e Impacto 

Estrutura Equipe 

DQ = 44.4Q
1/3 Distância de 

Edifícios Vulneráveis 
(VBD) 

(Linha Roxa) 

 

 Hospitais. 

 Escolas. 

 Departamentos 
Multi-pisos. 

 Apartamentos 

 Refinarias de 
petróleo 

 Estruturas normais não reforçadas 
são suscetíveis em sofrer somente 
danos superficiais.  

 Certos tipos de estruturas 
vulneráveis podem cair e causar 
ferimentos ou morte por 
esmagamento e queda de  
estilhaços.  

 Quando grandes painéis de vidro 
ou outro material frágil sem 
funções de suporte, por exemplo, 
painéis de revestimento externo, 
são expostos de forma a enfrentar 
uma PES, 50% ou mais destes 
podem ser dissociados da 
estrutura ou quebrados pela 
explosão.  

 Lesões e mortes são muito 
improváveis, como resultado direto 
dos efeitos da explosão. 

 As lesões que ocorrem são causados 
principalmente pelo impacto da 
queda de transeuntes, painel 
quebrado ou deslocado, ou materiais 
de janelas.  

 O risco de lesão, muitas vezes, será 
reduzido, minimizando a exposição 
do pessoal, por exemplo, com a 
colocação de jardins em torno do pé 
de edifícios. 

 Pico de sobrepressão de frente é 0,2-
0,3 Kpa.  

 

DQ = 22.2Q
1/3 Distância de 

Edifícios Habitados 
(IBD)  

(Linha Amarela) 

 

 Casas de Civis. 

 Área 
administrativa 
militar principal. 

 Rotas rodoviárias 
e ferroviárias 
principais. 

 

 Edifícios não reforçados irão 
sofrer danos menores, 
particularmente em partes como 
janelas, portas, estruturas e 
chaminés.  

 Colapso parcial pode ocorrer em 
edifícios onde a integridade 
estrutural se baseia tanto em 
elementos críticos ou da 
continuidade da estrutura.  

 Acidentes e mortes são muito 
improváveis, como resultado direto 
dos efeitos da explosão.  

 Lesões que ocorrem serão causadas 
principalmente pela quebra de vidro e 
lançamento/queda de estilhaços.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
5KPa.  

 

                                                      

17
 Onde DQ = Distancia (m), e Q = NEQ (kg) 
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QD
17

 
Tipos/Exemplo

s de QD 

Efeitos e Impacto 

Estrutura Equipe 

DQ = 14.8Q
1/3 Distância da Rota de 

Tráfego Público 
(PTRD). 

(Linha Verde)  

 

 Rotas rodoviárias 
e ferroviárias 
médias e 
menores. 

 Campos de 
esportes. 

 Distância mínima 
em que o público 
pode ser colocado 
em risco. 

 

 Edifícios não reforçados sofrerão 
danos médios na faixa de 10% do 
custo total de reposição para 
reparo.  

 

 É oferecido ao pessoa sob cobertura, 
um alto grau de proteção contra a 
morte ou ferimentos graves.  

 Essas lesões conforme ocorrem, 
serão causadas principalmente pela 
quebra de vidro e restos de 
construção.  

 O Pessoal em campo aberto não é 
susceptível de ser gravemente ferido 
por explosão, mas algumas lesões 
são suscetíveis de serem causados 
por fragmentos e estilhaços, 
dependendo da estrutura do PES, a 
NEQ envolvida e as características 
de fragmentação.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
9KPa. 

DQ = 11.1Q
1/3 

 (Linha Azul) 

 
Este é um nível aceitável de 
proteção de áreas de baixa 
densidade. 

 Os edifícios não reforçados irão 
sofrer um dano médio de até 20% 
de custo de reposição. 

 

 Pessoal em campo aberto não é 
propenso a sofrer quaisquer 
ferimentos de explosão ou quaisquer 
lesões significativas de estilhaços. 

 Pico de sobrepressão de frente é 
11KPa. 

DQ = 9.6Q
1/3 Militar em Risco 

 

 Campo de 
esportes militar 

 Áreas de 
treinamento militar 

 Aeronave militar. 

 Edifícios que não são reforçados, 
é esperado sofrer danos aos 
principais elementos estruturais 
que exigem reparação.  

 Reparos podem custar mais de 
20% do custo de reposição da 
construção.  

 O fortalecimento dos edifícios para 
evitar danos e riscos secundários 
é viável e não proibitivamente 
caro.  

 Os carros podem sofrer alguns 
danos nas porções de metal do 
teto e no corpo pela explosão. As 
janelas podem ser quebradas; 
contudo, o vidro pode não causar 
lesões sérias aos ocupantes.  

 A aeronave sofrerá alguns danos 
nos apêndices e a cobertura de 
chapa de metal.  

 Navios tipo cargueiro sofrerão 
danos menores de explosão a 
cabine do convés e aos 
equipamentos eletrônicos.  

 Pessoal pode sofrer perda de 
audição temporária; no entanto, o 
dano auditivo permanente não é 
provável. Existem provavelmente 
algumas lesões provocadas por 
fragmentos,  estilhaços, ou translado 
do indivíduo (s) envolvido.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
16KPa. 
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17

 
Tipos/Exemplo

s de QD 

Efeitos e Impacto 

Estrutura Equipe 

DQ = 8.0Q
1/3 Distância de Edifício 

de Processamento 
(PBD)  

 

 Edifícios de 
processamento de 
munição (APB). 

 Links de 
comunicação 
menor. 

 Os edifícios, que não são 
reforçados, podem esperar a 
sofrer danos que é possível custar 
acima de 30% do custo de 
substituição total para reparo.  

 Existe alguma possibilidade de 
comunicação em atraso da 
explosão, como resultado de um 
incêndio ou de falha de 
equipamento nas ES. Propagação 
direta da explosão não é provável.  

 Navios de carga sofrerão danos 
ao convés e superestrutura. Em 
particular, as portas e os 
anteparos no convés são 
susceptíveis em ceder pela 
sobrepressão.  

 Aeronaves são esperadas em 
sustentar danos estruturais 
consideráveis.  

 Lesões sérias ao pessoal, que pode 
resultar em morte, são suscetíveis de 
ocorrer devido a fragmentos, 
estilhaços, incendiários, ou outros 
objetos.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
21KPa. 

 

DQ = 3.6Q
1/3 Distâncias 

interarmazéns (IMD)  

 

 Armazéns de 
explosivos (ESH). 

 Edifícios não reforçados sofrerão 
danos estruturais próximo da 
demolição total  

 Aeronave será danificada, por 
explosão e fragmentos, em 
dimensões em que eles vão estar 
além do reparo econômico.  

 Se aeronaves estão carregadas 
com explosivos, explosões em 
atraso são susceptíveis de resultar 
de incêndios subsequentes.  

 Um alto grau de proteção contra a 
propagação direta de uma 
explosão é de se esperar, desde 
que o ataque direto por 
fragmentos em alta velocidade 
seja impedido, por exemplo, por 
uma travessa receptora. 

 Explosões podem ocorrer 
posteriormente em PES 
adjacentes de incêndios 
espalhados por escombros 
arremessados ou danos da 
explosão de uma ES.  

 Ferimentos graves ou morte de 
ocupantes do ES são de se esperar 
de uma explosão direta, impacto do 
fragmento, colapso do edifício, ou 
translado.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
70KPa. 

 A 105 kPa, há uma chance de 50% 
do pessoal sofrer danos no tímpano. 

 A 130 kPa, há uma chance de 50% 
de morte devido a danos nos 
pulmões. 

DQ = 2.4Q
1/3 Distâncias 

interarmazéns (IMD)  

 

 ESH (Iglu). 

 Edifícios não reforçados irão 
sofrer demolição completa  

 Ferimentos graves ou morte de 
ocupantes do ES são de se esperar 
de uma explosão direta, de impacto 
de fragmento, colapso do edifício, ou 
translado.  

 Pico de sobrepressão de frente é 
180KPa. 

 
Tabela 8: Efeitos e impactos da QD para HD 1.1 

 
 

Há uma série de fatores que são usados para determinar a QD para uma Divisão de Risco 
particular de um PES, que são: 

a) a NEQ no PES e o tipo, sensibilidade e embalagem dos explosivos nos ES;  

b) o tipo, uso, método de construção e orientação do PES e ES;  

c) a presença de barricadas e travessa efetiva;  

d) o grau de proteção exigida no PES e ES;  
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e) a adequação dos mecanismos de evacuação para equipe do depósito de munição e da 
população local; e 

f) a subdivisão de HD para armazenamento.  

A disposição de um ESH mais forte e mais robusto permite o uso de menor QD para um dado grau 
de proteção, ou atinge um nível mais elevado de proteção a uma dada distância, especialmente no 
caso de um ES perto de uma PES contendo explosivos de HD 1.1. No entanto, alguns ESH mais 
forte e mais robusto pode também aumentar Oques conforme a sua estrutura mais pesada pode 
produzir fragmentos grandes, de longo alcance, no caso de uma explosão no interior.  

9 Símbolos 

Para armazenamento acima do solo, uma variedade de símbolos padrão deve ser usada para 
representar os diversos tipos de PES e ES durante a utilização da metodologia de QD. O anexo C 
contém símbolos comuns que são usados nesta IATG, e no software IATG de apoio. 

10 Matrizes de quantidade de distância da divisão de risco (NÍVEL 2) 

10.1 HD 1.1, HD 1.2 e HD 1.3 

Matrizes de quantidade de distância, que contêm o fator QD apropriado que deve ser usado entre 
diferentes PES e ES, estão nos Anexos apresentados na Tabela 9:  

 

 

 

 

 

 

Divisão de 
Risco 

Definição Anexo 

Armazenamento acima do solo 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa  Anexo D 

1.2.1 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 
(Itens de maior risco de HD 1.2, que rendem grandes fragmentos em uma distância maior). 

 Anexo F 

1.2.2 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 
(Os itens de menor risco de HD 1.2, que rendem pequenos fragmentos de alcance limitado). 

 Anexo G 

1.2.3 

Munições que apresentam, no máximo, uma reação de explosão durante os 
testes de reação simpática e uma reação de queimação no impacto da bala, 
ou testes de aquecimento. 
(Esta é uma "nova" HD e é derivada da NATO AASTP-3, Edition 1, Change 3. Manual da OTAN Safety Principles 
for the Storage of Military Ammunition and Explosives. Agosto 2009).  

 Ainda não 
disponível 

1.3.1 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 
(Os itens mais perigosos com risco de incêndio em massa e radiação térmica considerável). 

 Anexo J 

1.3.2 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 
(Os itens menos perigosos que queimam esporadicamente). 

 Anexo K 
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Divisão de 
Risco 

Definição Anexo 

Armazenamento subterrâneo 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa  Anexo M 

1,2 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 

 Anexo M 

1,3 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 
(Isto é tratado como se fosse HD 1.1 devido ao grau geral de confinamento em armazenagem subterrânea). 

 Anexo M 

Portões 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa  Anexo P 

1,2 
Munição que possui um risco de projeção mas não um risco de explosão em 
massa. 

 Anexo P 

1,3 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 

 Anexo P 

 
Tabela 9: Matrizes QD por Anexo 

 
 

As matrizes contém uma referência "D", que se refere à coluna QD nas tabelas HD QD (vide 
Cláusula 11).  

Para distâncias interarmazéns (IMD), a matriz também indica o nível de proteção concedido aos 
estoques de munição no ES, deveria haver um evento explosivo dentro de um PES contendo HD 
1.1 ou 1.2 HD munição. Este nível de proteção está indicado na Tabela 10:  

Nível de Proteção Explicação 

Proteção Virtualmente Completa  Oferece proteção praticamente completa contra 
propagação praticamente instantânea de explosão 
por choque de chão, explosão, chamas e projeções 
em alta velocidade. 

 Improvavelmente haverá incêndios ou explosões 
subsequentes causados por esses efeitos ou pelas 
munições disparadas.  

 O estoque deverá permanecer operacional; no 
entanto, o choque do chão pode causar danos 
indiretos e até mesmo explosões entre os tipos 
especialmente vulneráveis de explosivos, ou em 
condições de solo saturado.  

 Esse nível de proteção é usado principalmente 
quando tanto o PES e o ES são estruturas cobertas 
de terra.  

Alto grau de proteção  Oferece um alto grau de proteção contra a 
propagação praticamente instantânea de explosão 
por choque de chão, explosão, chamas e projeções 
em alta velocidade.  

 Pode haver incêndios ou explosões ocasionais 
subseqüentes causados por esses efeitos ou pelas 
munições disparadas.  

 Itens encaixotados pesados (por exemplo, bombas de 
aeronaves e munição robusta) são suscetíveis em 
permanecerem úteis, embora possam ser abrangidos 
pelo edifício ou estilhaços da travessa.  

 No entanto, há um aumento significativo na 
probabilidade de que outros estoques de explosivos 
serão perdidos através da subsequente propagação 
de itens explosivos disparados, ou a propagação de 
detritos queimados. Este é particularmente o caso em 
material inflamável, como embalagens de madeira ou 
esteiras, está presente no ES.  
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Nível de Proteção Explicação 

Grau de proteção limitada  Dá apenas um grau limitado de proteção contra a 
propagação praticamente instantânea de uma 
explosão por choque de chão, explosão, chamas e 
projeções em alta velocidade.  

 Provavelmente haverá incêndios ou explosões 
subsequentes provocadas por esses efeitos, ou por 
disparos de munição.  

 Munições pesadas encaixotadas são susceptíveis de 
serem danificadas e torne inutilizada, e são 
susceptíveis de serem completamente soterradas por 
detritos.  

 Existe uma grande probabilidade de que os estoques 
de explosivos serão perdidos através da propagação 
subseqüente de munições disparadas ou a 
propagação de detritos em chamas. Este é 
particularmente o caso em materiais inflamáveis, tais 
como embalagens de madeira ou esteiras, estão 
presentes nos ES.  

 
Tabela 10: Níveis de proteção da IMD 

 
 

10.2 HD 1.4, HD 1.5 e HD 1.6 

As Distâncias de um PES contendo munições e explosivos de HD 1.4 não é uma função da NEQ. 
Distâncias de separação devem basear-se nos riscos de incêndio e capacidade de combate a 
incêndio disponíveis. A distância de separação para um PES de pilhas abertas ou edifícios leves 
de qualquer tipo de ES deve ser maior que 10 m. Para edifícios mais robustos a distância de 
separação deve ser a necessária para o acesso de emergência. 

Munições e explosivos de HD 1.5 contêm substâncias explosivas insensíveis, que são tão 
insensíveis que há muito pouca probabilidade de iniciação ou de passagem da combustão à 
detonação quando armazenados de forma isolada. No entanto, a fim de permitir a flexibilidade de 
armazenamento, eles devem ser considerados como HD 1.1 para efeitos de estimativa de QD. 

Munições de HD 1.6 contêm substâncias explosivas extremamente insensíveis. Os esforços 
nacionais para desenvolver munições HD 1.6 começaram na década de 1970, e devido à 
dificuldade no desenvolvimento de tais munições, esse esforço ainda está em desenvolvimento. 
Conselho de armazenamento detalhado pode ser encontrado na publicação NATO AASPT-1, 
enquanto que as Séries de Teste 7 da ONU irá determinar se munições e explosivos podem ser 
classificados como HD 1.6. 

11 Tabelas da quantidade de distância da divisão de risco (NÍVEL 2) 

Tabelas de quantidade de distância, que contêm o QD (pré-calculado para uma série de NEQ e 
distâncias mínimas admissíveis), que deve ser usado entre diferentes PES e ES, estão nos 
anexos mostrados na Tabela 11:  

Divisão de 
Risco 

Definição Anexo 

Armazenamento acima do solo 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa  Anexo E 

1,2 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 

 Anexo H 

1,3 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 

 Anexo L 

Armazenamento subterrâneo 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa  Anexos N e 
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Divisão de 
Risco 

Definição Anexo 

1,2 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 

M 

 vide 
também 
Cláusula 
13. 

1,3 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 

Portões 

1,1 Munição que possui um risco de explosão em massa 

 Anexo Q 

 Vide 
também 
Cláusula 14 

1,2 
Munição que possui um risco de projeção, mas não um risco de explosão em 
massa. 

1,3 
Munição que possui um risco de fogo e um risco de explosão menor ou risco 
de projeção menor ou ambos, mas não um risco de explosão de em massa. 

 
Tabela 11: Tabelas QD por Anexo 

 
 

12 Estação de triagem e áreas de trânsito (NÍVEL 2) 

Quantidades de distância para estação de triagem e áreas de trânsito devem ser aplicadas como 
mostradas na Tabela 12:  

Tipo 

QD Class
e 

Definição 

A A instalação é usada por mais do que Um dia por 

Semana.  
 

OU 

A instalação é usada para HD 1.1 

 A IBD apropriada deve ser usada. 

B A instalação é usada menos que Um dia por Semana 

Nenhum HD 1.1 é movido pela instalação. 

 A PTRD apropriada deve ser usada. 

 
Tabela 12: QD para áreas de estações de triagem e áreas de trânsito 

 
 

13 Armazém subterrâneo (NÍVEL 2) 

13.1 Geral 

O desenvolvimento de quantidades de distância adequadas para o armazenamento subterrâneo é 
muito mais complexo do que para o armazenamento acima do solo porque fatores mais técnicos 
(geologia, canalização de explosão, impacto de choque terrestre etc) devem ser considerados. Ao 
contrário do armazenamento acima do solo os efeitos de uma explosão indesejável não são 
omnidirecionais em seus efeitos sobre o público em geral e à propriedade. 

QD para este tipo de armazenamento devem ser desenvolvidas por pessoal devidamente 
qualificado, de acordo com a NATO AASPT-1 Parte 3 Armazenamento subterrâneo de explosivos. 
Aspectos da publicação da OTAN, que é a melhor prática internacional, estão incluídos nesta 
IATG para a informação e orientação básica apenas. Esta informação só deve ser usada como 
uma verificação básica da equipe para obter uma visão geral dos aspectos de segurança de 
armazenamento subterrâneo atual dentro de um Estado, a fim de identificar se as QD atuais são 
adequadas. 

Informações sobre a concepção de instalações de armazenamento subterrâneo podem ser 
encontradas em NATO AASPT-1 Parte 3 Armazenamento subterrâneo de explosivos. 
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Existem dois tipos de armazenamento subterrâneo: 

a) câmaras. Estas são especialmente construídas dentro da rocha, e são ligados ao exterior, e 
uns com os outros, por túneis; e 

b) cavernas rochosas naturais. Estas são usadas ocasionalmente, mas, como a geologia, 
tamanho e forma têm repercussões em seu desempenho em termos de mitigação de 
explosão que não são cobertos ainda nesta IATG. Cada local deve ser avaliada por uma 
análise das consequências da explosão desenvolvida por um especialista qualificado 
apropriado antes de limites de explosão poder ser determinados. 

13.2 Efeitos de explosões subterrâneas 

13.2.1. Confinamento 

Armazenamento subterrâneo geralmente significa que o nível de confinamento no caso de uma 
explosão é muito maior do que para o armazenamento acima do solo. A densidade volumétrica de 
carga (kg/m

3
) dentro do armazenamento subterrâneo, portanto, introduz um novo fator na 

determinação das quantidades de distância adequadas. 

13.2.2. Explosão 

Uma explosão subterrânea irá resultar em uma onda de choque direcional que irá varrer todos os 
túneis e câmaras conectadas à câmara inicial. A pressão inicial irá aumentar com a densidade 
volumétrica de carga explosiva no interior da câmara, sendo proporcional à raiz cúbica da 
densidade de carga. No caso de um túnel atingir a superfície, a onda de choque subterrâneo vai 
dar origem a uma onda de choque no ar muito semelhante ao de uma explosão de superfície, 
apesar de fortes efeitos direcionais podem ser esperados. Há também a possibilidade de 
propagação de gases ou chamas quentes, que poderiam fluir de fendas pré-existentes entre as 
câmaras. A ação semi-estática dos gases da explosão podem também abrir fendas incipientes e 
fendas que se estendem entre as duas câmaras, proporcionando uma via potencial para a 
propagação da explosão pelos gases quentes. A previsão dos efeitos de explosão no 
armazenamento subterrâneo é mais complexa do que para o armazenamento acima do solo, e 
deve ser apoiada por modelagem. Efeitos da explosão devem ser previstos a partir de galerias de 
túneis e das crateras da superfície se a cobertura de rocha é insuficiente. 

13.3 Choque do solo 

A pressão alta do gás a partir de uma explosão será transferida para o chão, paredes e telhado da 
câmara, resultando numa onda de choque do solo. A velocidade da onda de choque irá ser maior 
do que uma onda de choque de ar, devido à maior densidade da rocha.  

Fragmentação da rocha ou paredes de uma outra câmara vizinha, possivelmente causando uma 
reação em qualquer explosivo presente também pode resultar. 

É possível que o choque do solo e a alta pressão sustentada dentro da câmara inicial pode, 
dependendo da espessura de cobertura, causar uma violação da tampa da rocha/terra da câmara. 
Isso pode causar ejeção da rocha, etc, formando a tampa e liberar os gases de alta pressão da 
câmara. Isto irá dar origem a uma onda adicional de choque no ar, semelhante ao de uma 
explosão de superfície.  

A Tabela M.1 fornece equações para estimativas de efeitos de choque do solo adequado para a 
verificação básica de pessoal. Cálculos mais detalhados devem ser utilizados no planejamento de 
um novo armazenamento, ou se a verificação básica da equipe sugere que as distâncias de 
separação atuais são inadequadas. (Vide NATO AASPT-1 Parte 3 Armazenamento subterrâneo 
de explosivos, Cláusula 3.3.4.3).  
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13.4 Fragmentos e estilhaços 

Fragmentos primários e estilhaços serão levados pelo fluxo da explosão ao longo de todos os 
túneis ligados à câmara; eles também serão projetados em um ângulo relativamente estreito 
diretamente fora da entrada do túnel. Alguns estilhaços serão projetados à grandes distâncias ao 
longo da linha central de distância da entrada do túnel, de forma semelhante à projeção de uma 
munição do cano de uma arma. Travessas de terra ou muro de contenção robusta devem ser 
usados para "pegar" essa fragmentação, a vantagem de ser um QD significativamente reduzido 
que emana da abertura do túnel. 

Dentro do complexo de túneis, mudanças de direção do túnel podem ser projetadas para fornecer 
"armadilhas de estilhaços" que vão prender estilhaços que não poderão seguir a onda de choque 
em torno da mudança de direção. Múltiplas "armadilhas de estilhaços" acabarão por reduzir 
significativamente a ameaça (e IBD), resultante de fragmentos e estilhaços quando a onda de 
choque atinge a entrada do túnel. 

13.5 Tipos de quantidade de distância (armazém subterrâneo) 

A DOQ e IQD para armazenagem subterrânea são um pouco diferentes do que os de 
armazenamento acima do solo. Elas estão resumidas na Tabela 13.  

Tipo de QD Subtipos de QD Aplicabilidade 

Quantidade de distância interna (IQD) Distância do edifício de processamento 
(PBD) 

Distância a APB dentro do sistema 
subterrâneo.  

Isso também pode ser chamado de 
Distância de Oficina de Explosivos 
(EWD). 

Intervalo de Câmara (CID) Distância entre câmaras de 
armazenagem subterrâneas 

Quantidade de distância externa 
(OQD) 

Distância de Armazém acima do Solo 
(AGMD) 

Distância para um ESH tipo não-iglu 
fora do sistema subterrâneo. 

Distância de Armazém Coberto por 
Terra (ECMD) 

Distância a um ESH tipo iglu ESH fora 
do sistema subterrâneo. 

Distância do edifício de processamento 
(PBD) 

Distância para APB fora do sistema 
subterrâneo.  

Isso também pode ser chamado de 
Distância de Oficina de Explosivos 
(EWD). 

Distância da Rota de Tráfego Público 
(PTRD). 

Distância de armazenamento 
subterrâneo para vias e edifícios fora 
da área de explosivos. 

Distância de Edifícios Habitados (IBD) 

Distância de Edifícios Vulneráveis 
(VBD) 

 
Tabela 13: Tipo de QD para PTR (armazém subterrâneo) 

 

13.6 Aplicabilidade da quantidade de distância (armazém subterrâneo) 

Explosivos de HD 1.2 são esperados para responder no subterrâneo de forma intermitente, sem 
causar uma explosão em massa com a sua explosão significativa e os efeitos do choque do solo. 
Quantidades de distância não devem, portanto, ser aplicadas a explosivos de HD 1.2.  

Explosivos de HD 1.4 armazenados no subterrâneo não requerem quantidades de distâncias. 

Explosivos de HD 1.5 armazenados no subterrâneo devem ser considerados como se eles estão 
em HD 1.1. 
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Portanto, apenas explosivos de HD 1.1 e HD 1.3 exigem quantidades de distância para 
armazenagem subterrânea. É importante que as regras de mistura sejam ajustadas para 
considerar explosivos de HD 1.3 como HD 1.1 quando armazenados no subterrâneo.

18
 

13.7 Medindo a quantidade de distância (armazém subterrâneo) 

13.7.1. Quantidade de distância interna 

A distância de intervalo de câmara (CID) é a distância mais curta entre as paredes naturais de 
duas câmaras adjacentes. Quaisquer forros de câmara devem ser ignorados. 

13.7.2. Quantidade de distância externa 

Para efeitos de explosão e estilhaços da entrada do túnel (adit) a ODQ será medida a partir do 
centro da entrada do túnel, ao ponto mais próximo do ES. Uma linha central estendida ao longo do 
comprimento do túnel pode ser utilizada como uma linha de referência para todos os efeitos 
direcionais. Barricadas adequadamente construídas irão conter fragmentos e estilhaços que saem 
do túnel, proporcionando assim uma redução significativa na IBD relacionada com fragmentos. 

Para efeitos de explosão e estilhaços de qualquer formação de crateras da superfície da OQD 
deve ser medida a partir da parede mais próxima da câmara ao ponto mais próximo de ES, tendo 
em conta os níveis relevantes.  

13.8 Determinação da quantidade de distância (armazém subterrâneo) 

A metodologia para determinar quantidades de distância para armazenamento subterrâneo é 
diferente da utilizada para o armazenamento acima do solo, devido aos efeitos mais incomuns. 
Cada um dos seguintes deve ser considerado, em qualquer ordem, antes de uma QD final seja 
estabelecida, a qual será a maior distância identificada: 

a) efeitos da explosão no interior do armazém subterrâneo; 

b) efeitos de estilhaço do túnel de entrada (acesso); 

c) efeitos de estilhaço formado de qualquer superfície. 

d) efeitos do choque do solo; 

e) chamas e gases quentes; 

f) efeitos de estilhaço do túnel de entrada; e 

g) efeitos de estilhaço formado da cratera da superfície.  

Locais de armazenagem subterrâneos que estão ligados uns aos outros por túneis devem ser 
considerados como um único local de armazenamento, a menos que sejam tomadas precauções 
adequadas para evitar a propagação de uma explosão de uma câmara para outra. O julgamento 
técnico pode ser usado. 

A Tabela 14 fornece orientações sobre as tabelas QD apropriadas ou metodologia a ser utilizada. 
O número de variáveis envolvidas significa que a orientação da tabela QD não pode ser fornecida 
para efeitos de choque do solo ou efeitos de explosão da entrada do túnel. Estes devem ser 
determinados utilizando a metodologia de análise da consequência de explosão (ECA) em IATG 
02.10 Introdução aos princípios e processos da gestão de risco, apoiados pela informação em 
anexos M e N:  

 

                                                      

18
 Regras de mistura estão contidas na IATG 01.50 Sistema e os códigos de classificação de explosivos da ONU, Cláusula 

7.1. 
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Efeitos 
IQD OQD 

CID PBD IBD PTRD 

efeitos da explosão no interior do 
armazém subterrâneo; 

Anexo M 

Tabela N.1 

   

Efeitos da explosão do túnel de entrada  ECA ECA ECA 

Efeitos de explosão de crateras da 
superfície 

 Anexo M 

Efeitos do choque do solo (estimativa 
simples) 

Anexo M Anexo M Anexo M Anexo M 

Efeitos de estilhaço do túnel de entrada  ECA ECA ECA 

Efeitos de estilhaço da cratera da 
superfície 

 Anexo M 

Usando a Tabela N.2 ou Tabela N.3 

 
Tabela 14: Diretriz nas Tabelas para estimativa de QD (armazém subterrâneo) 

 
 

14 Portos (NÍVEL 2) 

14.1 Geral 

As orientações que se seguem devem ser aplicadas para navios de carga, seja militar ou 
comercial, transporte ou armazenamento de explosivos, enquanto ancorado ou atracado num 
porto. Elas não são projetadas para cobrir a munição normal e cargas explosivas para os navios 
de guerra, que são uma responsabilidade nacional. 

Um evento explosivo num navio flutuando vai resultar em alguns efeitos diferentes de um evento 
explosivo em terra. Explosivos armazenados abaixo da linha d'água do navio, por exemplo, terão 
alguns de seus efeitos explosivos (por exemplo, explosão, emissão térmica etc) atenuados pela 
água, enquanto outros serão aumentados (por exemplo, choque do solo). 

14.2 Agregação da NEQ 

A proximidade de compartimentos dos navios e a proximidade potencial para uma área de 
transferência no litoral significa que é possível que uma explosão acidental possa envolver toda 
carga do navio de explosivos. Por isso toda carga, seja a bordo do navio ou em processo de 
transferência, deve ser agregada de acordo com a Cláusula 7.5, Tabela 6. 

Pode ser possível conseguir uma carga explosiva para ser armazenada em um recipiente, de tal 
maneira que o risco de propagação de uma explosão de um local de estiva para outro é reduzido. 
Neste caso, a distância de separação e de deslocamento deve ser suficientemente robusta para 
interceptar fragmentos de velocidade elevada para impedi-los de iniciar uma explosão simultânea. 
Orientação sobre o nível de proteção adequado está no anexo P. 
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14.3 Atividades proibidas durante o reabastecimento 

Navios que transportam explosivos não devem reabastecer ou realizar transferência de 
combustível a menos que as escotilhas para os compartimentos de armazenamento de explosivos 
estejam bem fixadas. Não haverá manipulação de explosivos durante as operações de 
reabastecimento. 

14.4 Medindo a quantidade de distância (portos) 

14.4.1. Medidas  

Todas as medidas devem ser tomadas a partir do ponto mais próximo do compartimento de 
armazenagem de explosivos num navio atracado ou ancorado ao ES mais próximo. 

14.4.2. Círculos de oscilação 

Ao estimar as QD apropriadas, subsídios devem ser feitos para o movimento do navio, se ele está 
ancorado em uma única bóia. O raio do círculo de oscilação, e os efeitos das marés, devem ser 
contabilizados; comprimentos das correntes da âncora são geralmente na ordem de 40m para 
navios maiores. 

14.4.3. Múltiplas embarcações 

Se mais do que uma embarcação carregando explosivos deve ser atracada ou ancorada, cada 
uma deve ser considerada como sendo uma PES distinta se distâncias de separação apropriadas 
podem ser alcançadas. Se a distância de separação adequada não pode ser alcançada, então 
ambas as embarcações devem ser consideradas como um único PES, com as medições para o 
ES tomadas em conformidade a partir da embarcação mais próxima do ES. 

14.5 Estimando as quantidades de distância (portos) 

14.5.1. Níveis de Proteção 

As quantidades de distância recomendada só pode permitir um alto grau de proteção, uma vez 
que é considerado muito improvável que qualquer navio pode fornecer um nível completo de 
proteção semelhante à proporcionada por um edifício coberto de terra. 

14.5.2. Quantidades de distância recomendadas 

Tabelas de quantidades de distância contendo a QD adequada, (pré-calculada para uma série de 
NEQ e distâncias seguras), que deve ser usada entre os navios e os diferentes ES estão no anexo 
Q.  

15 Software IATG e ajuste das quantidades de distância (NÍVEL 2) 

O software IATG é pré-carregado com os coeficientes de QD para armazenamento acima do solo 
recomendados nos anexos desta IATG. No entanto, o software permite que os usuários insiram 
seus próprios coeficientes de QD. Se os coeficientes são inseridos que são menores do que os 
recomendados nesta IATG, então eles devem ser apoiados por uma análise de conseqüência de 
explosão completa, de acordo com a IATG 02.10Introdução aos princípios e processos da gestão 
de risco. 
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Anexo A 
(normativa) 

Referências 

Os seguintes documentos normativos contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, 
constituem prescrições para esta parte do guia. Para referências datadas, as futuras alterações ou 
análises de qualquer uma destas publicações não se aplicam. No entanto, as partes em acordos 
com base nesta parte do guia são encorajadas a investigar a possibilidade de aplicar as edições 
mais recentes dos documentos normativos indicadas abaixo. Para referências não datadas, 
aplicam-se a última edição do referido documento normativo. Os membros da ISO mantêm 
registros ISO ou EN atualmente válidos: 

a) IATG 01.40:2015[E] Termos, glossário e definições. UNODA 2015; 

b) IATG 01.50:2015[E] Sistema de Classificação de Risco de Explosão da ONU e Códigos. 
UNODA 2015; 

c) IATG 01.80:2015[E] Fórmulas para gestão de munição. UNODA 2015; 

d) IATG 02.10:2015[E] Introdução aos princípios e processos da gestão de risco. UNODA 
2015; e 

e) IATG 02.30:2015[E] Licenciamento de instalações de explosivos UNODA 2015. 

A versão/edição mais recente destas referências deve ser usada O Escritório da ONU para 
Assuntos de Desarmamento (UN ODA) mantém cópias de todas as referências 

19
 utilizadas neste 

guia. Um registro da última versão/edição das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munições é 
mantido pela UN ODA, e pode ser lido no site da IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades 
nacionais, empregadores e outras entidades e organizações interessadas devem obter cópias 
antes de iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais.  

                                                      

19
 Onde os direitos autorais permitirem. 

http://www.ammotechguidelines.org/


IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
23 

Anexo B 
(informativo) 
Referências 

Os seguintes documentos informativos contêm disposições, que também devem ser consultados 
para fornecer mais informações de base para o conteúdo deste guia:

20
 

a) AASTP-1, Edição 1 (Alteração 3). Manual da OTAN Safety Principles for the Storage of 
Military Ammunition and Explosives. (Part 1 General Principles and Guidelines for all 
Explosives Storage and Quantity Distance Tables for Above Ground Storage). 04 Maio 
2010;

21
  

b) AASTP-1, Edição 1 (Alteração 3). Manual da OTAN Safety Principles for the Storage of 
Military Ammunition and Explosives. (Part 3 Underground Explosives Storage). 27 
Novembro 2009; 

c) Joint Service Publication 482, Volume 1, Chapter 10, Quantity Distances and Common 
Explosive Licensing Criteria. RU. Novembro 2006;  

 

,
22

 Capítulo 4. USSR MOD. 1989;

 US DoD 6055.09-STD Ammunition and Explosives Safety Standards. (Incorporating Change 2 

(21 Agosto 2009)). Departamento de Defesa EUA 29 Fevereiro 2008; e

 US UFC 3-340-02 Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions. Departamento 
de Defesa EUA 05 Dezembro 2008.

A versão/edição mais recente destas referências deve ser usada O Escritório da ONU para 
Assuntos de Desarmamento (UN ODA) mantém cópias de todas as referências 

23
 utilizadas neste 

guia. Um registro da última versão/edição das Diretrizes Técnicas Internacionais de Munições é 
mantido pela UN ODA, e pode ser lido no site da IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades 
nacionais, empregadores e outras entidades e organizações interessadas devem obter cópias 
antes de iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais. 

 
 

                                                      

20
 Os dados de muitas dessas publicações foram usadas para desenvolver essa IATG. 

21
 Embora este estivesse em projeto, quando utilizado para desenvolver esta IATG, o projeto foi aprovado na reunião da 

OTAN CASG de 17/18 de Junho de 2010.   
22

  
23

 Onde os direitos autorais permitirem. 

http://www.ammotechguidelines.org/
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Anexo C 
(normativo) 

Símbolos para o conceito de QD (NÍVEL 2) 

Os símbolos seguintes são usados durante o uso do conceito de QD dentro das orientações e 
software de suporte IATG. Estes já são comumente utilizados por muitos Estados

24
 e seu uso 

simplifica matrizes e tabelas QD explicativas. 

Os símbolos são puramente esquemáticos e não necessariamente significam que os depósitos de 
explosivos devem ter formas e proporções semelhantes. A orientação mostrada se destina a 
indicar a direção do princípio de preocupação com a explosão, chama, calor radiante e projeções, 
(indicado pelas setas). Ao usar o sistema QD todas as direções devem ser consideradas em 
separado. Em um PES, existem relativamente poucas variações significativas, mas em um ES é 
necessário distinguir entre os diferentes tipos de construção, para incluir a presença de uma 
barricada, e entre as diferentes funções de edifícios. Por estas razões, um dado edifício pode 
exigir um símbolo, quando se está sendo considerado como um PES e um símbolo diferente 
quando é considerado como um ES.  

Símbolo Tipos de Estrutura/Área Descrição Efeitos direcionais 

Local potencial de explosão (PES) 

 

ESH coberto por terra ou iglu Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. 

Por meio da parte de 
trás da estrutura. 

 

ESH coberto por terra ou iglu Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. 

Perpendicular à direção 
do ES. 

 

ESH coberto por terra ou iglu Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. 

Através da porta e muro 
de contenção para o ES. 

 

ESH reforçado Paredes de Concreto Armado nominal 
450 milímetros (RC) (ou 680 milímetros 
Tijolo). 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

A Porta é Barricada se está de frente 
para um PES. 

Através da parte 
posterior ou 
perpendicular ao ES. 

 

ESH reforçado Paredes de Concreto Armado nominal 
450 milímetros (RC) (ou 680 milímetros 
Tijolo). 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

A Porta é Barricada se está de frente 
para um PES. 

Através da porta e muro 
de contenção para o ES. 

 

ESH Semi-Reforçado Paredes de Concreto Armado nominal 
450 milímetros (RC) (ou 680 milímetros 
Tijolo). 

Sem Teto de Proteção. 

A Porta é Barricada se está de frente 
para um PES. 

Qualquer direção para o 
ES. 

 

Edifício de Luz, 

Barricado ou Atravessado 

Paredes de tijolo mínimo 215 milímetros, 
ou equivalente. 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

Lado Barricado para o 
PES. 

 

Edifício de Luz, Paredes de tijolo mínimo 215 milímetros, 
ou equivalente. 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

Qualquer direção para o 
ES. 

 

Pilha Aberta,  

Barricado ou Atravessado 

Pilha aberta de munição com uma 
travessa ou barricada eficaz em todos 
os lados. 

Lado da Barricada para 
o PES. 

                                                      

24
 Eles formam a base do sistema QD no âmbito da NATO AASTP-1, que também é usado por muitos Estados fora da 

OTAN em todo o mundo. 
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Símbolo Tipos de Estrutura/Área Descrição Efeitos direcionais 

 

Pilha Aberta Pilha Aberta de munição sem proteção. Qualquer direção para o 
ES. 

Local Exposto (ES) 

 

Iglu Padrão OTAN Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 7BAR. 

Porta de costas para o 
PES. 

 

Iglu Padrão OTAN Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 7BAR. 

Perpendicular à direção 
do ES. 

 
Iglu Padrão OTAN 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 7BAR. 

Porta de frente para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 3BAR. 

Porta de costas para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 3BAR. 

Porta perpendicular ao 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Porta 3BAR. 

Porta de frente para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Muro de contenção e porta 
resistente a projeções de alta 
velocidade. 

Porta de frente para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Barricada na frente da 
porta e muro de contenção. 

Porta de frente para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Muro de contenção e porta 
resistente a projeções de alta 
velocidade. 

Porta de costas para o 
PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Muro de contenção e porta 
resistente a projeções de alta 
velocidade. 

Perpendicular ao PES. 

 
ESH coberto por terra ou iglu 

Edifício com terra no telhado e contra 
três paredes. Muro de contenção e porta 
pode ser resistente a projeções de baixa 
velocidade. 

Porta de frente para o 
PES. 

 
ESH reforçado 

Paredes de Concreto Armado nominal 
450 milímetros (RC) (ou 680 milímetros 
Tijolo). 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

A Porta é Barricada se está de frente 
para um PES. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 
ESH Semi-Reforçado 

Paredes de Concreto Armado nominal 
450 milímetros (RC) (ou 680 milímetros 
Tijolo). 

Sem Teto de Proteção. 

A Porta é Barricada se está de frente 
para um PES. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 

Pilha Aberta,  

Barricado ou Atravessado 

Pilha aberta de munição com uma 
travessa ou barricada eficaz em todos 
os lados. 

Lado Barricado para o 
PES. 

 
Pilha Aberta Pilha Aberta de munição sem proteção. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 

Edifício de Luz, 

Barricado ou Atravessado 

Paredes de tijolo mínimo 215 milímetros, 
ou equivalente. 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

Lado Barricado para o 
PES. 

 
Edifício de Luz, 

Paredes de tijolo mínimo 215 milímetros, 
ou equivalente. 

Telhado de Proteção de 150 milímetros 
RC. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 

Edifício de Processamento de 
Munição (APB), 

Barricado ou Atravessado 

Teto de proteção. 

Lado Barricado para o 
PES. 
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Símbolo Tipos de Estrutura/Área Descrição Efeitos direcionais 

 

Edifício de Processamento de 
Munição (APB), 

Barricado ou Atravessado 

Sem teto de proteção. 

Lado Barricado para o 
PES. 

 

Edifício de Processamento de 
Munição (APB) 

Sem teto de proteção ou 
barricada/travessa. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 
Rota de tráfego público (PTR) 

Rodovia, Ferrovia, Hidrovia ou Direito de 
passagem 

Uso da densidade será mostrado na 
Matriz QD. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 
Edifícios de Habitação Edifícios Civis ou Locais de Montagem. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 Edifícios Vulneráveis 
Hospitais, Edifícios com Fachada de 
Vidro etc. 

Qualquer direção para o 
PES. 

 
Tabela C.1: Simbologia de QD 
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Anexo G 
(normativa) 

Divisão de risco 1.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 

D3 
25

 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D4 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

D5  
Proteção Virtualmente 

Completa 

 

D4 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D4 
Alto grau de 

proteção 

D8 
Alto grau de 

proteção 

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D4 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D3 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D5 
25 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

 

D6  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6  
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D8 
Alto grau de 

proteção 

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D9  
Alto grau de 

proteção  
ou D12 

Proteção 
Virtualmente 

Completa  

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

D8 
Alto grau de proteção 

                                                      

25
 Sem explosivos primários 
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PES  

ES     
 

      

 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D7 
Alto grau de 

proteção 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D7 
Alto grau de 

proteção 

D9 
Grau de proteção 

limitada. 

D9 
Grau de proteção 

limitada. 

D9 
Grau de proteção 

limitada. 

D9 
Grau de proteção 

limitada. 

D9  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau de Proteção 
Limitada  

D8  
Alto grau de proteção  

  

D9  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau de Proteção 
Limitada  

D9  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau de Proteção 
Limitada  

 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D7 
Alto grau de 

proteção 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D7 
Alto grau de 

proteção 

D9 
Grau de proteção 

limitada. 

D9 
Alto grau de 

proteção 

D9 
Alto grau de 

proteção 

D9 
Alto grau de 

proteção 

D9 
Alto grau de proteção 

D9 
Alto grau de proteção 

D9 
Alto grau de proteção 

D9 
Alto grau de proteção 

 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D5 
25 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D5 
25 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D6
 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

 

D6
 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

D6
 

Proteção 
Virtualmente 

Completa 

ou D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

D6
 

Grau de Proteção 
Limitada 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7  
Alto grau de 

proteção 

D9
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D9  
Alto grau de proteção  

  

D9  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D9  
Alto grau de proteção  

  

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7  
Alto grau de 

proteção 

D7 
 

Alto grau de 
proteção 

ou D5 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

                                                      

26
 Nenhum item vulnerável a estilhaço. 
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PES  

ES     
 

      

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7  
Alto grau de 

proteção 

D7 
 

Alto grau de 
proteção 

ou D5 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D1/D2 
27

 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D1/D2 
27 

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D9 
 

Alto grau de 
proteção 

ou D12
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D9  
Alto grau de proteção  

ou D12 

  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D1/D2 
27

 

D9  
Alto grau de proteção  

ou D12 

  

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Grau Limitado de 
Proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D4 
25 26 

Alto grau de 
proteção 

ou D7 
 

Alto grau de 
proteção 

D9 
 

Alto grau de 
proteção 

ou D12
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D9 
 

Grau Limitado de 
Proteção  

ou D12
 

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D9  
Alto grau de proteção  

ou D12 

  

D7  
Alto grau de proteção  
ou D4 

25 26 

Grau Limitado de 
Proteção  

D9  
Alto grau de proteção  

ou D12 

  

 

 

D10 

 

 

D10 

 

 

D10 

 

 

D10 

 

 

D10 

 

D10 D10 D10 D10 D10 

 

D10 

(>270m) 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 D10 D10 D10 

                                                      

27
 Para bombas de aeronave grande em campo aberto. 
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PES  

ES     
 

      

 

D10 

(>270m) 

 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

D10 

D13 
 

(>270m) 
 

Grau Limitado de 
Proteção 

 
PTR  

Baixa Densidade
28

 
29 

0.5 x D12
 

ou 

0.5 x D14 
30

  

0.5 x D12
 

ou 

0.5 x D15 
30 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

0.5 x D12
 

PTR  
Densidade Média

31 

D11 

(>270m) 

ou 

D16 

(>270m) 
30

 

D11 

(>270m) 

ou 

D17 

(>270m) 
30

 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 
D11 (>180m) D11 (>270m) D11 (>180m) D11 (>270m) 

PTR  
Alta Densidade

32 

D13 

(>400m) 

ou 

D14 

(>400m) 
30

 

D13 

(>400m) 

ou 

D15 

(>400m) 
30

 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 
D13 (>270m) D13 (>400m) D13 (>270m) D13 (>400m) 

 
IBD 

D13 

(>400m) 

ou 

D14 

(>400m) 
30

 

D13 

(>400m)
 

ou 

D15 

(>400m) 
30

 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D12 (>270m) 

ou 

D13 

(>400m) 

D13 (>400m) 

D12 (>270m)  

ou 

D13 

(>400m) 

D13 (>400m) 

 

VBD 

2 x D12 

ou 

2 x D14  

2 x D12 

ou 

2 x D15  

2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 2 x D12 

                                                      

28
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

29
 Nenhuma QD para densidade PRT muito baixa e Rodovias. 

30
 QD reduzida para iglus padrões. 

31
 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferroviário 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

32
 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de montagem 900 + usuários por dia.. 
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PES  

ES     
 

      

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D11 

(>270m) 

ou 

D16 

(>270m) 
30

 

D11 

(>270m) 

ou 

D17 

(>270m) 
30

 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 

D11 

(>270m) 
D11 D11 (>270m) D11 D11 (>270m) 

Departamento 
<20 Equipes de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D13 

(>400m) 

ou 

D14 

(>400m) 
30 

 

D13 

(>400m)
 

ou 

D15 

(>400m) 
30

 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 

D13 

(>400m) 
D13 D13 (>400m) D13 D13 (>400m) 

Departamento 
Operários de áreas explosivas 

Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD 

Sobrecarga da Rede 
Elétrica 

Super rede 

 

 

Rede Normal 

 

 

 

Rede Menor 

 

D13 ou
 

D14 
30 

 

D11 ou
 

D16 
30 

 

D10 ou
 

D18 
30 

D13 ou
 

D15 
30 

 

D11 ou
 

D17 
30 

 

D10
 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

D13 

 

 

D11 

 

 

D10 

Instalações POL 
Protegida ou Subterrânea 

 

Não protegida, Acima do Solo 
e Vital 

Não protegida, Acima do Solo 

Instalações menores 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13 

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13  

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13  

(>400m) 

D13 

10m 

0.5 x D7 

(>25m) 

D13  

(>400m) 

D13 

10m 

 
Tabela D.1 Matriz QD para HD 1.1 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo E 
(normativa) 

Divisão de risco 1.1 Tabelas de QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

NEQ (kg) 
Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9  D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 

50 1  2 3 5 7 9 14 18  30 25 90 25 400 400 270 270  

60 1  2 4 5 8 10 15 19  32 25 90 25 400 400 270 270  

70 1  3 4 5 8 10 15 20  33 25 92 26 400 400 270 270  

80 1  3 4 5 8 11 16 21  35 25 96 28 400 400 270 270  

90 2  3 4 5 9 11 17 22  36 25 100 31 400 400 270 270  

100 2  3 4 6 9 12 17 23  38 25 105 33 400 400 270 270 28 

120 2  3 4 6 9 12 19 24  40 25 110 37 400 400 270 270  

140 2  3 5 6 10 13 19 25  42 27 120 41 400 400 270 270  

160 2  3 5 6 10 14 20 27  44 30 125 45 400 400 270 270  

180 2  3 5 7 11 14 21 28  46 32 130 48 400 400 270 270  

200 2  3 5 7 11 15 22 29  47 35 130 52 400 400 270 270  

250 2  4 6 7 12 16 23 31  51 40 140 60 400 400 270 270 38 

300 2  4 6 8 13 17 25 33  54 45 150 68 400 400 270 270  

350 2  4 6 8 13 17 26 34  57 50 160 75 400 400 270 270  

400 3  4 6 9 14 18 27 36  59 55 165 82 400 400 270 270  

500 3  5 7 9 15 20 29 39  64 63 180 95 400 400 270 270 48 

600 3  5 7 10 16 21 31 41  68 72 190 110 400 400 270 270  

700 4  5 8 10 16 22 32 43  72 79 200 120 400 400 270 270  

800 4  5 8 11 17 23 34 45  75 87 210 130 400 400 270 270  

900 4  5 8 11 18 24 35 47  78 94 215 140 400 400 270 270  
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NEQ (kg) 
Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9  D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 

1.000 4  5 8 11 18 24 36 48  80 100 225 150 400 400 270 270 60 

1.200 4  6 9 12 20 26 39 52  86 115 240 170 400 400 270 270  

1.400 4  6 9 13 21 27 41 54  90 130 250 190 400 400 270 270  

1.600 5  6 10 13 22 29 43 57  94 140 260 210 400 400 270 270  

1.800 5  7 10 14 22 30 44 59  98 150 270 225 400 400 270 270  

2.000 5  7 11 14 23 31 46 61  105 160 280 240 400 400 270 270  

2.500 5  7 11 15 25 33 49 66  110 185 305 280 400 400 270 270 82 

3.000 6  8 12 16 26 35 52 70  120 205 325 305 400 400 270 270  

3.500 6  8 13 17 28 37 55 73  125 220 340 330 400 400 270 270  

4.000 6  8 13 18 29 39 58 77  130 235 355 350 400 400 270 270  

5.000 6  9 14 19 31 42 62 83  140 255 380 380 400 400 270 270 105 

6.000 7  10 15 20 33 44 66 88  150 270 405 405 400 400 270 270 110 

7.000 7  10 16 22 35 46 69 92  155 285 425 425 400 400 270 270 115 

8.000 7  10 16 22 36 48 72 96  160 300 445 445 400 400 270 270 120 

9.000 8  11 17 23 38 50 75 100  170 310 465 465 400 400 270 270 125 

10.000 8  11 18 24 39 52 78 105  175 320 480 480 400 400 270 270 130 

12.000 9  12 19 26 42 55 83 110  185 340 510 510 400 415 270 275 140 

14.000 9  13 20 27 44 58 87 120  195 360 540 540 400 435 270 290 145 

16.000 10  13 21 28 46 61 91 125  205 375 560 560 400 455 270 305 155 

18.000 10  14 21 29 48 63 95 130  210 390 590 590 400 475 270 315 160 

20.000 10  14 22 30 49 66 98 135  220 405 610 610 400 490 270 330 165 

25.000 11  15 24 33 53 71 110 145  235 435 650 650 410 530 275 355 175 

30.000 11  16 25 35 56 75 115 150  250 460 690 690 435 560 290 375 190 

35.000  15 17 27 36 59 79 120 160  265 485 730 730 460 580 305 395 200 

40.000  16 18 28 38 62 82 125 165  275 510 760 760 500 620 320 415 205 
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NEQ (kg) 
Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9  D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 

50.000  17 19 30 41 67 89 135 180  295 550 820 820 515 663 343 442 225 

60.000  18 20 32 44 71 94 145 190  315 580 870 870 548 705 364 470 235 

70.000  19 21 33 46 75 99 150 200  330 610 920 920 577 742 383 495 250 

80.000  19 22 35 48 78 105 160 210  345 640 960 960 603 776 401 517 260 

90.000  20 23 36 50 81 110 165 220  360 670 1000 1000 627 807 417 538 270 

100.000  21 24 38 52 84 115 170 225  375 690 1040 1040 650 835 432 557 280 

120.000  22 25 40 55 89 120 180 240  395 730 1100 1100 690 887 459 592 300 

140.000   26 42 58 94 125 190 250  420 770 1160 1160 727 935 483 623 315 

160.000   28 44 60 98 135 200 265  435 810 1220 1220 760 977 505 651 325 

180.000   29 46 63 105 140 205 275  455 840 1260 1260 790 1016 525 678 340 

200.000   30 47 65 110 145 215 285  470 870 1300 1300 819 1053 544 702 350 

250.000   32 51 70 115 155 230 305  510 940 1400 1400 882 1134 586 756 380 

Funções da Distância 

ATENÇÃO 

Verificar a 
raiz Q 

0.35Q1/3 0.44Q1/3 0.5Q1/3 0.8Q1/3 1.1Q1/3 1.8Q1/3 2.4Q1/3 3.6Q1/3 4.8Q1/3  8.0Q1/3 

1.0Q2/3 
para 

Q<2500 

3.6Q1/2 
para 

Q>2500 

14.8Q1/3 
para 

Q>4500 

22.2Q1/3 

1.5Q2/3 
para 

Q<2500 

5.5Q1/2 
para 

Q>2500 

22.2Q1/3 
para 

Q>4500 

14.0Q1/3 18.0Q1/3 9.3Q1/3 12.0Q1/3 6.0Q1/3 

 
Tabela E.1 Tabela de QD para HD 1.1 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo F 
(normativa) 

Divisão de risco 1.2.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de 

proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

D6 
Alto grau de proteção 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6  
Grau de Proteção 

Limitada  

D6  
Grau de Proteção 

Limitada 

D6  
Grau de Proteção 

Limitada 

D6  
Grau de Proteção 

Limitada 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6
 

Grau de Proteção 
Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 
Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 
Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 
Limitada  
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Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6
 

Grau de Proteção 

Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 

Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 

Limitada  

D6
 

Grau de Proteção 

Limitada  

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 

Grau de Proteção 
Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D6 

Grau de Proteção 
Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

D6 
Grau de Proteção 

Limitada 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D4 
Alto/Limitado grau 
de proteção para 

pessoas 

D4 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D4 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

rapidamente evacuada 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D6 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D6 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

D6 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

D6 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D6 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D6 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

D6 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

 
PTR  

Baixa Densidade
33

 
34 

Sem QD Sem QD 0.5 x D12 Sem QD 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 0.5 x D2 

                                                      

33
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

34
 Nenhuma QD para densidade PRT muito baixa e Rodovias. 
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PTR  

Densidade Média
35 

Sem QD Sem QD D6 Sem QD D6 D6 D6 D6 D6 D6 

 
PTR  

Alta Densidade
36 

60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
IBD 

60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

VBD 
60m 60m D2 60m D2 D2 D2 D2 D2 D2 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

40m 40m D6 40m D6 D6 D6 D6 D6 D6 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

60m 60m D2 60m D2 D2 
D2 

 

D2 
 

D2 
 

D2 
 

Departamento 
Operários de áreas explosivas 

Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD 

Sobrecarga da Rede 
Elétrica 

Super rede 

 

Rede Normal 

 

Rede Menor 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

D2 

 

D6 

 

D4 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

D2 

 

D6 

 

D4 

                                                      

35
 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferroviário 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

36
 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de montagem 900 + usuários por dia. 
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Instalações POL 
Protegida ou Subterrânea 

 

Não protegida, Acima do Solo 
e Vital 

 

Não protegida, Acima do Solo 

 

Instalações menores 

 

25m 

 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

 

25m 

 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

60m 

 

30m 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 

25m 

 

D2 

 

D6 

 

Sem QD 

 
Tabela F.1: Tabela de QD para HD 1.2.1 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo G 
(normativa) 

Divisão de risco 1.2.2 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de 

proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

D5 
Alto grau de proteção 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5
 

Grau de Proteção 
Limitada  

D5
 

Grau de Proteção 
Limitada  

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 
D5Grau de 

Proteção Limitada 
D5 

Grau de Proteção 
Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5
 

Grau de Proteção 
Limitada  

D5
 

Grau de Proteção 
Limitada  
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Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 

Completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5
 

Grau de Proteção 

Limitada  

D5
 

Grau de Proteção 

Limitada  

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de 

proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

Sem QD 
Proteção 

Virtualmente 
Completa 

D5 
Alto grau de 

proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D5 
Alto grau de 

proteção 

D5 
Alto grau de 

proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

D5 
Grau de Proteção 

Limitada 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D3 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D3 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

D3 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

D3 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 
pessoas 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para 
pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para pessoas 

 

D3 
Grau de proteção 

Limitada para pessoas 

 

 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 

pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 

pessoas 

D5 
Grau de proteção 

Limitada para 

pessoas 

Sem QD 
Alto grau de 

proteção para 

pessoas 

D5 
Grau de proteção 

Limitada para 

pessoas 

D5 
Grau de proteção 

Limitada para 

pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

Sem QD 
Alto grau de proteção 

para pessoas 

D5 
Grau de proteção 

Limitada para pessoas 

 

D5 
Grau de proteção 

Limitada para pessoas 

 

 
PTR  

Baixa Densidade
37

 
38 

Sem QD Sem QD 0.5 x D1 Sem QD 0.5 x D1 0.5 x D1 Sem QD Sem QD 0.5 x D1 0.5 x D1 

 

PTR  
Densidade Média

39 

20m 20m D5 20m D5 D5 D5 D5 D5 D5 

                                                      

37
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

38
 Nenhuma QD para densidade PRT muito baixa e Rodovias. 
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PTR (40

Alta Densidade 
30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 
IBD 

30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

 

VBD 
30m 30m D1 30m  D1  D1 D1 D1 D1 D1 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

20m 20m D5 20m D5 D5 D5 D5 D5 D5 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

30m 30m D1 30m D1 D1 D1 D1 D1 D1 

Departamento 
Operários de áreas explosivas 

Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD 

Sobrecarga da Rede 
Elétrica 

Super rede 

 

Rede Normal 

 

Rede Menor 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

D1 

 

D5 

 

D3 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

D1 

 

D5 

 

D3 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

39
 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferroviário 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

40
 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de montagem 900 + usuários por dia. 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
44 

PES  

ES     
 

      

Instalações POL 
Protegida ou Subterrânea 

 

Não protegida, Acima do Solo 
e Vital 

Não protegida, Acima do Solo 

 

Instalações menores 

25m 

 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

25m 

 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

30m 

 

15m 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 

25m 

 

D1 

 

D5 

 

Sem QD 
 

Tabela G.1: Matriz QD para HD 1.2.2 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo E 
(normativa) 

Divisão de risco 1.2 Tabelas de QD (armazém acima do solo) 
(NÍVEL 2) 

 

NEQ 
(kg) 

Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

10 30 60 20 20 30 60 

20 36 60 20 20 30 60 

50 44 88 20 32 30 60 

70 47 110 20 39 32 73 

80 49 120 20 42 33 78 

90 50 125 20 45 34 83 

100 51 130 20 47 35 87 

120 53 140 20 51 36 94 

140 55 150 20 54 37 100 

160 57 160 21 57 39 105 

180 59 165 22 59 40 110 

200 60 170 22 61 41 115 

250 64 185 24 66 43 125 

300 66 195 24 70 45 130 

350 69 200 25 72 47 135 

400 71 210 26 75 48 140 

500 75 220 27 80 51 150 

600 78 230 29 83 53 155 

700 81 240 30 86 55 160 

800 83 245 30 89 56 165 

900 86 255 31 91 58 170 

1.000 88 260 32 93 59 175 

1.200 91 270 33 96 61 180 

1.400 94 275 34 99 63 185 

1.600 97 285 35 105 65 190 

1.800 100 290 36 105 67 195 

2.000 105 295 37 110 69 200 

2.500 110 305 39 115 72 205 

3.000 115 315 40 115 75 210 

3.500 115 320 42 120 77 215 

4.000 120 330 43 120 80 220 

4.500 120 335 44 120 81 225 

5.000 125 340 45 125 83 230 

6.000 130 350 46 125 86 235 

7.000 135 355 48 130 88 240 

8.000 135 360 49 130 91 245 
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NEQ 
(kg) 

Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

9.000 140 365 50 135 93 245 

10.000 145 370 51 135 95 250 

12.000 150 380 53 140 98 255 

14.000 150 390 54 140 105  

16.000 155 395 56 145 105 260 

18.000 160 400 57 145 110 265 

20.000 160 405 58 145 110 270 

25.000 170 415 60 150 115 275 

30.000 175 420 62 155 120 280 

35.000 180 430 64 155 120 285 

40.000 185 435 66 160 125 290 

45.000 185 440 67 160 125 295 

50.000 190 445 68 160 130 295 

60.000 195 450 70 165 130 300 

70.000 200 455 72 165 135 305 

80.000 205 465 74 170 140 305 

90.000 210 470 75 170 140 310 

100.000 215 470 76 170 145 315 

120.000 220 480 79 175 150 315 

140.000 225 485 80 175 150 325 

160.000 230 490 82 180 155 330 

180.000 235 495 84 180 155 335 

200.000 235 500 85 180 160 335 

250.000 245 510 88 185 165 340 

500.000 270 540 97 195 185 360 

Atenção 
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6
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0.36*D1 0.36*D1 0.67*D2 0.67*D2 

 
Tabela H.1: Tabela de QD para HD 1.2 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo J 
(normativa) 

Divisão de risco 1.3.1 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10mEssas 

combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto grau de 

proteção 

25m 
Alto grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 
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25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1  
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

240m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

240m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

240m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

D1 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

d1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

240m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1Essas 

combinações de 
estruturas irão 

sempre fornecer 
proteção 

virtualmente 
completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

240m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 D1 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 

D2 

 

D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2  D2 D2 D2 

 
PTR  

Baixa Densidade
41

 
42 

D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 

 
PTR  

Densidade Média
43 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 

PTR  
Alta Densidade

44 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

 
IBD 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

 

VBD 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

D4 

 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 
D3 

 

D3 

 
D3 

 

D3 
 

                                                      

41
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

42
 Nenhuma QD para densidade PRT muito baixa e Rodovias. 

43
 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferroviário 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

44
 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de montagem 900 + usuários por dia. 
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Departamento 
<20 Equipes de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 
 

D4 
 

D4 
 

D4 
 

Departamento 
Operários de áreas explosivas 

Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD 

Sobrecarga da Rede 
Elétrica 

Super rede 

 

Rede Normal 

 

Rede Menor 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

D4 

 

D3 

 

D2 (>15m) 

Instalações POL 
Protegida ou Subterrânea 

 

Não protegida, Acima do Solo 
e Vital 

Não protegida, Acima do Solo 

 

Instalações menores 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

 
Tabela J.1: Matriz QD para HD 1.3.1 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo K 
(normativa) 

Divisão de risco 1.3.2 Matriz QD (armazém acima do solo) (NÍVEL 2) 

 

PES  

ES     
 

      

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25mEssas 

combinações de 
estruturas irão 

sempre fornecer 
proteção 

virtualmente 
completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

D1 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção  

25m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção  

60m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

60m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

60m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

60m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

25m 
Alto/Limitado Grau de 

proteção 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

Sem QD 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção  

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção 

 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

Sem QD 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 

10m 
Essas combinações de 
estruturas irão sempre 

fornecer proteção 
virtualmente completa 
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PES  

ES     
 

      

 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção  

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção  

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção  

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção  

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

25m 
Alto/Limitado Grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau 

de proteção  

10m 
Essas combinações 
de estruturas irão 
sempre fornecer 

proteção 
virtualmente 

completa 

60m 
Alto grau de 

proteção 

10m 
Alto/Limitado grau 

de proteção 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 

 

25m 
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60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

60m 

 

25m 

 

60m 

 

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

60m 
Alto/Limitado grau de 

proteção  

 
PTR  

Baixa Densidade
45

 
46 

60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m 

 
PTR  

Densidade Média
47 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

 
PTR  

Alta Densidade
48 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
 

 
IBD 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4
 

 

VBD 
D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4

 

Departamento 
<20 Equipe de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 D3 

Departamento 
<20 Equipes de apoio 

trabalhando em áreas de 
explosivos 

D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 D4 

                                                      

45
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

46
 Nenhuma QD para densidade PRT muito baixa e Rodovias. 

47
 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferrovia 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 

48
 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de montagem 900 + usuários por dia. 
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Departamento 
Operários de áreas explosivas 

Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD Sem QD 

Sobrecarga da Rede 
Elétrica 

Super rede 

 

Rede Normal 

 

Rede Menor 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

D4 

 

D3 

 

D2 

Instalações POL 
 

Protegida ou Subterrânea 

 

Não protegida, Acima do Solo 
e Vital 

Não protegida, Acima do Solo 

 

Instalações menores 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

25m 

 

D4 

 

D3 

 

10m 

 
Tabela K.1: Matriz QD para HD 1.3.2 (Armazém acima do Solo) 

 
 

 

 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
57 

Anexo L 
(normativa) 

Divisão de risco 1.3 Tabelas de QD (armazém acima do solo) 
(NÍVEL 2) 

 

NEQ 
(kg) 

Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 

500 25 60 60 60 

600 25 60 60 60 

700 25 60 60 60 

800 25 60 60 60 

900 25 60 60 62 

1.000 25 60 60 64 

1.200 25 60 60 69 

1.400 25 60 60 72 

1.600 25 60 60 75 

1.800 25 60 60 78 

2.000 25 60 60 81 

2.500 25 60 60 87 

3.000 25 60 62 93 

3.500 25 60 65 98 

4.000 25 60 68 105 

5.000 25 60 73 110 

6.000 25 60 78 120 

7.000 25 62 82 125 

8.000 25 64 86 130 

9.000 25 67 89 135 

10.000 25 68 92 140 

12.000 25 74 98 150 

14.000 27 78 105 155 

16.000 28 81 110 165 

18.000 30 84 115 170 

20.000 32 87 120 175 

25.000 35 94 125 190 

30.000 39 100 135 200 

35.000 42 105 140 210 

40.000 44 110 150 220 

50.000 50 120 160 240 

60.000 54 130 170 255 

70.000 59 135 180 265 

80.000 63 140 185 280 

90.000 66 145 195 290 

100.000 70 150 200 300 
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NEQ 
(kg) 

Quantidade de Distâncias (m) 

D1 D2 D3 D4 

120.000 77 160 215 320 

140.000 83 170 225 335 

160.000 88 175 235 350 

180.000 94 185 245 365 

200.000 99 190 250 375 

250.000 110 205 270 405 

Funções da Distância 

 0.22Q
1/3 

3.2Q
1/3 

4.3Q
1/3 

6.4Q
1/3 

 
Tabela L.1: Tabela de QD para HD 1.3 (Armazém acima do Solo) 
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Anexo M 
(normativa) 

Divisão de risco Matriz QD (armazém subterrâneo) (NÍVEL 2) 

 
O número de variáveis que têm impacto sobre um evento explosivo dentro de armazenamento 
subterrâneo significa que, não é possível proporcionar uma única matriz relacionando PES a ES. 
Em vez disso, uma série de fatores de coeficientes de QD está resumidos ou explicados na Tabela 
M.1  
 

Fator QD Função/Fórmula Observações 

Propagação por Estilhaço de Pedra (Rocha 
Dura) Dcd 

(Densidade de Carga < 270kg/m
3
) 

D1
49

 0.6Q
1/3 

Um mínimo de 5 m deve ser aplicado. 

Prevenção contra Maior Dano por Estilhaço 
de Pedra (Rocha Dura) Dcd 

(Densidade de Carga < 50kg/m
3
) 

D2 1.0Q
1/3 

Um mínimo de 5 m deve ser aplicado. 

Prevenção contra Maior Dano por Estilhaço 
de Pedra (Arenito) Dcd 

D3 1.4Q
1/3 

Um mínimo de 5 m deve ser aplicado. 

Prevenção contra Maior Dano por Estilhaço 
de Pedra (Calcário) Dcd 

D4 1.7Q
1/3 

Um mínimo de 5 m deve ser aplicado. 

Prevenção contra Maior Dano por Estilhaço 
de Pedra (Rocha Dura) Dcd 

(Densidade de Carga < 50kg/m
3
) 

D5 2.0Q
1/3 

Um mínimo de 5 m deve ser aplicado. 

Propagação de Chamas e Gases Quentes 
através de Rachaduras e Fissuras. 

CID 0.3Q
1/3

 to 2.0Q
1/3

 

O fator Q deve ser determinado pelo exame 
geológico. 

Improvável para se propagar se o CID for maior do 
que 2.0 Q

1/3
. 

Explosão do Túnel de Entrada
50

 
51

 IBD 

PTRD
52

 D = 77 x HD x LD
1/3

 

Onde: 

HD = Diâmetro Hidráulico da Boca do Túnel 

LD
1/3

 = Densidade de Carregamento (kg/m
3
) 

HD = 4A/C 

Onde: 

A = Área transversal da Entrada do Túnel (m
2
) 

C= Circunferência da Entrada do Túnel (m) 

LD
1/3

 = NEQ 
 (VCh+ VTúnel) 

VCh= Volume da Câmara (m
3
)  

VTúnel = Volume do Túnel (m
3
) 

Explosão da Entrada do Túnel 
50 51 

PBD D = 27.4 x HD x LD
1/3

 Conforme acima 

Efeitos da explosão da cratera da superfície IBD 

PTRD 

22.2Q
1/3

 Onde a espessura da cobertura é de <0.1Q
1/3

. 

11.1Q
1/3

 
Onde a espessura da cobertura é de >0.1Q

1/3
, mas 

<0.2Q
1/3

. 

5.6Q
1/3

 
Onde a espessura da cobertura é de >0.2Q

1/3
, mas 

<0.3Q
1/3

. 

Nenhum 
Onde a espessura da cobertura é >0.3Q

1/3
,uma vez 

que os efeitos serão insignificantes. 

Choque do Solo 

(Areia, cascalho, Argila molhada)  

(Onde a velocidade máxima da partícula é 

60mm/s) 

IBD 

PTRD 
0.9 fd Q

4/9
 

Onde: 

fd = Fator de Dissociação do Gráfico M.1. 

 

O PTRD é 2/3 de IBD. 

                                                      

49
 Este pode ser reduzido para tão baixo quanto 0.3Q

1/3
 se a câmara tem receptor de construção de proteção para evitar 

estilhaço e colapso. 
50

 A distância em uma direção não axial pode ser reduzida utilizando um fator de multiplicação (MF), que deve ser derivado 
da fórmula MF = 1 / (1 + (θ/56) 

2
)
0.76

, onde θ é o ângulo a partir da linha do centro do túnel em graus. 
51

 Esta é uma aproximação simples.  Uma metodologia mais precisa está em AASPT-1, Capítulo 3, Cláusula 3.3.4.1 (b) e 
(c).  
52

 Para rotas menores 2/3 da IBD pode ser usada em todos os casos. 



IATG 02.20:2015[E] 
2

a
 Edição  (01-02-2015) 

 

 
60 

Fator QD Função/Fórmula Observações 

Choque do Solo 

(Arenito, Rocha Suave)  

(Onde a velocidade máxima da partícula é 

115mm/s) 

4.8 fd Q
4/9

 

Choque do Solo 

(Areia, cascalho, Argila molhada)  

(Onde a velocidade máxima da partícula é 

60mm/s) 

5.4 fd Q
4/9

 

Efeitos do estilhaço da Entrada do Túnel
53

 
IBD 

PTRD 
600m 

Para um arco de 10
0
 em cada lado da linha do 

centro do túnel. 

Idealmente todo ES deve estar fora em um arco de 
30

0
ambos os lados da linha do túnel, a fim de 

melhorar a segurança. 

Fragmento/estilhaços IBD pode ser reduzido 
significativamente com a adição de uma barricada 
adequada que elimina linha de visão para fora da 
entrada do túnel. Assim, esta distância pode ser 
reduzida. 

O IBD/PTRD deve estar a distância em que a 
densidade do fragmento é avaliada como "um 
fragmento perigosos (energia superior a 79J) por 
56m

2
. 

Estilhaço de Falhas da Cobertura (Estilhaço 
da Cratera da Superfície) (Rocha Dura) 

Limitações: 

NEQ de 1000kg a 2,000,000kg 

 ƴ de 1kg/m
3
 ta300kg/m

3
 

fC > 0.1m/kg
1/3

  

IBD 38.7 Q
1/3

 ƴ fC fα 

Se a profundidade da cobertura dimensionada 
(C/Q

1/3
) for maior que 1.2 logo, o lançamento de 

estilhaço pode ser desprezado. 

Onde: 

ƴ = Densidade do Carregamento (NEQ (kg)/Volume 

da Câmara) 

C= Profundidade da cobertura (m) 

fC = Profunidade da Cobertura Dimensinada  

 (0.45+(2.15*C/NEQ
1/3

)-(2.11* (C/NEQ
1/3

)
2
) 

fα = Ângulo de inclinação da Sobrecarga 

Vide Tabelas N.2 e N.3 para ângulo de inclinação 
de sobrecarga calculada.  

Estilhaço de Falhas da Cobertura (Estilhaço 
da Cratera da Superfície) (Rocha suave) 

(Limitações conforme acima) 

IBD 1.15 * 38.7 Q
1/3

 ƴ fC fα Vide acima 

 
Tabela M.1: Matriz de Fatores QD para HD 1.1 (Armazenamento subterrâneo) 

 
 

                                                      

53
 Esta é uma aproximação simples.  Uma metodologia mais precisa está em AASPT-1, Capítulo 3, Cláusula 3.3.4.2. 
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Gráfico M.1: Fator de dissociação do choque do solo (Armazém subterrâneo) 
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Anexo N 
(normativa) 

Divisão de risco Tabelas QD (armazém subterrâneo)54 (NÍVEL 2) 

 
N.1 Distância do Intervalo da Câmara (CID) (HD 1.1) 
 

NEQ (kg) 

Distância do Intervalo da Câmara (m) 

D1 
D2 

(Rocha Dura) 

(<50kg/m
3
) 

D3 

(Arenito) 

D4 

(Calcário) 

D5 

(Rocha 
Dura) 

(>50kg/m
3
) 

1.000 6,0 10,0 14 17 20 

1.200 6,4 10,6 15 18 21 

1.400 6,7 11,2 16 19 22 

1.600 7,0 11,7 16 20 23 

1.800 7,3 12,2 17 21 24 

2.000 7,6 12,6 18 21 25 

2.500 8,1 13,6 19 23 27 

3.000 8,7 14,4 20 25 29 

3.500 9,1 15,2 21 26 30 

4.000 9,5 15,9 22 27 32 

5.000 10,3 17,1 24 29 34 

6.000 10,9 18,2 25 31 36 

7.000 11,5 19,1 27 33 38 

8.000 12,0 20,0 28 34 40 

9.000 12,5 20,8 29 35 42 

10.000 12,9 21,5 30 37 43 

12.000 13,7 22,9 32 39 46 

14.000 14,5 24,1 34 41 48 

16.000 15,1 25,2 35 43 50 

18.000 15,7 26,2 37 45 52 

20.000 16,3 27,1 38 46 54 

25.000 17,5 29,2 41 50 58 

30.000 18,6 31,1 44 53 62 

35.000 19,6 32,7 46 56 65 

40.000 20,5 34,2 48 58 68 

50.000 22,1 36,8 52 63 74 

60.000 23,5 39,1 55 67 78 

70.000 24,7 41,2 58 70 82 

80.000 25,9 43,1 60 73 86 

90.000 26,9 44,8 63 76 90 

100.000 28,0 46,4 65 79 93 

120.000 30,0 49,3 69 84 99 

140.000 31,0 51,9 73 88 104 

160.000 33,0 54,3 76 92 109 

                                                      

54
 Para lançamento de estilhaço da cratera. 
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NEQ (kg) 

Distância do Intervalo da Câmara (m) 

D1 
D2 

(Rocha Dura) 

(<50kg/m
3
) 

D3 

(Arenito) 

D4 

(Calcário) 

D5 

(Rocha 
Dura) 

(>50kg/m
3
) 

180.000 34,0 56,5 79 96 113 

200.000 35,0 58,5 82 99 117 

250.000 38,0 63,0 88 107 126 

300.000 40,0 66,9 94 114 134 

350.000 42,0 70,5 99 120 141 

400.000 44,0 73,7 103 125 147 

500.000 48,0 79,4 111 135 159 

Funções da Distância 

 0.6Q
1/3 

1.0Q
1/3

 1.4Q
1/3 

1.7Q
1/3 

2.0Q
1/3 

 
Tabela N.1: Tabela de CID para HD 1.1 (Armazém acima do Solo) 
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N.2 Lançamento de estilhaço da cratera (aumento -ângulo de declive da sobrecarga)  
 

α (
0
) fα 

0,0 1,00 

2,5 1,05 

5,0 1,10 

7,5 1,15 

10,0 1,20 

12,5 1,25 

15,0 1,30 

17,5 1,35 

20,0 1,40 

22,5 1,45 

> 25.0 1,50 

 
Tabela N.2: Lançamento de estilhaço da cratera (aumento -ângulo de declive da sobrecarga)  

 
 

N.2 Lançamento de estilhaço da cratera (decréscimo-ângulo de declive da sobrecarga)  
 

α (
0
) fα 

0,0 1,00 

2,5 0,94 

5,0 0,88 

7,5 0,81 

10,0 0,75 

12,5 0,69 

15,0 0,63 

17,5 0,56 

20,0 0,50 

22,5 0,44 

25,0 0,38 

27,5 0,31 

> 30.0 0.25 

 
Tabela N.3: Lançamento de estilhaço da cratera (decréscimo-ângulo de declive da sobrecarga)  
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Anexo P 
(normativa) 

Divisão de risco Matriz QD (portos) (NÍVEL 2) 

 
O número de variáveis que têm impacto sobre um evento explosivo no interior do armazém de 
porto ou navio significa que, não é possível proporcionar uma única matriz relacionando PES a 
ES. Em vez disso, uma série de fatores de coeficientes de QD está resumidos ou explicados na 
Tabela P.1  
 

Fator QD Função/Fórmula Observações 

Edifícios de Processamento (Terra) PBD 
Conforme Anexos E, 

G e L, conforme 
apropriado. 

 

Edifícios de Habitação (Terra) IBD 16.7Q
1/3

 
Se uma alta densidade de população, então 
22.2Q

1/3
deve ser aplicada. 

Edifícios Vulneráveis (Terra) VBD 33.3Q
1/3

 
Se um edifício vulnerável cai dentro desta distância 
uma ECA deve ser concluída. 

Rota de tráfego público Baixa Densidade
55 

PTRD 

16.7Q
1/3

  

Rota de tráfego público Densidade Média
56 11.1Q

1/3
  

Rota de tráfego público Alta Densidade
57 8.0Q

1/3
  

Equipe militar em campo aberto não 
operando com a expedição de explosivos. 

 11.1Q
1/3

  

Áreas de armazenamento a Granel Acima 
do Solo de Petróleo, Oléo, e Lubrificante 
(POL). 

 11.1Q
1/3

  

Cantinas (<50 pessoas)  11.1Q
1/3

  

Cantinas (<50 pessoas)  16.7Q
1/3

  

Terminais de Passageiros e Navios durante 
o Embarque e Desembarque. 

 
22.2Q

1/3
 

Quando explosivos estão sendo carregados e 
descarregados. 

16.7Q
1/3

 Durante armazenamento normal. 

Embarcação petroleira POL  

16.7Q
1/3

 
Sem operações de descarga ou carregamento no 
navio. 

22.2Q
1/3

 
Durante operações concomitantes de carga e 
descarga. 

16.7Q
1/3

 
Durante operações de carga e descarga em um 
único navio. 

Navios Cargueiros a Granel (Outros 
Produtos perigosos) 

 11.1Q
1/3

  

Instalações de Operação de Porto  11.1Q
1/3

  

Armazenamento de Trânsito para Produtos 
Perigosos. 

 16.7Q
1/3

  

Barricadas e Travessas a bordo  IMD 0.8Q
1/3

 
Isso deve equiparar em termos de robustez para o 
nível de proteção oferecido por uma Travessa de 
terra de 2,4 m. 

Nível de Proteção Normal (Travessada) SD2 4.8Q
1/3

 
Para HD 1.1 

Entre cada navio transportando somente 
explosivos. 

                                                      

55
 Estradas <1.000 veículos por dia, Ferrovia <1.000 passageiros por dia, Hidrovia <400 usuários por dia, Local de 

Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 
56

 Estradas 1000 - 5.000 veículos por dia, Ferrovia 1.000 - 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 400 - 1.800 usuários por dia, 
Local de Montagem 200 a qualquer hora, mas <900 usuários por dia. 
57

 Estradas + 5.000 veículos por dia, Rodovia + 5.000 passageiros por dia, Hidrovia 1.800 + usuários por dia, local de 
montagem 900 + usuários por dia. 
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Fator QD Função/Fórmula Observações 

Nível de Proteção Normal (Não 
Travessada) 

SD3 8.0Q
1/3

 

Para HD 1.1 

Entre cada navio transportando somente 
explosivos. 

Nível de Proteção Reduzida (Travessada) SD1 3.2Q
1/3

 
Para HD 1.1 

Entre cada navio transportando somente 
explosivos. 

Nível de Proteção Reduzida (Não 
Travessada) 

SD2 4.8Q
1/3

 

Para HD 1.1 

Entre cada navio transportando somente 
explosivos. 

Nível de Proteção Normal (Não 
Travessada) 

SD4 16.0Q
1/3

 
Para HD 1.1 

De embarcação tripulada carregando e 
descarregando explosivos. 

Nível de Proteção Normal (Travessada) SD3 8.0Q
1/3

 

Para HD 1.1 

De embarcações tripuladas, com travessas internas 
eficazes, carga ou descarga de explosivos. 

De embarcação não tripulada (isto é, barcaças) 
carregando e descarregando explosivos. 

 
Tabela P.1: Matriz de Fatores QD para HD 1.1 (Armazenamento de Porto) 
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Anexo Q 
(normativa) 

Divisão de risco Tabelas QD (Portos) (NÍVEL 2) 

 
Q.1 Quantidade de distâncias (HD 1.1) entre cada navio transportando explosivos. 
 

NEQ (kg) 

Quantidade de Distâncias para outros 
Navios (Distância de Navios (SD)) (M) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

500 60 39 135 135 

600 60 41 135 135 

700 60 43 135 145 

800 60 45 135 150 

900 60 47 135 155 

1.000 60 48 135 160 

1.200 60 52 135 175 

1.400 60 54 135 180 

1.600 60 57 135 190 

1.800 60 59 135 195 

2.000 60 61 135 205 

2.500 60 66 135 220 

3.000 60 70 135 235 

3.500 60 73 135 245 

4.000 60 77 135 255 

5.000 60 83 140 275 

6.000 60 88 150 295 

7.000 62 92 155 310 

8.000 64 96 160 320 

9.000 67 100 170 335 

10.000 69 105 175 345 

12.000 74 110 185 370 

14.000 78 120 195 390 

16.000 81 125 203 404 

18.000 84 130 210 420 

20.000 87 135 218 435 

25.000 94 145 235 470 

30.000 100 150 250 500 

35.000 105 160 265 530 

40.000 110 165 275 550 

50.000 120 180 295 590 

60.000 130 190 315 630 

70.000 135 200 330 660 

80.000 140 210 345 690 
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NEQ (kg) 

Quantidade de Distâncias para outros 
Navios (Distância de Navios (SD)) (M) 

SD1 SD2 SD3 SD4 

90.000 145 220 360 720 

100.000 150 225 375 750 

130.000 160 245 395 790 

140.000 170 250 420 840 

160.000 175 265 435 870 

180.000 185 275 455 910 

200.000 190 285 470 940 

250.000 205 305 510 1.020 

300.000 215 325 540 1.080 

350.000 230 340 570 1.140 

400.000 240 355 590 1.180 

500.000 255 380 640 1.280 

1.000.000 320 480 800 1.600 

Funções da Distância 

 3.2Q
1/3 

4.8Q
1/3 

8.0Q
1/3 

16.0Q
1/3 

 
Tabela Q.1: Tabela QD para HD 1.1 (Portos) 

 
 

Q.1 Quantidade de distâncias (HD 1.2) entre cada navio transportando explosivos. 
 
Para HD 1.2 distâncias de separação fixas devem ser aplicadas como segue: 

a) SsD 1.2.1 - 60m; e 

b) SsD 1.2.2 - 30m. 

Para HD 1.3 uma distância fixa de 60 milhões deve ser aplicada em todas as condições. 

Para HD 1.4 uma distância fixa de 25m deve ser aplicada em todas as condições. 

Q.4 Quantidade de distância e de separação entre navios tripulados carregando e 
descarregando explosivos 
 
Para HD 1.1, SD4 conforme Tabelas P.1 e Q.1. 
 
Para HD 1.2 distâncias de separação fixas devem ser aplicadas como segue: 

c) SsD 1.2.1 - 90m; e 

d) SsD 1.2.2 - 60m. 

Para HD 1.3 uma distância fixa de 60 milhões deve ser aplicada em todas as condições. 

Para HD 1.4 uma distância fixa de 25m deve ser aplicada em todas as condições. 
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Q.4 Quantidade de distância e de separação entre navios tripulados com travessa, ou 
navios sem travessa, não tripulados carregando e descarregando explosivos  
 
Para HD 1.1, SD 3 conforme as Tabelas P.1 e Q.1. 
 
Para HD 1.2 distâncias de separação fixas devem ser aplicadas como segue: 

e) SsD 1.2.1 - 90m; e 

f) SsD 1.2.2 - 60m. 

Para HD 1.3 uma distância fixa de 60 milhões deve ser aplicada em todas as condições. 

Para HD 1.4 uma distância fixa de 25m deve ser aplicada em todas as condições. 

 
 
 

 

 


