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Prefácio
1

A Resolução 61/72 da Assembleia Geral solicitou que o Secretário-Geral estabelecesse um grupo
de especialistas governamentais para pensar nos passos seguintes para melhorar a cooperação
quanto à questão do armazenamento de excedente de munição convencional. O relatório do
2
grupo até a 63ª sessão da Assembleia Geral apresentou um panorama abrangente dos
problemas que surgem do acúmulo de estoque excedente de munição convencional. O grupo
observou que a cooperação relativa à gestão eficiente do armazenamento precisa endossar uma
abordagem de “gestão total”, indo desde a categorização e sistemas contábeis, essenciais para
garantir o manuseio e o armazenamento seguro e para identificar excessos, até sistemas de
segurança física e procedimentos de vigilância e testes para avaliar a estabilidade e a
confiabilidade da munição. O grupo recomendou especificamente que se desenvolvessem normas
técnicas adequadas.
3

A 63ª sessão da Assembleia Geral adotou a Resolução A/RES/63/61, que recebeu o relatório do
grupo de especialistas governamentais e encorajou fortemente os Estados a implantarem suas
recomendações. Isso propiciou as condições para o desenvolvimento de orientações técnicas
4
adequadas.
O trabalho de preparar e revisar essas orientações foi conduzido por um Painel de Revisão
Técnica (TRP), com apoio de organizações internacionais, governamentais e não governamentais.
A última versão de cada orientação, junto com a informação a respeito do trabalho do grupo de
revisão técnica, pode ser encontrada em http://www.un-arm.org. A IATG será revisada pelo menos
a cada cinco anos para refletir novas normas e práticas de gestão do armazenamento de munição
convencional e para incorporar mudanças devidas a emendas adequadas a regulamentos e
requisitos internacionais.

1

Assembleia Geral da ONU. Resolução A/RES/61/72, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition
stockpiles in surplus. 6 dez. 2006.
2

Assembleia Geral da ONU. A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in
surplus. 28 jul. 2008. (Relatório do Grupo de Especialistas Governamentais).
3

Assembleia Geral da ONU. Resolução A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition
stockpiles in surplus. 12 jan. 2009.
4

Para facilitar é referido como Normas Técnicas Internacionais sobre Munição (IATG).
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Introdução
Esta IATG detalha os requisitos gerais e, em alguns casos, as exigências e recomendações para a
construção de edifícios que conterão explosivos, sejam para armazenamento ou processamento.
A maioria dos locais propensos à explosão (LPE) são um risco potencial de facto a funcionários,
outras instalações de explosivos e outros edifícios nas redondezas. Projetar, construir e posicionar
corretamente o edifício é fundamental para o uso eficiente em quantidades de distância (QDs)
5
calculadas.
Esta IATG descreverá as possíveis consequências de eventos explosivos que podem ocorrer e os
efeitos subsequentes no edifício que contém os explosivos e em outros edifícios próximos.
Também mostra como um projeto correto mitigará esses efeitos e apresenta descrições e
esquemas detalhados de prédios típicos de armazenamento de munição.

5

Ver IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação.
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Tipos de edifício para instalações de explosivos
1

Escopo

Esta IATG descreverá possíveis cenários e efeitos resultantes de eventos explosivos não
planejados em instalações de explosivos; como diversos projetos de construção responderão a
esses eventos e como o projeto desses prédios e suas QDs associadas podem ser otimizados
para produzir um armazenamento seguro e eficiente de explosivos.

2

Referências normativas

Os documentos referidos são indispensáveis para a aplicação deste documento. Para referências
datadas, aplica-se apenas a edição citada. Para referências não datadas, deve-se utilizar a última
edição do documento referido (inclusive qualquer emenda).
No Anexo A é apresentada uma lista de referências normativas. Referências normativas são
documentos importantes a que esta orientação recorre e que fazem parte das disposições desta
orientação.
No Anexo B é apresentada outra lista de referências informativas, na forma de bibliografia, que
lista outros documentos que contêm informações úteis sobre os tipos de edifícios que podem ser
utilizados para o armazenamento e o processamento de munição e explosivos.

3

Termos e definições

Para os fins desta orientação, são utilizados os seguintes termos e definições, assim como a lista
mais abrangente apresentada na IATG 01.40:2015(E) Termos, definições e abreviaturas.
O termo “edifício de processamento de munições” refere-se a um edifício ou área que contém, ou
é projetado para conter, uma ou mais das seguintes atividades: manutenção, preparação,
inspeção, decomposição, renovação, teste ou reparo de munições e explosivos.
O termo “local exposto” refere-se a um pente, cápsula, pilha, caminhão ou reboque carregado com
munição, oficina de explosivos, edifício habitado, local de reunião ou rota de tráfego de pessoas
que estejam expostos aos efeitos de uma explosão (ou fogo) no local propenso à explosão
considerado.
O termo “depósito (ou armazém) de explosivos” refere-se a qualquer edifício ou estrutura
aprovado para o armazenamento de materiais explosivos.
O termo “autoridade técnica nacional” refere-se a departamento(s), organização(ões) ou
instituição(ões) governamentais responsável(is) pela regulação, pela gestão, pela coordenação,
operação de atividades de armazenamento e manuseio de munição convencional.
O termo “local propenso à explosão” refere-se à localização de uma quantidade de explosivos que
criará um risco de rajadas, fragmentos, térmico ou de detritos no caso de uma explosão acidental
de seu conteúdo.
Em todos os módulos das Normas Técnicas Internacionais sobre Munição, as palavras “deve”,
“deveria”, “pode” e “poderia” são usadas para expressar diretrizes de acordo com seu uso nos
padrões ISO.
a)

“deve” indica uma exigência: É usada para indicar exigências que devem ser seguidas a
fim de obedecer ao documento e das quais não se permitem desvios.

1
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b)

“deveria” indica uma recomendação: É usada para indicar que, entre diversas
possibilidades, uma é recomendada como particularmente adequada, sem mencionar ou
excluir outras, ou que determinada ação é preferível, mas não necessariamente exigida, ou
que (na forma negativa, “não deveria”) certa possibilidade ou ação é censurável mas não
proibida.

c)

“pode” indica permissão: É usada para indicar uma ação permitida dentro dos limites do
documento.

d)

“poderia” indica possibilidade ou capacidade: É usada para afirmações de possibilidade
e capacidade, seja material, física ou casual.

4

Efeitos explosivos

Diversos efeitos físicos são produzidos por uma explosão, e o objetivo do armazenamento de
explosivos é reduzir os efeitos de uma explosão, caso ocorra. Isso é feito por uma combinação de
fatores, como impor a quantidade de distâncias ou separação (QD) corretas para os explosivos
armazenados, garantindo que as regras de mistura do Grupo de Compatibilidade (GC) sejam
seguidas e que o projeto do armazém seja adequado.

4.1

Fragmentos e detritos

Diversos tipos de fragmentos e detritos serão gerados por uma explosão da Divisão de Riscos 1.1
(DR). Os chamados fragmentos primários são aqueles produzidos por cápsulas ou artigos
explosivos. Esses fragmentos terão velocidades de cerca de 3.000 m/s e sua massa dependerá da
natureza da munição que os gerou, mas será de 1 grama para cima. Esses fragmentos podem
matar ou machucar pessoas e podem desencadear munições ou explosivos próximos se tiverem
energia suficiente.
Fragmentos e detritos secundários vêm dos pacotes e materiais estruturais, incluindo terra de
barricadas ou coberturas, surgindo do colapso do local propenso à explosão (LPE). Sua
velocidade é muito menor do que dos fragmentos primários (10 m/s a cerca de 500 m/s) e,
consequentemente, não vão muito longe, mas podem matar ou machucar pessoas e até mesmo
desencadear munições ou explosivos próximos se puderem transferir energia suficiente.
Algumas projeções de detritos são direcionais, e menos detritos são projetados dos cantos de uma
estrutura, chegando a um máximo quando estão nos ângulos retos de cada lado da estrutura. Isso
6
se aplica a todos os lados da estrutura, sem se levar em conta se há uma barricada .
Existe também uma cratera de detritos formada pela expulsão de material do local da explosão.
Isso não tem efeitos direcionais e, normalmente, tem velocidade baixa, de forma que não se afasta
muito da origem da explosão. Embora crateras de detritos possam representar um risco de
impacto a pessoas e desencadear explosivos próximos, caso o material tenha energia suficiente
para distâncias pequenas, não se costuma levá-las em consideração, já que detritos primários e
secundários que também estejam passando têm massas e velocidades significativamente maiores
e, portanto, são a maior ameaça.
Fragmentos e projeções podem percorrer em um espaço significativamente maior do que a
Distância do Edifício Habitado (DEH), o que representa a probabilidade de 1% de uma pessoa
qualquer ser atingida por um fragmento incapacitante que irá machucá-la seriamente ou até matála. Essa probabilidade é mais bem definida como um fragmento perigoso de 80 joules atingindo
2
uma área que mede 56 m . Devido ao tamanho da área necessária para propiciar total segurança,
essa densidade de fragmento perigoso foi reconhecida no mundo todo, por muitos anos, como o
nível de risco aceitável de um evento acidental de explosão. Para eventos de explosão intencional,
como a distância de detonação, distâncias seguras são baseadas no impulso máximo do
fragmento, que é calculado ou baseado em testes.

6

Ver IATG 05.30 Transversais e barricadas.
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4.2

Fogo e radiação termal

A chama e os efeitos do calor de uma explosão dependem muito dos tipos de explosivo
envolvidos. A detonação de qualquer explosivo resulta na produção de uma bola de fogo.
Contudo, explosivos da DR 1.1 produzem uma chama muito breve, que tem risco desprezível
comparado com os efeitos da explosão e fragmentos.
Por outro lado, explosivos da DR 1.3 diferem de explosivos detonadores da DR 1.1 porque, a
menos que estejam fortemente confinados, sua reação não resulta na geração de gases de alta
pressão e na subsequente onda de explosão associada a explosivos da DR 1.1. A liberação total
de energia por um item classificado como da DR 1.3 é comparável à de uma detonação, mas dura
por um período mais longo, normalmente durante alguns segundos ou mais, e não milissegundos
(ms). Essa energia é liberada sob a forma de uma chama intensa e acompanhada de radiação
térmica, e pode significar perigo caso ocorra choque direto com explosivos e pessoas.
Queimar material da DR 1.3 produz gases de combustão que, quando queimam dentro de uma
estrutura, podem gerar significativa pressão interna de gás que pode ser suficiente para causar
ruptura/estouro de uma estrutura e geração de resíduos estruturais. Os detritos serão maiores e
terão velocidades relativamente mais baixas. Os efeitos são regulados pela quantidade da DR 1.3
presente e em combustão, pelo ritmo da queima e a área de ventilação existente no local, bem
como pela rigidez estrutural do edifício. Os efeitos são comparáveis ao rompimento de um tanque
de pressão que excedeu seu limite de pressão interna.

4.3

Choque no solo

Quando ocorre uma detonação de ordem da DR 1.1 no ou próximo ao solo, a carga do choque é
transferida para a superfície do solo. Também é transmitida energia pelo ar para formar o choque
no solo induzido pelo ar, e um pouco de energia através do solo em forma de choque no solo
diretamente induzido. O choque no solo induzido pelo ar ocorre quando a onda aérea de explosão
atinge a superfície do solo e induz um impulso de potência. O choque no solo diretamente
induzido resulta da energia da onda de detonação transferida diretamente para o solo. O choque
no solo total realmente experimentado é uma combinação dos dois.
A extensão e o efeito do choque no solo são afetados pelo tipo de solo, temperatura do ar e
densidade com que o choque se movimenta e pela distância do local de detonação. Os efeitos do
choque no solo são pequenos comparados a uma explosão aérea e geralmente não são sentidos
por estruturas acima da superfície. No entanto, para a armazenagem subterrânea, os efeitos e as
consequências do choque no solo devem ser avaliados.

4.4

Explosão

A explosão área envolvendo uma DR 1.1 causa um aumento da pressão na forma de um aumento
da pressão ou da frente de choque que se expande radialmente a partir do centro da explosão
com velocidade supersônica. Quando esta frente de choque colide com um objeto rígido como um
edifício, uma pressão mais elevada é produzida devido à reflexão da onda. Como a onda se
expande a partir da explosão, ela se decompõe em intensidade, estende-se em duração e diminui
em velocidade. Em geral, a decomposição da intensidade é uma função da raiz cúbica inversa da
distância.
Além da onda de choque para cada faixa de pressão, uma velocidade de partículas ou de vento
positiva é produzida pela frente de choque, o que causa uma pressão dinâmica nos objetos pelo
caminho. Em campo aberto, essas pressões variam de acordo com a densidade do ar e da
velocidade de partículas. Além disso, uma velocidade de vento negativa (-) (também chamada de
fase negativa) também será produzida conforme o ar avança de volta após a explosão, para
equalizar a pressão do ar. Esta fase negativa pode causar danos significativos adicionais às
estruturas já impactadas pela fase positiva da pressão.
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Os efeitos prejudiciais da sobrepressão da explosão resultam do impulso associado com a onda
da explosão, que é inversa da pressão da explosão. Maiores quantidades reais de explosivos
(QREs) produzem pressões mais altas e de duração mais longa, resultando em maiores impulsos
que agem nas cercanias dos locais expostos (LEs). Quanto mais longa a duração, maior o
“trabalho” associado com a energia agindo sobre a estrutura, o que corresponde a um potencial de
dano à estrutura. Por exemplo – 5 kPa de sobrepressão incidente de uma detonação de 5kg gera
um impulso de 23,3 Pa-s; enquanto que de 5 kPa de sobrepressão incidente de uma detonação de
50.000 kg gera um impulso de 501Pa-s. Ao projetar uma instalação de proteção ou fazer uma
análise para determinar se a arquitetura de um edifício é adequada, o impulso da explosão é o
valor usado para determinar a adequação de uma estrutura para proteger as pessoas que vão
sofrer a pressão positiva da onda de explosão .

4.5

Resumo dos efeitos

A sensibilidade dos estoques de munição e explosivos à explosão por sobrepressão, abalo
estrutural, fogo e impacto de fragmentos varia segundo o tipo de munição ou explosivos
armazenados. Exceto quando ocorrem pressões extremamente altas (mbar), a maioria dos
explosivos, particularmente os militares, não são afetados diretamente por sobrepressão da
explosão. Entretanto, uma combinação de sobrepressão e abalo estrutural (por exemplo,
deslocamento da parede, queda do telhado ou rompimento da estrutura) poderia causar a
translação ou compressão de explosivos, o que poderia resultar em impacto e subsequente
explosão. O choque direto por ângulo baixo, com fragmentos primários de alta velocidade (em
oposição a um ângulo alto e fragmentos de baixa velocidade), é a causa principal da iniciação de
explosivos em um local exposto (LE) sem barricadas ou não reforçado. Para substâncias
explosivas mais sensíveis e menos robustas, ou explosivos leves encaixotados, ameaças
adicionais de explosão poderiam ser detritos ou lascas de pedra dos muros da construção.
Portanto, conclui-se que o perigo de explosivos em um LE dependerá da capacidade da estrutura
do LE em resistir aos efeitos externos da explosão – explosão de carregamento sem extensa
deformação estrutural e, geralmente, para evitar perfuração por fragmentos e detritos. O objetivo
principal do design deve ser evitar a deformação significativa das estruturas de armazenamento de
explosivos adjacentes de um LPE próximo da explosão, e o estabelecimento de medidas para
impedir a penetração de detritos/fragmentos e evitar o desmoronamento das faces internas.
O perigo da projeção de objetos de uma LPE não pode ser facilmente relacionado à distância dos
efeitos de explosão. No entanto, é geralmente aceito que é provável que haja um risco em
projeções de todas as distâncias dimensionadas, menor que duas vezes a Distância de Edifício
Habitado (2 × 22,2Q1/3), sendo o risco maior quando o LPE não está na transversal. A menos que o
LE (na distância reduzida desejada) tenha proteção equivalente àquela proporcionada pela
distância mínima necessária, as distâncias mínimas devem ser aplicadas conforme o descrito na
IATG 02.20 Quantidade de distâncias de separação.

4.6

Efeitos da explosão área

Os efeitos de sobrepressão da explosão esperados a uma determinada distância dimensionada
podem ser facilmente previstos (ver IATG 01.80 Fórmulas para gestão de munição). Se for
suposto, para fins de planejamento, que a sobrepressão de explosão de uma estrutura leve é a
mesma que a de uma carga simples de quantidade real de explosivos (QRE), então as distâncias
de quantidade na Tabela 1 são exemplos de cálculos de sobrepressão para uma determinada
quantidade de explosivos em uma distância definida:
Quantidade de distância
(m)
(Q (kg))

Pico incidente (Lateral)
Sobrepressão Esperada (kPa)

44,4 Q

1/3

2

22,2 Q

1/3

5
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Quantidade de distância
(m)
(Q (kg))
14,8 Q

Pico incidente (Lateral)
Sobrepressão Esperada (kPa)

1/3

9

1/3

8,0 Q

21

1/3

80

1/3

180

3,4 Q
2,4 Q

Tabela 1: Sobrepressão da explosão de uma carga básica ou estrutura leve

Estruturas cobertas de terra irão atenuar a sobrepressão da explosão para as laterais e a traseira,
com o máximo de redução na parte traseira do edifício. Os números na Tabela 2 são para um iglu
orientado para o lado contendo até 250.000 kg de explosivos.

Distância de quantidade
(m)
(Q (kg))

Pico incidente (Lateral)
Sobrepressão Esperada (kPa)

1/3

5

1/3

8

19.0Q
14.0Q

1/3

11.0Q

9

1/3

6.0Q

21

Tabela 2: Atenuação da explosão associada com uma explosão em um iglu coberto de terra (lateral)

5

Proteção contra a propagação explosiva

A proteção de explosivos em um LE dos efeitos de uma explosão em um LPE pode ser alcançada
por uma combinação de: 1) distâncias de separação adequadas entre todas as instalações de
armazenamento de explosivos; 2) garantia de que os edifícios utilizados para o armazenamento
de explosivos sejam concebidos para proteger o conteúdo contra os efeitos de uma explosão.
Uma distância de separação adequada irá reduzir significativamente os efeitos da explosão dos
fragmentos e da radiação de calor a um nível que torna a construção de uma estrutura protetora
em um LE efetiva, e a perda de seu conteúdo altamente improvável. A distância de separação
adequada também garante que, se os eventos ocorrem em um LPE e um LE, o sincronismo entre
os dois eventos seria suficiente para que as ondas de explosão não se juntassem em uma única
onda, como se o evento acontecesse simultaneamente. As ondas de duas explosões
independentes de 10.000 kg não chegariam perto de se unir em uma única onda a partir de dois
locais de armazenamento, cada um contendo 10.000kg, o que representaria uma explosão de
20.000 kg.
Para fornecer proteção máxima, o LE deve estar na transversal (para conter a alta velocidade e os
fragmentos/detritos de baixo ângulo que são a ameaça predominante para o LE em explosões da
DR 1.1), e também forte o suficiente para resistir à força da explosão, ou leve o suficiente para que
o desabamento e quaisquer detritos formados não deem início à explosão do conteúdo. Os
edifícios deveriam preferencialmente ser capazes de resistir à carga de explosão sem deformação
excessiva e para evitar a perfuração por fragmentos e detritos. A partir disso, pode-se observar
7
que diferentes Divisões de Risco representam diferentes problemas para conter a propagação.

7

Ver o IATG 01.50 UN Classificação dos códigos e sistema dos riscos de explosão.
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5.1

Divisão de risco 1.1

A proteção contra a propagação de explosões de empilhamentos arejados deve ser atingida por
8
quantidades de distância (QDs) entre locais de armazenamento e barricadas eficazes. As QDs
têm o objetivo de anular os efeitos da explosão, da fragmentação e do calor irradiado a níveis em
9
que propagação não deveria ocorrer imediatamente. Transversais são estruturas usadas
principalmente para interceptar a alta velocidade, os fragmentos de baixo ângulo ou reduzir sua
velocidade a um nível em que a propagação não deveria ocorrer. Quando submetida à carga de
explosão, uma transversal deveria permanecer substancialmente intacta durante tempo suficiente
para interceptar os fragmentos.
O armazenamento compartimentalizado (tais como paredes divisórias e transversais internas) e
técnicas especializadas poderiam controlar os efeitos de uma explosão e permitir a aplicação das
10
regras contidas na IATG 02:20 Distâncias de separação e quantidade, reduzindo o máximo
evento crível (MEC) e permitindo QDs baseadas no pior caso de MEC a ser usado. A função do
armazenamento é atrasar ou impedir totalmente a rápida propagação de uma explosão entre itens
explosivos itens nessa condição. Paredes especiais podem ser projetadas para evitar a
propagação rápida de quantidades maiores de explosivos, mas o resultado é geralmente a perda
de todos os bens por meio de danos significativos das munições no lado do LE de tais paredes.
Por essa razão, a aplicação de tais técnicas e armazenamento só deveria ser seguida após
consideração e exame detalhados.
Edifícios de explosivos construídos de alvenaria, concreto não armado, madeira e afins não são
apropriados para resistir à carga de explosão externa. Estes materiais não são flexíveis e o
desabamento repentino sob a carga é provável que aconteça. Tal colapso também será uma fonte
de detritos estruturais que podem iniciar os explosivos armazenados dentro da estrutura. No
entanto, concreto armado (CA) e estruturas cobertas de terra são projetados especificamente para
dar um nível de proteção contra o perigo de explosão mais extremo. Também protegem os
explosivos e o pessoal dentro da estrutura de qualquer risco de fragmentos e detritos, e reduzem a
sobrepressão da explosão a níveis em que danos ou ferimentos não deveriam ocorrer.
Como LPE, edifícios feitos de alvenaria e concreto serão fontes de detritos estruturais
significativos que constituem uma ameaça considerável às cercanias do LE.

5.2

Divisão de risco 1.2

Munições da DR 1.2 não suportarão a propagação sendo que materiais comuns, tais como
concreto, tijolo e estruturas cobertas de terra de construção podem ser usados em depósitos de
armazenamento da DR 1.2. Portas de madeira e de aço leve não são resistentes aos efeitos de
projeção e não deveriam ser usadas. Contudo, isso tornará o depósito inadequado para o
armazenamento da DR 1.1.
No caso de uma explosão, munições da DR 1.2 produzirão uma série de fragmentos e munições
arremessadas a partir de um LPE. Se dados abrangentes estiverem disponíveis para uma
munição em particular, a QD para a DR 1.2 pode ser substituída por estes dados mais
apropriados, tendo em conta a vulnerabilidade das munições, explosivos e edifícios em outros
LEs.

8

Ver IATG 05.30 Transversais e barricadas.

9

Ver IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação.

10

Ver o Artigo Técnico 15 do Conselho de Segurança de Explosivos do Departamento de Defesa (DDESB), Revisão 3.
DDESB dos Estados Unidos. Maio de 2010. (Referência no Anexo B).
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Fragmentos e munições arremessadas com um QRE > 0,71 kg foram provados, por testes, ser a
parte mais perigosa da DR 1.2. Esta inclui projéteis e munições que contêm uma alta carga de
explosivo e que também podem conter uma carga propulsora ou pirotécnica. Não é possível
especificar a QD que permite a variação máxima de voos de itens propulsivos, mas a provável
variação de itens embalados, caso estejam envolvidos em um acidente durante o armazenamento,
é típica desta parte da DR 1.2.
Munições que explodem durante um acidente raramente irão funcionar conforme o planejado, ou
seja, detonar segundo seu projeto. Em uma situação de incêndio, o conteúdo dos explosivos pode
derreter e expandir, rompendo as cápsulas e explodir por superaquecimento ou queima de
reações de detonação. Essas explosões podem envolver 100% ou muito pouco do conteúdo, e
dependem da quantidade que escapou no rompimento. A fragmentação produzida por tais
reações é totalmente diferente da detonação projetada. A cápsula se abre produzindo grandes
fragmentos (para um cartucho de 105 mm, por exemplo, 2 a 3kg), mas comparativamente em
pequena quantidade com velocidades variando entre 10 e 500 m/s. Estes são propensos a ser
lançados mais longe do que os fragmentos menores de detonação completa de munições
similares em uma reação da DR 1.1. A Quantidade de munições não detonadas, subconjuntos ou
submunições serão lançadas em faixas consideráveis e, devido a danos mecânicos ou térmicos,
estarão em uma situação mais perigosa do que anteriormente. Esses itens serão agora
11
classificados como DR 1.2.1.
Dados sobre as características individuais de projéteis obtidos de testes e de explosões acidentais
podem ser utilizados para determinar a validade de incluir um projétil específico nesta categoria ou
em uma categoria inferior. Esta parte da DR 1.2 contém os itens que têm uma carga explosiva e
que também podem conter uma carga propulsora ou pirotécnica. O conteúdo total de explosivos
desses itens é  0,71 kg. Isso normalmente incluirá também munições que não contêm H.E. e
projéteis e artigos pirotécnicos, e projéteis inertes. Testes mostram que muitos itens deste tipo
produzem fragmentos e munições arremessadas com uma variação significativamente menor do
12 13
que a dos itens do DR 1.2.1. Esses itens serão designados como DR 1.2.2.

5.3

Divisão de risco 1.3

A radiação térmica da bola de fogo produzida pelos explosivos da DR 1.3 pode provocar incêndio
em outro depósito e, a partir daí, levar a uma explosão no local. Os explosivos que têm mais
chances de produzir um efeito de massa de fogo são os explosivos de propulsão. Eles produzem
uma bola de fogo com intenso calor radiante, tições e alguns fragmentos – esses tições podem ser
grandes pedaços de explosivo de propulsão em combustão. É possível que o vento desvie as
partes superiores de uma bola de fogo para longe da fonte de fogo e em direção a um LE. A força
do vento poderia aumentar o raio da chama em 50%. Um edifício assimetricamente construído em
forma de iglu ou um prédio com paredes e telhado de proteção, mas com uma parede ou porta
relativamente fraca, induz efeitos altamente direcionais das chamas e a projeção da queima dos
pacotes de munição.
Pontos fracos em uma estrutura em um LPE podem causar o espalhamento da bola de fogo.
Materiais de construção comuns como concreto e tijolo e estruturas cobertas de terra podem ser
considerados impenetráveis à radiação térmica e à invasão das chamas de incêndios envolvendo
a DR 1.3. Apesar disso, portas de madeira e de aço leve não são resistentes aos efeitos do fogo, e
não deveriam ser usadas na construção.

11

Esta é uma classificação da OTAN, e não da ONU, que tem sido apresentada como a melhor prática.

12

Esta é uma classificação da OTAN, e não da ONU, que tem sido apresentada como a melhor prática.

13

Existe uma classificação adicional da OTAN na DR 1.2 – DR 1.2.3. É aplicável para as munições que apresentam, no
máximo, uma reação de explosão no teste da reação por proximidade conforme a STANAG 4396 e uma reação de queima por
causa do impacto de uma bala, aquecimento lento e combustível líquido / teste com fogo externo conforme as STANAGs 4241,
4382 e 4240, respectivamente. Não é incluído no IATG já que poucos países (com exceção dos membros da OTAN) possuem
essas munições.
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Como discutido anteriormente na cláusula 4.2, o aumento da pressão interna em uma estrutura,
por causa de subprodutos gasosos gerados pelo fogo, pode fazer a estrutura estourar ou rachar,
gerando detritos estruturais.

5.4

Divisões de risco 1.4, 1.5 e 1.6

Qualquer estrutura segura, à prova de intempéries, pode ser usada para armazenar explosivos da
DR 1.4. Contudo, se uma construção está sendo contemplada, então os efeitos de outros LPEs e
potenciais futuros requisitos de armazenamento deveriam ser considerados.
14

Para a DR 1.5 e a DR 1.6, a autoridade nacional deveria fornecer orientação quanto ao
armazenamento. No entanto, o modo seguro seria tratar a DR 1.5 como possuidora de itens de
alto valor, dignos de elevado nível de proteção em um LE.

6

Efeitos fisiológicos de uma explosão

A tolerância do corpo humano à explosão é elevada e o grau de lesão sofrido por um indivíduo é
diretamente proporcional à quantidade de sobrepressão recebida. A orientação de uma pessoa em
relação à frente de choque e o formato real dessa frente são fatores importantes na determinação
do tipo e o nível de lesões suportadas. A liberação de bolhas de ar dos alvéolos rompidos nos
pulmões no sistema vascular é levada em conta na maioria das fatalidades. A ruptura dos
tímpanos e ferimentos no corpo, por ser lançado pela translação da onda de choque, também são
altamente prováveis.
É internacionalmente aceito que fragmentos e detritos são potencialmente letais se a energia de
impacto for  80 joules (ver cláusula 4.1). Espera-se que, na Distância de Edifício Habitado (DEH),
2
a densidade de tais fragmentos letais não excederá 1 por 56 metros quadrados (m ) na superfície
do solo.

6.1

Lesões da divisão de risco 1.1

A Tabela 3 dá uma ideia dos efeitos da sobrepressão da explosão em vários níveis e o efeito
potencial sobre o corpo humano.
Nível de lesão

Máximo de Sobrepressão da Explosão
(kPa)

Ruptura do tímpano
Limiar de letalidade
Ruptura de 50%
Lesões pulmonares
Limiar de mortalidade
Mortalidade de 50%
Translação do corpo
Limiar de mortalidade
Mortalidade de 50%

35
100
70
250
100-150
400-750

Tabela 3: Níveis de lesão da explosão

As lesões esperadas ao pessoal em uma QD específica por causa de explosões da DR 1.1 são
resumidas na Tabela 4.

QD

14

Tipo de QD

Síntese de lesões

Ver IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação.
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QD

Tipo de QD

1/3

8,0 Q

Síntese de lesões
 Lesões graves e mortes causadas por detritos, tições, fragmentos

Distância do Edifício de
Processamento (DEP)

ou desabamento da construção.

 Há apenas uma pequena chance de lesão grave em decorrência
dos efeitos diretos da explosão.
1/3

14,8 Q

Distância da Rota de Trânsito
Pública (DRTP)

 O pessoal em campo aberto pode não ser seriamente ferido pela
explosão, mas algumas lesões irão ocorrer como resultado dos
fragmentos e detritos, cujo alcance vai depender da construção do
LPE e do tipo de munição envolvido.

 O pessoal dentro de um edifício terá alto grau de proteção contra
ferimentos graves ou morte. Neste caso, os ferimentos serão
causados principalmente por fragmentos de vidro quebrado e
detritos do edifício.
1/3

22,2 Q

1/3

44,4 Q

Distância de Edifício Habitado
(DEH)

 Lesões são improváveis como resultado direto dos efeitos da

Distância do Edifício Vulnerável

 Lesões são improváveis como resultado direto dos efeitos da

explosão, mas podem ocorrer devido a fragmentos de vidro e voo
ou queda detritos.
explosão, e ocorrerão principalmente por conta de vidro e detritos
caindo dos prédios.

Tabela 4: Níveis de lesão estimados

6.2

Lesões da divisão de risco 1.2

O risco total de fragmentos e detritos na DEH não deveria exceder um fragmento potencialmente
2
letal (80J) por 56 m de área do terreno. Este perigo é gerado por um longo período de tempo,
geralmente superior a uma hora (e possivelmente dias) após o evento inicial da explosão. Isso não
acontece imediatamente já que os itens podem continuar a reagir/explodir muito tempo após o
evento inicial. Por causa desse efeito de longa duração, os indivíduos têm a oportunidade de
escapar ou buscar maior proteção contra a ameaça de fragmentos.

6.3

Lesões da divisão de risco 1.3
2

Para explosivos da DR 1.3, a DEH é baseada em uma dose térmica de 62,8kJ/m . Os ocupantes
dos edifícios habitados e de boa construção não deveriam sofrer lesões a não ser que estejam
diante de uma janela. Todos em campo aberto estão provavelmente propensos a experimentar
vermelhidão em todas as áreas de pele expostas.

7

Danos a edifícios

Os níveis de danos prováveis para um LE de uma construção convencional em uma explosão da
DR 1.1 em um LPE para diferentes QD estão resumidos na Tabela 5.

QD
1/3

2,4 Q

Tipo de QD

Síntese de lesões

Distância entre Depósitos (DED)

 Todos os edifícios não projetados para resistir à carga de explosão

Distância do Edifício de
Processamento (DEP)

 Edifícios não projetados para resistir à carga de explosão sofrerão

serão quase que completamente demolidos.

1/3

8,0 Q

danos graves.

 A iniciação direta de explosivos armazenados é improvável, mas os
efeitos da explosão podem levar a um incêndio.
1/3

22,2 Q

1/3

44,4 Q

Distância de Edifício Habitado
(DEH)

 Edifícios não projetados para resistir à carga da explosão

Distância do Edifício Vulnerável

 Edifícios não projetados para resistir à carga de explosão são

provavelmente sofrerão apenas danos menores, principalmente em
vidros, revestimentos leves etc.
propensos a sofrer apenas danos superficiais em grandes painéis
de vidro e outros revestimentos leves.
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Tabela 5: Níveis estimados de danos a construções

Construções vulneráveis localizadas entre uma DEH e 2 × DEH (a distância do edifício vulnerável)
podem ser danificadas por uma explosão. Uma avaliação estrutural da extensão dos danos que
poderiam ocorrer, incluindo a possibilidade de desabamento e penetração de fragmentos ou
detritos, deve ser feita. Edifícios vulneráveis localizados além de 2 × DEH não deveriam ser
danificados e, portanto, não necessitam de qualquer avaliação. Edifícios vulneráveis são tratados
com maiores detalhes na Cláusula 9.2.

8

Tipos de edifício em instalações de explosivos

8.1

Edifícios de estrutura leve

Edifícios de estrutura leve são construídos com materiais leves e frágeis que não deveriam
oferecer muito perigo quando usados como um LPE. Como um LE, esta estrutura poderia
desabar, mas os escombros produzidos não deveriam iniciar os explosivos. Este tipo de estrutura
é normalmente uma construção térrea, revestida de aço leve, alumínio ou folhas de plástico
reforçado com fibras de vidro (PRFV) ou materiais similares. As portas devem estar de acordo
15
com a Tabela 7.
Uma estrutura leve oferece pouca resistência a fragmentos em alta velocidade, munições
arremessadas ou detritos de um evento explosivo da DR 1.1 e DR 1.2, e do risco de incêndio de
um evento da DR 1.3. Como um LE, estruturas leves deveriam ser protegidas por barricadas para
reduzir a DED, mas devem ser protegidas quando usadas em um edifício de processamento.

8.2

Edifício com paredes medianas

Um edifício com paredes medianas é construído com uma espessura sólida mínima de 215 mm ou
paredes duplas de alvenaria com câmara de ar de 280 mm ou 150 mm de concreto armado (CA),
e uma laje de cobertura de CA de 150 mm. As portas devem estar de acordo com a Tabela 7.
Como um LE, este tipo de estrutura pode entrar em colapso e danificar munições armazenadas ali
dentro, porque normalmente não é projetado para resistir à sobrepressão de explosão. Os detritos
produzidos por um LPE, dependendo da quantidade de explosivos envolvidos, podem ter uma
velocidade alta o suficiente para iniciar os explosivos ou ferir gravemente o pessoal dentro do LE.
Este tipo de edifício não vai resistir à penetração de fragmentos de alta velocidade em um LE ou
LPE e deve ser protegido por barricadas para reduzir a DED.
Um edifício com paredes medianas é razoavelmente eficaz em resistir a fragmentos e objetos
arremessados da DR 1.2 de explosivos e oferece proteção adequada contra o risco de incêndio de
explosivos da DR 1.3. Um edifício desse tipo é considerado uma estrutura leve ao determinar a
QD para outra que não seja a DR 1.2.

8.3

Edifício de muros pesados

Um edifício de muros pesados é aquele com um mínimo de 680 mm de espessura de alvenaria ou
450 mm de muros grossos de concreto, e um teto de CA mínimo de 150 mm. As portas devem
estar de acordo com a Tabela 7. Uma barricada receptora não é geralmente necessária porque
muros pesados cumprem esta função. Entretanto, se os estoques estão vulneráveis a ataques de
detritos, uma barricada separada deve ser usada e deve-se levar em consideração um
fortalecimento do telhado para evitar a perfuração e desmoronamento da parte traseira. Se as
portas dos edifícios são expostas a fragmentos de um LPE, deveriam ser protegidas por uma
barricada.
Como um LE, esse tipo de edifício irá:

15

Esta Tabela foi extraída do documento JSP 482 do Ministério da Defesa do Reino Unido.
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a)

prevenir a iniciação de explosivos no interior, impedindo a penetração de fragmentos em
alta velocidade, mas pode desabar e danificar estoques, porque normalmente não é
projetado para resistir à explosão;

b)

ser eficaz em resistir à entrada fragmentos e munições arremessadas de explosivos da DR
1.2, mas só quando o telhado é construído a partir de CA;

c)

dá proteção adequada contra o risco de incêndio de explosivos da DR 1.3.

Como um LPE, o edifício pode interceptar alguns ou todos os principais fragmentos em alta
velocidade, mas a quantidade de detritos aumenta segundo o tipo de construção.

8.4

Edifício cobertos com terra

Um edifício coberto com terra é qualquer estrutura, exceto um iglu, que tem uma espessura
mínima de 600 mm de terra sobre o telhado e com terra nos muros laterais e traseiros. As portas
devem estar de acordo com a Tabela 7. A inclinação da terra contra as paredes depende do
material utilizado. Uma barricada deve ser usada para proteger portas e muros que não são
cobertos de terra e que estão de frente para um LPE. Como uma LE, esse tipo de edificação se
comporta de modo similar a um edifício com muros fortes para todas as divisões de risco.

8.5

Iglu

Um iglu é um depósito de explosivos com cobertura de terra conforme descrito anteriormente. A
estrutura e as portas são projetadas para resistir à explosão e fragmentos em alta velocidade, de
forma que os explosivos não sejam iniciados ou seriamente danificados na DED necessária. A
estrutura de suporte para a tampa de terra pode ser construída de aço corrugado e CA, mas é
normalmente uma estrutura CA em forma de caixa. Como um LE, este tipo de construção se
comporta de forma similar a um edifício coberto de terra com a vantagem adicional de ter sido
projetado especificamente para resistir à carga de explosão e, portanto, dar aos explosivos
armazenados proteção total contra a iniciação em uma DED reduzida. Como um LE, existem
várias categorias de resistência estrutural associadas com o muro de suporte (muro de testa) e as
portas, com base em sua capacidade para suportar uma carga de pressão externa específica e
ameaças de fragmentos em alta velocidade, como já discutido neste documento.
As portas e o muro de suporte normalmente não exigem barricadas já que foram concebidos para
resistir à carga de explosão e à penetração de fragmentos de alta velocidade. Como um LPE, um
iglu reduziu QDs devido à atenuação da explosão pela cobertura de terra. Para ter o uso mais
eficiente do terreno e da paisagem, quando mais de um iglu é usado, eles deveriam ser
posicionados lado a lado com os muros de suporte na mesma linha. Quando mais de uma fileira
de iglus é utilizada, as paredes da frente de uma linha devem ficar de frente para a retaguarda dos
outros iglus na segunda linha.

8.6

Local ou intercolúnio abertos

O piso de tal local ou intercolúnio é preferencialmente de concreto com as tábuas necessárias
firmemente fixadas. Material de grande rigidez consolidado ou outro material apropriado pode ser
usado, mas esta forma de base precisa de manutenção constante para manter a vegetação sob
controle. Barricadas podem ser necessárias.

8.7

Edifício de Processamento

Um edifício de processamento (EP) é uma construção ou local no qual os explosivos são
fabricados ou processados. Isso inclui instalações como salas de teste de mísseis, edifícios de
preparação, oficinas de explosivos e todos os procedimentos de preparação e manutenção. O uso
de um tipo de edificação apropriada deve assegurar que os requisitos do IATG 02:10 Introdução
aos princípios de gestão de riscos e processos sejam atendidos e que os funcionários estejam em
níveis de riscos que sejam os mais razoavelmente baixos e viáveis (RMRBV).
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Como um LE, esse tipo de construção deve tanto ser projetado para resistir e proteger os
funcionários de uma explosão em um LPE ou ter uma distância relativamente grande de outros
LPEs para dar proteção ao pessoal, em vez de apenas oferecer proteção contra a iniciação de
explosivos presentes na edificação.
Como um LPE, um EP é classificado de acordo com sua construção e os QDs determinados com
o uso da quantidade total de explosivos que pode estar presente em qualquer momento, a menos
que efetivamente classificados e separados. Devido à grande proximidade dos explosivos em
relação aos funcionários dentro de um LPE, pode não ser possível (exceto para pequenas
quantidades de explosivo) dar proteção, e fatalidades deveriam ser esperadas. Entretanto, deveria
ser aplicado o princípio do RMRBV, sempre que for razoável e viável a diminuição do risco.

8.8

Armazenamento em contêiner

Qualquer contêiner sendo usado para armazenamento como, por exemplo, um ISO ou outro
contêiner similar deve ser tratado como um empilhamento arejado, quando usado para o
armazenamento de explosivos. Barricadas podem ser necessárias. Ver a IATG 04.10
Armazenamento temporário e em campo aberto para obter mais informações sobre os prós e
contras do armazenamento em contêiner.

9

Edifícios Habitados e LPE

Edifícios habitados são aqueles com pessoas, mas não explosivos. O termo é geralmente aplicado
aos edifícios utilizados pelo público em geral fora de uma área de explosivos, mas também é
usado para os edifícios dentro da área de propriedade da autoridade nacional que possam ser
afetados por um LPE, por exemplo, alojamento de soldados, áreas de administração etc. Todos os
edifícios não explosivos e habitados dentro da DEH de um LPE deveriam ser projetados para
resistir à sobrepressão da explosão esperada e a fragmentos e detritos. Contudo e
excepcionalmente, onde o risco de fragmentos é baixo, uma estrutura leve que iria desabar e
produzir os detritos que não feririam gravemente o pessoal dentro da edificação pode ser uma
alternativa economicamente viável.
O envidraçamento de edifícios habitados é vulnerável aos efeitos de uma explosão mesmo a uma
distância de 2 × DEH (a linha roxa), onde ainda existe algum risco de lesão por vidro em queda ou
em voo. A construção e o envidraçamento dos edifícios habitados afetados por um LPE devem
16
estar de acordo, no mínimo, com a Tabela 6.

9.1

Considerações estruturais

Danos estruturais sérios, causados por uma explosão, a construções de baixa estatura localizadas
entre o DEH e 2 × DEH não deveriam ocorrer. Pode ocorrer a ruptura do vidro e de revestimentos
frágeis, mas o risco de lesões graves para os ocupantes deveria ser mínimo. Apesar disso, certos
tipos de construção são conhecidos por serem suscetíveis a danos significativos na e além da
DEH, e podem causar ferimentos e fatalidades desproporcionais à escala do evento explosivo.
Isso poderia acontecer como resultado dos materiais de construção usados (por exemplo,
extensas áreas envidraçadas) ou do risco de desabamento total, que poderia esmagar e matar os
ocupantes que, em outros casos, poderiam sobreviver ao ar livre ou no interior de construções
mais tradicionais. O termo “construção vulnerável” é usado para descrever esses tipos de edifício
e exigem especial atenção quanto ao planejamento da construção do depósito e ao cálculo de
QDs.

16
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9.2

Construção vulnerável
1/3

Edifícios de construção vulnerável devem ser localizados, no mínimo, a 44,4 Q , mas a variação
e a complexidade dos materiais modernos de construção, métodos de construção e os requisitos
legais nacionais e os hábitos culturais tornam impossível a definição de regulamentos universais.
Um edifício classificado como vulnerável ainda pode ser localizado a uma DEH normal, se a
população é pouca ou medidas forem tomadas para protegê-la de potenciais riscos de explosão. A
orientação para os tipos de edifício que podem ser considerados como construções vulneráveis, e
os fatores que irão influenciar a necessidade de localizá-los fora da linha roxa de um LPE são as
seguintes:
a)

Tipo 1 - envidraçado ou outras com outros revestimentos externos frágeis. Edifícios com
mais de três andares ou de 12 m de altura, construídos com revestimento externo contínuo
sem resistência ou com painéis de vidro (ou outro material frágil) individuais maiores que 1,5
2
2
m e estendendo-se por mais de 50% ou 120 m da superfície em qualquer altitude. Essa
construção é típica de edifícios de escritórios de grande altitude;

b)

Tipo 2 - construção com paredes envidraçadas. Edifícios com mais de três andares ou 12 m
de altura, com paredes sólidas e painéis de vidro (ou outro material frágil) individuais
2
2
maiores que 1,5 m e estendendo-se pelo menos por 50% ou 120 m em qualquer atitude.
Esta construção é típica de edifícios de escritórios de grande altitude;

c)

Tipo 3 - telhado envidraçado ou construído com outros materiais frágeis. Edifícios com mais
2
de 400 m de área de plana com painéis de vidro contínuos ou individuais maiores que 1,5
2
2
m cobrindo pelo menos 50% ou 120 m em qualquer altitude. Edifícios do Tipo 3 são típicos
daqueles de supermercado, complexos de compras e depósitos do varejo;

d)

Tipo 4 - estruturas sensíveis. Estruturas de edifícios que podem por si só ser suscetíveis a
danos desproporcionais (por exemplo, desabamento, desabamento parcial ou progressivo)
e que incluem:
1) estruturas sem armação com continuidade limitada que utilizam materiais flexíveis;

2) estruturas com grandes vãos, tensão ou outra estrutura especial com muitos elementos
para serem sustentados
3) estruturas excepcionalmente frágeis como prédios históricos ou edifícios com estruturas
de madeira;
4) edifícios contendo elementos vulneráveis, tais como as fixações de painéis pré-moldados
ou grandes painéis finos de alvenaria que podem ser particularmente suscetíveis a falhas e
levam a um risco de queda de detritos.
Como orientação geral, edifícios que se destacam pelo tipo ou tamanho da construção contra um
plano de fundo normal de casas devem ser examinados cuidadosamente. Os edifícios que se
encaixam ou são relativos às diretrizes expostas anteriormente sobre construções vulneráveis, ou
no caso em que sejam suspeitos de ser particularmente vulneráveis à explosão, devem ser
avaliados para a identificação de quaisquer riscos potenciais.

9.3

Outros edifícios

Grandes instalações de construção ou importância especial deveriam ser examinadas para
determinar se serão classificadas como sendo de construção vulnerável, e uma avaliação técnica
deve ser realizada para cada local. Quando as instalações são avaliadas como de construção
1/3
vulnerável, as grandes instalações deveriam ser localizadas em uma QD mínima de 44,4 Q .
Alguns exemplos são:
a)

grandes fábricas;

b)

edifícios de vários andares com escritórios ou edifícios de apartamentos;

c)

edifícios públicos e estruturas de grande valor;
13
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d)

grandes prédios educacionais;

e)

hospitais;

f)

centros de transporte como portos, estações ferroviárias, aeroportos etc;

g)

principais redes de serviço público como água, gás e obras elétricas;

h)

instalações de construção vulnerável usada para reuniões em massa, tais como salas de
assembleia e feiras, áreas de exposição e estádios esportivos;

i)

áreas de construção urbana que são grandes e intensamente desenvolvidas.

A construção de edifícios em uma área de explosivos que são normalmente desguarnecidas, tais
como salas de refrigeração, subestações elétricas, casas de bomba, entre outras, deveriam ser
localizadas e protegidas com o mesmo nível da importância atribuído à sobrevivência da
instalação.
Distância do LPE
QD

Requisitos de
envidraçamento

Requisitos estruturais

Tipo de QD
1/3

Distância do Edifício Vulnerável (DEV)
(Linha roxa)



Apenas o projeto
convencional.

1/3

Distância do Edifício Vulnerável (DEV)
(Linha roxa)



1/3

Distância de Edifício Habitado (DEH)
(Linha Amarela)

Apenas o projeto
convencional.
Construção vulnerável não
permitida.

1/3

Distância de Apoio Indireto Mais Próxima
(Flexível)

> 44,4 Q
< 44,4 Q

< 22,2 Q
> 16,0 Q

1/3

< 16, 0Q

1/3

> 14,8 Q

1/3

< 14,8 Q

1/3

> 11,1 Q

1/3
1/3

Distância do Edifício de Processamento

1/3

Instalações Especiais

< 8,0 Q



O projeto é convencional,
mas deve ter laje de CA ao
nível do telhado de pelo
menos 150 mm.



Estruturas de tijolo que
suportam carga são
permitidas, mas verifique os
requisitos para a limitação de
desabamento progressivo.



O projeto convencional deve
ter um armação estrutural
maciça e ter uma laje de CA
no nível do teto de, no
mínimo, 150mm.



Projetos Especialmente
Aprovados.

Distância de Apoio Direto Mais Próximo
(Flexível)

> 9,6 Q
> 8,0 Q

Estruturas de tijolo que
suportam carga são
permitidas, mas verifique os
requisitos para a limitação de
desabamento progressivo.

½ Distância do Edifício Habitado

1/3

> 9,6 Q



Distância da Rota de Trânsito Pública
(DRTP)

< 11,1 Q

1/3





Envidraçamento único ou duplo
aceitável.



Vidro laminado ou película de
vidro permitidos.



Envidraçamento único ou duplo
aceitável.



Somente vidro laminado. O uso
de película de vidro temperado
não é permitido.



A assessoria de um especialista
é recomendada.

Tabela 6: Requisitos para construções em locais expostos

10

Considerações sobre o projeto (NÍVEL 2)

As seguintes considerações sobre o projeto devem ser modificadas para atender aos requisitos
legais da autoridade nacional. No entanto, devem ser vistos como a melhor prática e em
consonância com os mais altos padrões de armazenamento de munições e os princípios de
segurança. Instalações de explosivos devem ser construídas de maneira a dar um nível específico
de proteção contra o risco de explosões acidentais em instalações adjacentes. O tipo de estrutura
fornecida dependerá do nível de proteção exigido e o tipo e a quantidade de explosivos
armazenados.
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A forma estrutural final das instalações de processamento ou armazenamento dependerá da carga
de explosão antecipada que atuará na estrutura e a distribuição antecipada de fragmentos e
detritos determinará se o telhado e as paredes necessitam de reforço, e a necessidade de
transversais. A prática internacional “padrão” de especificações de projeto e desenhos estruturais
detalhados podem ser encontrados no site Whole Building Design Guide (WBDG)
(http://www.wbdg.org/design/ammo_magazines.php).
Contudo, existem certos requisitos de design-padrão que deveriam ser aplicados a qualquer
armazenamento de explosivos, ou seja:
a)

as instalações deveriam ser projetadas de modo que sejam fáceis de limpar, e a sujeira e a
poeira sejam mantida no nível mínimo;

b)

deve haver acesso adequado à instalação e às pilhas de explosivos individuais para permitir
a fácil movimentação e a verificação dos explosivos, e para haver livre circulação de ar
entre as pilhas, o que ajuda no controle de umidade;

c)

sempre que possível, utensílios e acessórios devem ser localizados para que não sejam
estragados por equipamentos de manuseio (EM) ou outros instrumentos. Se isto não for
possível, utensílios e acessórios devem ser devidamente protegidos;

d)

equipamentos elétricos deveriam ser projetados para quaisquer perigos existentes, poeiras
explosivas, gases ou vapores advindos de processos realizados ou do material
armazenado;

e)

aterramento e ligação para controle de carga estática;

f)

considerar proteção contra relâmpago, especialmente em uma área onde raios são uma
ameaça. A proteção contra raios pode ser integrada ao projeto da estrutura, tais como em
um iglu, caso em que aço reforçado está presente em todas as paredes e pode ser unido
para formar uma barreira protetora;

g)

deveria haver corredores entre as pilhas e a parede de um depósito de explosivos. Esses
corredores devem ser permanentemente marcados no chão como área estéril, usando
marcas tracejadas amarelas;

h)

depósitos de explosivos devem ser concebidos e equipados para que no interior a
temperatura não fique abaixo de 5°C ou acima de 25°C. Se não puderem ser atendidas
essas condições de temperatura, o aquecimento artificial ou o uso de ar-condicionado, de
acordo com a norma aprovada, deverão ser instalados;

i)

a área circundante deve estar livre de materiais inflamáveis. A vegetação rasteira deve ser
mantida rente ao chão. A grama deveria ser curta e ficar até 10 m do LPE. Arbustos – que
não apresentem risco de incêndio – são permitidos dentro desta distância. O resto do local
17
deve ser mantido em tal condição para não apresentar risco de incêndio.

10.1

Edifícios protetores para o pessoal (NÍVEL 2)

Edifícios que são obrigados a proteger o pessoal, tais como prédios de processamento e outros
edifícios ocupados no interior da quantidade de distância (IQD) devem ser projetados para resistir
a cargas de explosão e penetração de fragmentos e detritos. Os seguintes requisitos do projeto
devem ser adotados:
a)

todas as considerações do projeto devem ser baseadas em um nível de confiança de 90%;

b)

As deflexões dos principais elementos de sustentação estrutural deveriam ser limitadas a 2°
de rotações de suporte ou deflexões de vãos divididas por 60. Se as placas de aço leve de
revestimento e de espessura adequada estão fixadas na face interna das superfícies de CA
para reter o desmoronamento do lado interno, uma rotação de suporte máxima de 4° ou
deflexões de vão divididas por 30 podem ser adotadas;

17
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c)

a alta velocidade de desmoronamento de elementos e estruturas de CA não é aceitável e
deveria ser evitada por meio da utilização de placas de revestimento. Baixa velocidade de
desmoronamento pode ser aceitável desde que seja possível demonstrar que não será
perigosa para o pessoal;

d)

o padrão de risco para o envidraçamento deve ser baixo – ver Tabela 6 e a Cláusula 11.11
para especificações de envidraçamento.

10.2

Projeto de estruturas de liberação de pressão (NÍVEL 2)

Projetar estruturas para conter totalmente a explosão e os fragmentos causados por evento
explosivo interno somente é praticável quando quantidades muito baixas ( 10 kg) de explosivos
da DR 1.1, ou quantidades maiores ( 50kg) da DR 1.3 são armazenadas. Estruturas projetadas
para armazenar explosivos da DR 1.3, ou pequenas quantidades ( 100kg) da DR 1.1 podem ser
projetadas para sobreviver com danos limitados pela incorporação de uma parede frágil ou painel
para reduzir a magnitude e a duração dos parâmetros de uma explosão interna. No entanto, se
esse tipo de construção for considerado, então é necessária a consultoria de um especialista.

10.3

Materiais frágeis e suas propriedades (NÍVEL 2)

Idealmente, materiais frágeis deveriam ter pouca massa, quebrar em pequenos fragmentos
inofensivos no LPE e serem fortes o suficiente para resistir a fragmentos em um LE. O uso de
barricadas para proteger um painel de ventilação contra fragmentos exclui a necessidade de o
material ser resistente a fragmentos no LE. Entretanto, o painel ou a parede frágil deveria atender
18
aos requisitos de segurança. O melhor método deve ser o uso de uma barra de segurança
separada e aprovada dentro do painel de ventilação, o que não compromete a ventilação. Esse
sistema também tem a vantagem de melhorar a resistência a pressões externas da explosão.
Dever ser levada em conta no projeto a restrição do fluxo de gás através da área de ventilação
reduzida.
A fragilidade de materiais depende da força e da massa do material usado, mas também é afetada
pela carga aplicada da explosão. Como provavelmente a carga da explosão no painel será muito
grande em situações típicas de armazenamento, os efeitos da resistência do material podem ser
ignorados e a fragilidade determinada considerando-se apenas a massa do painel. Contudo, para
pequenas quantidades de explosivo, essa situação pode não ser o caso e talvez seja necessário
considerar a resistência do material.
Para permitir a ventilação adequada, uma parede ou painel frágil deve ter uma massa não superior
2
2
a 50 kg/m para a DR 1.3 e 25 kg/m para a DR 1.1. Não deveria haver linha de visão entre as
paredes frágeis em um LPE adjacente, a menos que a distância de separação seja suficiente para
impedir a propagação de fragmentos, detritos ou explosivo de propulsão em chamas.
Quaisquer dispositivos de fixação utilizados para prender paredes e painéis frágeis em uma
estrutura devem ser concebidos, de modo que a parte frágil funcione da maneira requisitada. A
adequação dos materiais utilizados de características frágeis dependerá de fatores como massa,
durabilidade e resistência às condições climáticas. Os seguintes materiais são listados na ordem
recomendada de preferência:
a)

plástico reforçado com fibras de vidro (PRFV) - material de grande força que produz
pequenos e leves arremessos de baixa velocidade. A unidade de massa depende da
2
espessura, mas normalmente é 2,2 kg/m para uma espessura de 1 mm;

b)

madeira compensada - tem grande resistência em relação ao peso, mas se tiver > 25 mm
de espessura pode produzir fragmentos pesados e pontudos. A unidade de massa é
2
normalmente em torno de 0,6 kg/m por mm de espessura;

18
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c)

forro de cimento fibroso - é leve e forte, mas produz fragmentos afiados que podem ser
2
danosos. A unidade de massa é entre 2,5 e 3,3 kg/m por mm de espessura;

d)

folhas de aço e alumínio - tem massa baixa e alta resistência, mas tendem a não se
quebrar. Geralmente sofrem deformação e deveriam ser considerados como um risco em
2
termos de lançamento de objetos. O alumínio tem unidade de massa de 2,7 kg/m por mm
2
de espessura e o aço tem 7,8 kg/m ;

e)

painéis especiais - são “sanduíches” feitos com folhas de metal fino, com um núcleo isolante
leve como isopor. Eles têm pouca massa e são facilmente removidos por um evento
explosivo. No entanto, tendem a não se desintegrar e podem representar risco inaceitável
de serem arremessados. As propriedades individuais deste tipo de painel deveriam ser
esperadas do fabricante.

10.4

Munições que precisam de consideração especial (NÍVEL 2)

10.4.1.

Foguetes e mísseis

A menos que testes mostrem o contrário, foguetes e mísseis deveriam sempre ser considerados
como autopropulsivos. O armazenamento de foguetes e mísseis em estado propulsivo deveria
estar em local com paredes grossas o suficiente para impedir sua perfuração no caso de iniciação
acidental. Os foguetes/mísseis deveriam ser fixados à estrutura; como alternativa, uma estrutura
projetada para resistir ao empuxo do motor, como uma barricada posicionada verticalmente, deve
ser usada e localizada mais próxima possível do edifício. Essa barricada deve ser grossa o
suficiente para evitar a perfuração pelos foguetes, sendo que seu comprimento e altura devem
subtender um ângulo de 10° da abertura da porta.
O tipo mais adequado de estrutura para armazenamento de munições desse tipo é um iglu. Os
foguetes deveriam ser posicionados de forma a apontar para a retaguarda ou paredes laterais.
Entretanto, se os mísseis estão de frente para a porta, uma barricada de porta pode ser
necessária. Foguetes em estado de não propulsão deveriam ser armazenados em estruturas
apropriadas para a quantidade e a DR dos explosivos em questão.
10.4.2.

Armazenamento de cargas moldadas em ogivas da DR 1.1

Testes mostraram que cargas moldadas em ogivas produzirão uma carga modelada se iniciadas,
mesmo em um incêndio. O jato será significativamente menos eficiente do que o efeito desejado,
mas ainda será capaz de penetrar as paredes de qualquer estrutura de armazenamento. Portanto,
ogivas devem ser apontadas para as paredes cobertas com terra ou para o chão. É preferível ter
várias camadas distintas, por exemplo, as paredes duplas com câmara de ar com barricadas
verticais e voltadas para a terra, entre as ogivas armazenadas e o campo aberto, porque isso
ajudará a interromper o jato. Quanto maior a carga modelada, mais penetrante qualquer tipo de
jato formado será e mais difícil para mitigá-lo.
Não há QDs específicas recomendadas para dar proteção contra o efeito de cargas moldadas,
mesmo de cargas muito grandes, desde que o jato represente apenas um fragmento. Portanto,
desde que sejam seguidas as recomendações acima, as QDs da DR 1.1 devem ser aplicadas.

10.5

Construção para conter fragmentos e evitar itens arremessados (NÍVEL 2)

Projetos de estruturas para conter itens lançados ou arremessados da DR 1.1 é um processo
extremamente complicado e muito caro, então, a menos que surjam circunstâncias especiais, não
devem ser considerados. Só é viável projetar tal estrutura, quando a QRE é pequena, ou quando a
QRE é dividida em quantidades menores por paredes divisórias que impedem a massa de
explosão de todo o conteúdo, no caso de uma explosão acidental em uma das unidades. O projeto
de uma estrutura para conter itens lançados ou arremessados representa uma exigência mais
rigorosa do que as paredes divisórias para impedir a propagação. Caso seja requisitado tal
projeto, a consultoria de um especialista é necessária.
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10.6

Proteção contra objetos lançados (NÍVEL 2)

Edifícios de armazenamento de explosivos devem fornecer proteção contra a penetração de
detritos, fragmentos de pouca velocidade e munições arremessadas. Isso é obtido por uma
combinação de distâncias de separação apropriadas e as espessuras mínimas de construção
listadas abaixo:
a)

telhado - laje de concreto armado de 150 mm in situ;

b)

paredes - 150 mm de concreto armado in situ ou alvenaria sólida de 215 mm;

c)

portas - aço macio de 16 mm ou equivalente;

Para dar proteção contra fragmentos em alta velocidade, uma barricada ou cobertura de terra
deve ser usada. Contudo, se isso não for possível, as seguintes espessuras de material
geralmente serão suficientes para prevenir a iniciação dos explosivos em um LE:
d)

paredes - 450 mm de concreto armado ou alvenaria sólida de 680 mm in situ;

e)

portas - aço macio de 50 mm ou equivalente;

f)

barricada - 2.400 mm de terra.

Estruturas especialmente projetadas podem ser construídas para dar proteção contra ameaças
específicas, mas tais estruturas devem ser concebidas por um especialista da área.

11

Materiais de construção

11.1

Terra

A cobertura de terra para edifícios e iglus também é obrigada a cumprir as exigências para atender
aos requisitos dos materiais listados na Tabela 7.
Classificação de limites
Descrição do
Material

Material grosseiro

(Em ordem de
preferência)

Areia Bem Classificada
Areia Classificada com
Brita, Argila ou Lodo
(inorgânica)
Preenchimento
(3)
Inorgânico

Material de qualidade

Granulometria
máxima

Teor
máximo
(% em
Peso: 20-75
mm)

6,3 mm

0%

7,5 mm

5%

(1) (2)

(1)

Teor Máximo
de Partículas
(% em
Peso:<63𝛍m)

Teor Máximo
de Argila
(% em
peso:<2𝛍m)

15%

(1)

5%

(1)

20%

(1)

5%

(1)

Outro material inorgânico que atenda aos requisitos de
classificação acima

Design do
(4)
Declive
(Dependente da
mecânica do
solo)

1:1,5 a 2
0
0
(33 a 26 )
1: 1,3 a 2,5
0
0
(37 a 21 )

Tabela 7: Materiais de construção para edifícios cobertos de terra19

NOTA 1
Partículas mais grossas e as finas devem ser uniformemente distribuídas em todo o material para que se
tenha um preenchimento homogêneo.
NOTA 2

O material utilizado deve ter um Coeficiente de Uniformidade (D60 / D10) de 6 ou superior a esse valor.

NOTA 3
Os entulhos de prédios demolidos ou outro material similar não devem ser usados na construção de
transversais devido ao risco de aumentar os danos causados pelo arremesso de itens.

19

Estes são os mesmos requisitos para transversais de terra e barricadas. Ver IATG 05.30 Transversais e barricadas.
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NOTA 4
Os requisitos de estabilidade de um declive são definidos na presente IATG; o design de declives na tabela
é apenas indicativo e varia de acordo com:
a. A natureza e resistência do solo da fundação e da rocha e a profundidade para o lençol freático;
b. O grau de compactação e a preparação da superfície fornecidas para o preenchimento;
c. O conteúdo de poeira e o potencial de erosão dos materiais de preenchimento;
d. O teor de umidade de compactação no caso em que os materiais de preenchimento não foram
drenados;
e. A estipulação de medidas de drenagem para controlar as pressões intersticiais da água de longa e curta
duração;
f. O preenchimento reforçado com produtos poliméricos, redes metálicas etc.

11.2

Concreto armado (NÍVEL 3)

Nos dados técnicos a seguir, as normas referidas são indicativas das especificações técnicas que
a autoridade técnica nacional pode especificar.
A categoria mais básica de concreto armado (CA) permitida para ser usada na construção de
20
instalações de explosivos deve ser C35 com um tamanho de agregação máximo nominal de 20
mm. Para estruturas convencionais utilizadas como edifícios de explosivos, deveriam ser
aplicados os requisitos normativos de reforço da autoridade técnica nacional. Quando há um
requisito do projeto para considerar cargas dinâmicas, os seguintes também devem ser aplicados:
a)

o arranjo, a qualidade e a quantidade de reforço devem garantir um desempenho
satisfatório dos elementos de CA sujeitos à deformação plástica devido à carga de
explosão. Os requisitos são significativamente diferentes e mais rigorosos do que para as
estruturas convencionais;

b)

o reforço principal e o secundário devem ser barras de aço deformadas laminadas a quente
com alto rendimento (LQCAR) para um equivalente de BS 4449:2005 + Emenda 2 2009
21
Especificação para barras de aço carbono para o reforço do concreto Grau 460;

c)

o reforço de cisalhamento deve ser com barras de aço macio (AM) laminadas a quente para
um equivalente do BS 4449 GRAU 250.

Barras de reforço trabalhadas a frio com alto rendimento não devem ser usadas nas estruturas
que armazenam explosivos por causa das altas taxas de deformação previstas.
As quantidades do reforço mínimo para estruturas resistentes à explosão devem ser:
d)

0,25% de barras principais LQCAR em cada face;

e)

0,25% de barras secundárias LQCAR em cada face;

f)

0,1% de ligas de AM para o reforço projetado da compressão;

g)

0,04% de ligas de AM para o reforço nominal da compressão projetada;

O reforço deve ser disposto de forma a minimizar as dobras, se for algo prático. Quando as dobras
nas barras de tensão principal são necessárias, devem ter 72 diâmetros de comprimento para dar
à junta enfraquecida resistência no concreto rachado. O reforço deve ser feito em todas as
junções laje/parede e parede/parede.

20

Ver a Série ISO 22965:2007 Concreto.

21

Não há ainda nenhuma ISO cobrindo este assunto específico, embora a ISO 15630-1 Métodos de teste de barras de aço
seja referida em BS.
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Ligas de explosão devem ser usadas para juntar todas as camadas de aço principal e secundário
para melhor conter o núcleo do concreto, melhorar a resposta dinâmica, aumentar a capacidade
de cisalhamento e limitar o tamanho dos fragmentos do desmoronamento da face traseira. As ligas
devem ser em forma de “U”, afastadas com espaçamento máximo de 300 mm. As ligas devem ser
usadas, de preferência, com barras atadas na diagonal por razões de economia e praticidade da
construção; devem ser dobradas adequadamente em torno da barras de reforço nas quinas e o
comprimento mínimo do gancho deve ser menor que os diâmetros de 20 barras cada ou dois
terços da espessura da laje.
As ligas abertas, em conformidade com o código de formato 77 para a ISO 3766:2003 Desenhos
de construção - Representação simplificada de reforço para concreto, são aceitas, desde que a
folga mínima do gancho seja aumentada em 40 diâmetros. A extremidade aberta deve ficar com a
face fora da fonte potencial de explosão, ou seja, na face de tensão principal. Ligas fechadas, em
conformidade com o código de formato 79 para a ISO3766, são aceitas, desde que a parte
sobreposta esteja colocada através da espessura do concreto. O uso do código de formato 61
para a ISO 3766 e o código de formato 51 para a BS 8666:2005 Delineamento, dimensionamento,
dobra e corte de reforço de aço para concreto - Especificação não seja permitida para o uso como
ligas de explosão.
O reforço deveria, de preferência, utilizar barras de tamanho moderado (até 25 mm) em centros
fechados em detrimento de grandes barras nos centros de grande extensão, a fim de conter o
núcleo de concreto e melhorar a resposta dinâmica, e para limitar o tamanho dos fragmentos do
desmoronamento da face traseira. O reforço principal e secundário devem ser igualmente
assegurados em ambas as faces de elementos de CA sujeitos à carga de explosão, para permitir
a carga reversa e as forças de ricocheteio. O reforço de elementos de CA devem ser ligados de
forma a prevenir a dobragem lateral. Isso deveria incluir, no mínimo:
h)

junções de via de reforço que serão soldadas em um máximo de centros de 2,5 metros em
ambas as faces;

i)

quaisquer junções de via de reforço restantes devem ser amarradas com arame em todas
as interseções.

11.3

Aço estrutural (NÍVEL 3)

Membros de aço estrutural necessários para resistir a cargas de explosão devem ser capazes de
usar toda sua plasticidade durante a rotação de sustentação, e apenas seções plásticas devem
22
ser utilizadas. Outros tipos não são permitidos.
23

As deformações plásticas de traves-mestras estruturais, dentro dos limites permissíveis
fornecidos na Cláusula 10.1, podem ser usadas para se obter uma solução econômica. No intuito
de se evitar falhas por fragilidade, conexões de apoio devem ser “muito fortes” e projetadas para
suportar a reação de sustentação máxima da seção sob rotação plástica.
O aço usado deve permanecer flexível no ambiente projetado e para a gama prevista de
deformações admissíveis. O BBS 4449 Grau 43C é geralmente aceito.
Componentes soldados, junções e conexões que sustentam cargas e que são vitais para aguentar
uma explosão acidental deveriam ser:
a)

sujeitos a um regime combinado de testes não destrutivos para demonstrar a competência
das soldaduras;

b)

normalizados depois da fabricação por um processo combinado de tratamento térmico para
aliviar tensões nas zonas afetadas pelo calor.

22

Para edifícios de vários andares, os riscos de desabamento progressivo após a carga de explosão deveriam ser
estabelecidos.
23

Definido como um membro estrutural horizontal entre as vigas e seus suportes para sustentar um telhado.
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11.4

Alvenaria (NÍVEL 2)

A alvenaria para uso na construção de instalações de explosivos precisa ter resistência mínima à
2
compressão de 27,5 N/mm com uma argamassa com cimento/cal/areia na razão 1:1:6. Tijolos
devem ser sólidos e resistentes ao congelamento (por exemplo, Classe A ou B de engenharia).
Quando for impraticável obter tijolos maciços, quaisquer cavidades devem ser colocadas para
cima e totalmente preenchidas com argamassa.
O uso de blocos de concreto como alternativa à alvenaria pode ser apropriado apenas se blocos
2
maciços com uma força compressiva mínima de 15,0 N/mm forem utilizados. Os blocos de
concreto podem não atender aos requisitos de segurança de resistência a intrusões e podem
precisar de medidas adicionais. Como alternativa, blocos ocos com aço reforçado e preenchidos
por concreto podem ser considerados. Entretanto, se as paredes de blocos são destinadas a
aliviar a pressão, como no caso do armazenamento da DR 1.3, então essas medidas não devem
ser adotadas.

11.5

Observações gerais sobre materiais de construção não especificados
(NÍVEL 2)

Em geral, materiais inflamáveis não devem ser utilizados em instalações de explosivos, e apenas
materiais não combustíveis devem ser utilizados para a construção de instalações que contenham
esse tipo de material. Toda a construção deve ser impermeável e todos os componentes devem
ser resistentes à umidade. A fixação do equipamento às paredes e telhados que podem estar
sujeitos a altas cargas de choque em caso de explosão deve ser minimizada, devido ao risco
potencial de danos por detritos que possam surgir ao se deslocar equipamentos com velocidade
significativa.
11.5.1.

Materiais resistentes a faíscas (descarga elétrica) e fixação de equipamentos
(NÍVEL 3)

As instalações para o armazenamento de grandes volumes de explosivos sensíveis às faíscas ou
fricção não devem ter qualquer parte de ferro, aço, alumínio ou liga de alumínio exposta, contendo
mais de 1% de magnésio quando em contato com substâncias explosivas. Quando as instalações
são utilizadas para o armazenamento de grandes volumes de explosivos sensíveis a faíscas ou
fricção, agregados “resistentes à faísca” para o chão e paredes devem ser utilizados na
construção.
Quando a fixação de equipamentos em paredes de concreto sujeitas a altas movimentações de
choque são inevitáveis, devem ser utilizar âncoras subescareadas, ou outros tipos apropriados
que demonstraram ser eficazes em concreto rachado. Âncoras expansivas em paralelo não devem
ser usadas em tais locais.

11.6

Telhados (NÍVEL 2)

Telhados de LPE deveriam ser integralmente pesados ou leves. Um telhado pesado é definido
como aquele que tem CA de 150 mm ou equivalente. Telhados leves, que normalmente são
arremessados em explosões, devem ser cobertos com material frágil, por exemplo, vidro reforçado
com poliéster ou folhas de metal leve. Geralmente, treliças metálicas devem ser usadas, mas, em
pequenos edifícios, treliças de madeira são aceitas. Para telhados de concretos que não são à
prova d’água, um acabamento impermeável apropriado, como asfalto, pode ser usado. Se forem
identificados produtos apropriados, também podem ser usados desde que a classificação quanto
ao fogo esteja dentro do padrão correto. Arranjos deveriam ser feitos em todos os telhados para a
24
drenagem de água da chuva em canaletas e ou sarjetas. A opção recomendada deveria ser
usada em telhados pesados em todos os edifícios, mas a decisão sobre o tipo de telhado usado
dependerá de quais explosivos serão armazenados e as circunstâncias locais.

24

Deveria ser considerado o impacto da neve e do gelo na ventilação e drenagem em climas extremamente frios.
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11.6.1.

Funções especiais

Telhados que são projetados geralmente em combinação com a parede de suporte podem ser
projetados para ter funções especiais, tais como:
a)

contenção de fragmentos e prevenção de itens arremessados. As QDs para edifícios
destinados a conter fragmentos e itens arremessados deveriam depender da especificação
do projeto do edifício. Em muitos casos, QDs reduzidas resultantes da incorporação de tais
telhados podem ser admitidas;

b)

blindagem contra explosão, projeções e itens arremessados;

c)

exclusão de tições, lançamentos e itens arremessados com uma resultante das QDs.
Contudo, essa redução muitas vezes depende da uma blindagem no telhado.

11.7

Andares (NÍVEL 2)

O projeto de um andar para carga deve ser adequado para sustentar os explosivos armazenados
2
e os equipamentos de manuseio (EM). A área de carga de um palete será da ordem de 10 kN/m
da área do piso. Em algumas estruturas, tais como o armazenamento em iglus, até 5 paletes
2
podem ser empilhados, o que dá uma carga de 50 kN/m . Corredores e acessos irão reduzir a
carga média desse andar.
Para manter esses pisos livres de poeira, deveriam ser tratados com silicato de sódio (Grau ICI
P84 ou equivalente) ou uma substância semelhante aprovada. Os pisos de um LPE que serão
usados para armazenamento ou processamento de explosivos em quantidades sensíveis à faísca
ou fricção deveriam ser com asfalto sem brita ou outra substância aprovada conforme a Cláusula
11.5. Outras substâncias também são possíveis, mas a aprovação formal deveria ser obtida com a
autoridade nacional. Algumas instalações, nomeadamente edifícios de processamento, podem
precisar ser ajustadas a pisos condutivos ou antiestáticos.

11.8

Paredes externas e internas (NÍVEL 2)

LPEs projetados como armazéns não precisam de qualquer decoração interna ou externa. Em
climas quentes, paredes externas podem ser pintadas de branco para refletir o calor. Paredes de
edifícios de processamento deveriam ter um acabamento suave, sem rachaduras e fendas, e ser
pintadas com tinta lavável ou a óleo. Tintas que contém chumbo não deveriam ser utilizadas.
Todas as quinas e cantos devem ser arredondados e as superfícies planas com ângulo para
baixo, para facilitar a limpeza. Especificações do revestimento e de isolamento devem ser
baseadas naquelas descritas na Cláusula 11.5 citada anteriormente. Amianto não deve ser usado
para essa finalidade.

11.9

Drenagem (NÍVEL 2)

Drenagem adequada deveria ser usada em todos os LPEs. Para evitar a infiltração de água
através das aberturas de porta, a laje externa deve ter caimento longe do edifício. Quaisquer
drenos saindo de locais onde há explosivos expostos, tais como edifícios de processamento,
laboratórios etc. deveriam ter sifões adequados e prontos para o uso com tampas removíveis para
interceptar quaisquer resíduos de explosivos. Sifões e drenos devem ser limpos regularmente para
evitar qualquer acumulação de resíduos.

11.10

Portas (NÍVEL 2)

A construção de portas pode variar de acordo com o necessário grau de proteção aos estoques
em relação a fragmentos e se uma barricada de porta está presente. Os materiais da porta devem
atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 7. As fechaduras devem cumprir com os requisitos
de segurança da IATG 09.10 Sistemas e princípios de segurança.
Instalações em LPE

Tipo de Construção em
22
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Locais Expostos

DR 1.1 / 1.2

Peso leve

Como DR 1.3/1.4

Paredes médias
(150 mm de CA ou 215 mm
de tijolo)

Chapa de aço macio de
16mm.
Requisitos de segurança
a serem incorporados
no projeto.
Chapa de aço macio de
16mm.
Requisitos de segurança
a serem incorporados
no projeto.
Chapa de aço macio de
50 mm.
Requisitos de segurança
a serem incorporados
no projeto.

ESH cobertas de terra

Parede pesada
(450 mm de CA ou 680 mm
de tijolos)

DR 1.3 / 1.4

Nenhum
LPE

O requisito principal é
a segurança dos
explosivos, seguido
pela segurança física
do local.
Geralmente aprovado
pela IATG 09.10.

O requisito principal é
a segurança de
explosivos, seguido
pela segurança física
do local.
Geralmente aprovado
pela IATG 09.10.

Notas
A autoridade nacional
deve estabelecer
normas de segurança,
sendo que estas
devem atender, no
mínimo, à IATG 09.10.
Da mesma forma, as
dobradiças da porta
deveriam ser
adequadas para a
tarefa.

Tabela 7: Requisitos mínimos de construção para as portas do local exposto

11.10.1.

Portas corta-fogo (NÍVEL 2)

As portas de emergência para evacuação em caso de incêndio, explosão ou outra emergência
devem ser localizadas de modo a cumprir com os regulamentos e leis da autoridade nacional.
Devem também atender aos requisitos de segurança da IATG 02.50 Segurança contra incêndios.
Sugere-se que exista distância de fuga máxima de 9 m, onde o tráfego de pessoas é possível em
apenas uma direção, e 18 m para mais de um sentido admissível. Em armazéns onde os meios
alternativos de fuga não são possíveis, como iglus e armazéns cobertos de terra, a aprovação
pode ser dada para aumentar a distância do movimento máximo em único sentido em até 18 m.
As portas de fuga não devem ser equipadas com fechaduras, mas deveriam ter trancas aprovadas
25
por dentro com linguetas do tipo “bola” que irão operar por pressão em qualquer parte da porta.
Fechaduras antipânico ou trincos podem ser usados em vez de linguetas do tipo “bola”, se a
segurança ou outras considerações a permitem. Uma porta de fuga também pode ser utilizada
para acesso e pode ser equipada com uma fechadura aprovada em vez de trancas. No entanto,
essa fechadura só pode funcionar na parte de dentro do edifício.
A abertura das portas deve ser de dimensões adequadas para o uso necessário, e deveriam abrir
para o exterior. Portas de correr, dobráveis e basculantes são aceitáveis. Esses tipos de porta
devem ter ou ser adjacentes a uma porta de abertura para o exterior para os funcionários.
Uma escada de entrada pode ser construída para proteger os estoques contra a entrada de sujeira
ou água. A altura dessa escada não deve ser excessiva e rampas devem ser instaladas para
proteger os EM.

11.11

Janelas e outros envidraçamentos (NÍVEL 2)

Vidros arremessados são a principal causa de ferimentos em eventos explosivos. Deveria ser um
requisito no projeto de todos os edifícios habitados dentro da DEH para resistir a pressões de
explosão, fragmentos e detritos; portanto, seria lógico planejar um envidraçamento que
26
minimizasse riscos. Um resumo do envidraçamento necessário na IQD está incluído na Tabela 6.
em QDs < 14,8Q1/3. As janelas não devem ficar de frente para um LPE, ou, se estão, devem ser
protegidas por barricadas.

25

Uma bola acionada por mola dentro de um cilindro ligado a uma falange.

26

Informações mais detalhadas sobre a resistência do envidraçamento à carga de explosão estão presentes no guia do UK
Home Office Scientific Development Branch chamado Risco de danos causados por envidraçamentos de 1997.
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Janelas normalmente não devem ser permitidas em edifícios de explosivos. Quando isso for
inevitável, elas devem ser tão pequenas quanto possível e (por segurança) e ser lacradas. Onde
existem janelas que podem ser abertas, devem estar equipadas com grades de segurança
aprovadas. As janelas devem ser posicionadas onde não recebem luz solar direta, que pode incidir
nos explosivos. Se isso não for possível, devem ser cobertos ou sombreados.
Para reduzir o risco de fragmentos de um LPE e de fragmentos de vidro, um clerestório (conjunto
27
de janelas laterais) deveria ser usado. Em edifícios ocupados com explosivos, o envidraçamento
deveria ser projetado para resistir à sobrepressão da explosão para oferecer níveis razoáveis de
proteção aos ocupantes.
Materiais de envidraçamento devem ser escolhidos para reduzir lesões aos ocupantes dos
edifícios habitados. Os materiais mais adequados para esta finalidade são:
a)

vidro laminado. O vidro laminado com espessura mínima de 7,5 mm, constituído de vidro
recozido com uma intercamada de polivinilbutiral (PVB) com espessura de 1,5 mm, tem alta
resistência à explosão e não produz fragmentos perigosos como o vidro recozido ou
temperado. Tal envidraçamento deve ser resistente aos raios UV. Selantes de polissulfeto
ou de silicone deveriam ser usados em sulcos profundos na montagem das janelas;

b)

policarbonato. Policarbonato com espessura mínima de 6 mm, usado em armações
robustas, é um material resistente e flexível com alta resistência à explosão. Em
comparação com outros tipos de envidraçamento, é mais caro, menos resistente a
ranhuras, e degrada com o tempo e com a exposição a solventes, tais como materiais de
limpeza, além de poder produzir fragmentos afiados ao quebrar. É difícil detectar com raiosX esses fragmentos no corpo humano, e isso deveria ser considerado na avaliação de risco
antes de ser aprovado para uso. Tal envidraçamento deve ser resistente aos raios UV. É
mais útil como um material de envidraçamento secundário;

c)

vidro temperado (em alta temperatura). Este vidro é 4 a 5 vezes mais forte do que o vidro
recozido e, portanto, pode resistir a uma maior carga de explosão, se usado em uma
estrutura forte e rígida. Os fragmentos produzidos na quebra são pequenos, cuboides e
menos prejudiciais do que os de vidro recozido.

Vidro liso comum ou vidro com armadura metálica não devem ser usados em uma IQD. Em caso
de ocorrência desse tipo de vidro em edifícios, deve ser aprimorado com uma película
antiestilhaçamento (PA) e com proteção contra explosão (PCE). Quando o vidro liso ou com
armação metálica é usado no interior do edifício, o lado exposto ao LPE deve ser protegido.
Quando o impacto pode vir de ambos os lados de um múltiplo LPE, ambos os lados devem ser
1/3
protegidos. Dentro de 14,8 Q , somente vidro laminado ou temperado devem ser utilizados.

11.12

Ventilação e ar-condicionado (NÍVEL 2/3)

Edifícios de armazenamento e de processamento devem ser mantidos, na medida do possível,
secos e com clima ameno. Para auxiliar na redução da condensação, devem ser equipados com
ventilação natural e, se necessário, equipamento de desumidificação. Para otimizar a vida útil dos
explosivos é desejável limitar a umidade e a temperatura em depósitos e edifícios de
processamento. As condições ideais são:
a)

a umidade relativa deve ser mantida entre 50 e 60%. Os níveis de umidade maiores do que
isso podem levar à deterioração dos explosivos, e níveis inferiores podem dar origem a
problemas com eletricidade estática para alguns tipos de estoques;

b)

a temperatura deveria ser mantida geralmente entre 5° C e 25° C. Temperaturas mais altas
poderiam causar danos ao propelentes e outros materiais explosivos.

27

Definido como um muro alto com faixa de janelas estreitas ao longo do topo.
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Ventiladores de alto e baixo níveis deveriam ser utilizados em todos os prédios e compartimentos
que não são climatizados. No entanto, em compartimentos muito pequenos, isso pode não ser
necessário. Se não é possível a instalação de ventiladores ou ar-condicionado, a verificação
28
cuidadosa da umidade e da deterioração do estoque deve ser feita regularmente.
Ventiladores podem ser controlados a partir do exterior do edifício, ou ser de tipo aberto
permanentemente, tais como tijolos vazados. Devem satisfazer todos os requisitos de segurança,
incluindo a instalação de blindagem de metal adequada para evitar infiltração de chuva ou neve.
Válvulas anti-incêndio com ligações fusíveis podem ser necessárias para certos tipos de
ventiladores.
Para evitar a penetração de fragmentos, os tijolos vazados nas paredes duplas de alvenaria com
câmara de ar devem ser posicionados horizontalmente, e aqueles usados em paredes maciças de
alvenaria ou de concreto armado devem ser protegidos por com placas de cobertura de aço macio
de 6 mm espessura, dando proteção de linha de visão. Sobreposições devem ser usadas para
garantir o encaixe seguro.
Se a ventilação forçada de ar é necessária e exaustores são necessários, estes deveriam ser
colocados no lado de sotavento do edifício. Sistemas adequados com válvulas automáticas
equipados com pequenas redes de metal, quando necessários, devem ser usados para garantir
que não há entrada de ar quando os ventiladores não estão funcionando.
Em climas quentes, deve ser feitos arranjos especiais para manter o conteúdo de um LPE tão
refrigerado quando for possível, com um teto interior ou telhado duplo, e estendendo-se a largura
do telhado para proteger as paredes da luz solar direta. Em alguns LPE, em que a variação de
temperatura é crítica, pode ser necessário o uso de materiais isolantes ou ar-condicionado.
Alternativamente, edifícios acima do solo cobertos com terra coberta ou edifícios semienterrados
podem ser uma alternativa adequada. Também pode ser necessário instalar grades de metal em
portas normais para permitir que o LPE seja ventilado adequadamente durante a noite. As portas
gradeadas devem ser equipadas com fechaduras aprovadas.
Sempre que o ar-condicionado for necessário para atender às condições de umidade restritas e
especificadas, a planta fornecida deve cumprir com os requisitos nacionais e as normas de
segurança da IATG 05.40 Normas de segurança para instalações elétricas.
Certos processos podem ter o potencial de criar ambientes perigosos, tais como pó explosivo,
gases ou vapores, e nesses casos, a ventilação e os equipamentos elétricos associados devem
ser projetados para impedir a iniciação inadvertida nesses ambientes. Tais projetos devem estar
em conformidade com as normas de segurança da IATG 05.40 Normas de segurança para
instalações elétricas.

11.13

Aquecimento e utilitários (NÍVEL 2)

Escudos de proteção adequados devem ser usados para evitar explosivos, depósitos que
contenham explosivos, ou seus pacotes de entrar em contacto com qualquer superfície aquecida,
tubos ou radiadores. A proteção deveria ser projetada de forma que os itens não possam ser
colocados sobre eles, como, por exemplo, em topos inclinados.
Utilidades para edifícios de processamento como ar comprimido e qualquer planta associada,
abastecimento de água, esgoto etc deveriam ter tubulações ou canalizações transportando
serviços e com cores codificadas para mostrar a natureza de seu conteúdo, e ligado à entrada e
saída do/para o edifício ou compartimento. Este código de cores deve ser mostrado na entrada do
edifício e em outros pontos em que forem necessários para evitar confusão. O código de cores
deveria ser tal como o aprovado pela autoridade técnica nacional.

28

Ver IATG 06.70 Inspeção de instalações de explosivos.
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11.14

Equipamento de elevação (NÍVEL 2)

Edifícios destinados a conter materiais ou munições pesadas ou volumosas deveriam ser
equipados com braço mecânico acima da cabeça ou guindaste elétrico, ou a construção do LPE
deveria ser feita de modo que permitisse a utilização de equipamentos de manuseio móvel,
levantamento e empilhamento.

11.15

Proteção contra raios

Ver as normas de segurança da IATG 05.40 Normas de segurança para instalações elétricas.

12

Requisitos elétricos (NÍVEL 2)

Estes são tratados com profundidade na IATG 05.40 Normas para instalações elétricas.

13

Capacidade de sobrevivência e projeto para suportar uma explosão

A concepção de edifícios que serão submetidos a cargas de explosão e choque deve ser realizada
por pessoas competentes, tais como engenheiros civis ou estruturais qualificados, com
experiência adequada em projetos para suportar explosões. Não existe o objetivo de se
estabelecer quaisquer regulamentações rígidas, já que estas, de acordo com a necessidade,
serão modificadas pela autoridade técnica nacional para atender às exigências locais e leis,
incluindo a aprovação do projeto. Sugere-se que os critérios de capacidade de sobrevivência
neste documento deveriam ser o padrão mínimo exigido.
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Anexo A
(normativo)
Referências
Os documentos normativos listados abaixo contêm disposições que, por meio de referências neste
texto, são relevantes para esta seção das normas. Para referências datadas, não se aplicam
emendas ou revisões subsequentes de nenhuma dessas publicações. No entanto, partes
envolvidas em acordos baseados nessa seção das normas são incentivadas a analisar a
possibilidade de aplicar as edições mais recentes dos documentos normativos indicados abaixo.
Para referências não datadas, aplica-se a edição mais recente do documento normativo
referenciado. Membros da ISO mantêm registros de padrões ISO ou EN atualmente válidos:
a) BS 4449:2005[E] and Amendment 2:2009 Specification for carbon steel bars for the
reinforcement of concrete. BSI. 2009;
b) IATG 01.40:2015[E] Termos, glossário e definições. UNODA. 2015;
c) IATG 01.50:2015[E] Sistema e códigos de risco de explosivos da ONU. UNODA. 2015;
d) IATG 02.20:2015[E] Quantidade de distâncias e separações. UNODA. 2015;
e) IATG 02.40:2015[E] Proteção de instalações de explosivos. UNODA. 2015;
f) IATG 02.50:2015[E] Segurança contra incêndios. UNODA. 2015;
g) IATG 05.30:2015[E] Barreiras e barricadas. UNODA. 2015;
h) IATG 06.70:2015[E] Inspeção de instalações de explosivos. UNODA. 2015;
i) IATG 02.40:2015[E] Proteção de instalações de explosivos. UNODA. 2015;
j) IATG 09.10:2015[E] Princípios e sistemas de segurança. UNODA. 2015;
k) ISO 22965:2007[E] Séries de Concreto. ISO. 2007;
l) ISO 3766:2003[E] Planejamento de construção – representação simplificada de concreto
armado.
A última versão/edição dessas referências deve ser usada. O Escritório das Nações Unidas para
Assuntos de Desarmamento (UNODA) contém cópias de todas as referências utilizadas neste
29
guia. Um registro da última versão/edição das Normas Técnicas Internacionais sobre Munição é
mantido pelo UNODA, e pode ser lido no site da IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades
nacionais, os empregadores e outras organizações e interessados deveriam obter cópias antes de
iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais.
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Quando a licença de direitos autorais permite.
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Anexo B
(informativo)
Referências
Os seguintes documentos informativos contêm disposições que também devem ser consultadas
30
para fornecer mais informações de repertório para o conteúdo deste guia:
a) AASTP-1, Edition 1 (Change 3). Manual of NATO Safety Principles for the Storage of
Military Ammunition and Explosives. NATO. 04 May 2010;
b) Handbook of Best Practices on Conventional Ammunition, Chapter 2.
OSCE. 2008;

Decision 6/08.

c) Joint Service Publication 482, Volume 1, Chapter 6, Buildings Associated with Military
Explosives. UK. November 2006;
d) DDESB Technical Paper 15, Approved Protective Construction, Revision 3. US DDESB.
May 2010; and
e) UFC-3-340-02, Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions. US DoD. 05
December 2008.
A última versão/edição dessas referências deve ser usada. O Escritório das Nações Unidas para
Assuntos de Desarmamento (UNODA) contêm cópias de todas as referências utilizadas neste
31
guia. Um registro da última versão/edição das Normas Técnicas Internacionais sobre Munições é
mantido pelo UNODA, e pode ser lido no site do IATG: http://www.un-arm.org. As autoridades
nacionais, os empregadores e outras organizações e interessados deveriam obter cópias antes de
iniciar programas de gestão de estoques de munições convencionais.

30

Dados de muitas dessas publicações têm sido utilizados para desenvolver este IATG.
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Quando a licença de direitos autorais permite.
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Anexo C
(informativo)
Lista de tipos de edifícios para o armazenamento de munições

Este anexo não se destina a fornecer uma lista definitiva de tipos de edifícios de armazenamento
de munições. Preferencialmente, destina-se a identificar os vários tipos de edifício e as funções
que desempenham para fornecer informações à autoridade técnica nacional, a fim de que possa
fazer juízos de valor sobre o tipo de instalação necessária.
C. 1

Iglus (NÍVEL 3) e edifícios de armazenamento (NÍVEL 2)

Iglus-padrão são estruturas totalmente pré-projetadas. Eles só necessitam de projeto para a
fundação e outros elementos que dependem das condições particulares do local. Os iglus são
projetados para um nível de 90% de confiança de que, como um LE, o desabamento ou falhas da
porta não ocorrerão quando expostos à carga de explosão nas proximidades de uma DED
apropriada. Alterações significativas no projeto podem exigir revalidação completa da estrutura.
Desenhos destas estruturas estão disponíveis e, no caso de um programa de construção, deve ser
procurada ajuda de especialista.
Deflexões têm sido limitadas para manter a integridade estrutural, de forma que não serão maiores
que a largura da caixa de ar ao redor dos explosivos dentro da qual a estrutura não atingirá os
explosivos. As rotações de apoio de todos os elementos do CA e as portas devem ser limitadas a
4° e 12°, respectivamente.
Para evitar grande descascamento, a velocidade desse processo deve ser limitada a:
a)

velocidades > 50 ms e com energia cinética  2500 J;

b)

velocidades < 50 ms e com um momentum 1  100 Ns.

A construção de um iglu-padrão deveria impedir um grande descascamento dos elementos de CA.
Contudo, os limites acima podem não impedir a iniciação de explosivos sensíveis.
C.1.1

Cargas projetadas para um iglu em local exposto

Os parâmetros da explosão para os quais iglus-padrão foram projetados para resistir são os
seguintes:
a)

Iglu de 3 Pilares. Quando os iglus são construídos com seus eixos paralelos, devem ser
considerados os efeitos da explosão de outro iglu em posição lado a lado. A distância de
1/3
separação (DED D3 é dada por 0,5Q . Os parâmetros de explosão para o design dinâmico
da estrutura iglu são os seguintes:
Local do iglu
Muro de suporte, Portas,
Paredes traseiras e laterais.
Telhado

Pico de
Sobrepressão
Positiva (kPa)

Impulso Positivo
(kPa.ms)

Duração
Positiva (ms)

300

100 Q1/3

1 Q1/3

600

100 Q1/3

1 Q1/3

Tabela C.1: Parâmetros de um iglu de 3 pilares
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b)

Iglu de 7 Pilares. Quando iglus têm o mesmo eixo longitudinal, o muro de suporte e uma das
portas está exposta para a parede traseira de outra ou vice-versa, a distância de separação
D4, da frente para trás, é dada por 0.8 Q1/3. Iglus não devem ser instalados com as portas
uma de frente para a outra. Os parâmetros de explosão para o design dinâmico da estrutura
iglu são os seguintes:
Pico de
Sobrepressão
Positiva (kPa)

Impulso Positivo
(kPa.ms)

Duração
Positiva (ms)

Muro de suporte, Portas e
Parede Traseira (se a posição
está invertida)
Paredes laterais

700

200 Q1/3

1 Q1/3

300

100 Q1/3

1 Q1/3

Telhado

600

100 Q1/3

1 Q1/3

Local do iglu

Tabela C.2: Parâmetros do projeto de iglu de 7 pilares

c)

C.1.2

Um iglu que não é bem um arco, tal como um tipo de portal ou uma estrutura em forma de
“abóbada plana”, deveria ser projetado para a provável carga de explosão na cobertura de
terra. Cada elemento estrutural (telhado, parede lateral ou parede traseira) pode exigir
consideração dependendo do tipo e orientação da estrutura. Devido à escassez de dados
sobre a carga na cobertura de terra, pode ser necessário prever para o projeto o pior caso
antecipado, semelhante às cargas de projeto para muros de proteção e as portas. Os
responsáveis pelo projeto deveriam basear seu trabalho nos parâmetros de explosão
aplicáveis das referências de testes citadas na publicação da OTAN, AASTP-1, Anexos A e
B, tendo em conta o máximo de QRE esperado para a instalação proposta e a consultoria à
data mais antiga praticável com autoridades de segurança nacional de explosivos.
Cargas de projeto para portas de iglu enquanto um local exposto

Como efeitos da fase positiva da explosão, as portas de um iglu deveriam ser projetadas para
resistir às cargas que podem ocorrer durante a fase negativa da carga de explosão. Uma pressão
estática equivalente de 0,5 bar sobre a superfície das portas deveria ser usada como projeto de
contenção de apoio. As portas não precisam permanecer na posição sob cargas de ricocheteio
total. O impacto do fragmento sobre a porta e o muro de suporte tem relevância no caso em que
32
se aplicam as condições longitudinais. Os fragmentos normalmente têm massa inferior a 1 kg e
velocidade de até 300 m/s. Uma porta de aço macio com chapa de espessura de 20 mm resistirá à
perfuração de todos os fragmentos dentro desses limites. Uma chapa de espessura de 16 mm
reduzirá a velocidade residual de tal forma que a detonação por proximidade não deveria ocorrer.
C.1.3

Iglu de intercolúnio único em forma de caixa

Existem muitos designs, mas este essencialmente é uma estrutura do tipo portal de CA com um
mínimo de 600 mm de cobertura de terra no telhado e com terra cobrindo as paredes laterais e
traseiras. A inclinação da terra contra as paredes depende do tipo de material usado, mas deveria
ter inclinação máxima de 1:2 (aproximadamente 26°). O acesso é através de uma porta de correr
superior e uma porta de aço para o pessoal, ambas localizadas no muro de suporte. As fundações
são de CA com uma laje sustentada no chão e separada. As dimensões internas são: 16 m de
comprimento, 9,12 m de largura e um mínimo de 4,6 m de altura. A estrutura foi dinamicamente
concebida para resistir aos efeitos da explosão como um LE com um LPE nas proximidades.

32

Em situações em que as extremidades de cada iglu ficam de frente umas para as outras.
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Este iglu em particular foi projetado nas QDs relevantes como um LPE e um LE para uma QRE
máxima nominal armazenada de 75.000 kg de explosivos da DR 1.1, e até 250.000 kg da DR 1.2
ou da DR 1.3. Maior QRE pode ser armazenada, mas a verificação do projeto deve ser feita para
se determinar quaisquer alterações estruturais necessárias. Um exemplo deste projeto é ilustrado
no Anexo D.
C.1.4

Iglu com intercolúnio duplo em forma caixa

Novamente, projetos diferentes são possíveis. É uma estrutura de CA conforme descrita
anteriormente, mas a laje de cobertura é sustentada no ponto médio por uma viga longitudinal de
CA abrangendo as colunas de CA em intervalos de ~4 metros. As dimensões internas têm 16m de
comprimento, 18,64 m de largura e um mínimo de 4,6 m de altura. Limites de QREs são para iglus
de intercolúnio único. Um exemplo deste projeto é ilustrado no Anexo D.
C.1.5 Iglu com arco de aço
Este iglu é feito com lâminas de aço corrugado com paredes frontais e traseiras de laje de base
com cobertura de terra e QREs, como outras formas de iglu. O acesso é geralmente através de
uma porta de correr de aço, mas alguns projetos usam portas duplas e articuladas. Um exemplo
deste projeto é ilustrado no Anexo D.
C.1.6

Depósito de paredes médias com estruturas de aço

Este é um edifício de andar único com estrutura de aço e teto pendente de CA, e paredes duplas
de alvenaria com câmara de ar. Essa estrutura não é geralmente projetada para resistir à carga de
explosão. O acesso é por meio de portas localizadas ao lado. Um exemplo deste projeto é
ilustrado no Anexo D.
C.1.7

Depósito para munições da DR 1.3

Esta é uma estrutura de CA de piso único (em forma de caixa) com uma parede de frente
parcialmente frágil. As dimensões gerais são aproximadamente 37 m × 16 m × 6.2 m.
Normalmente, essa estrutura não é projetada para resistir à carga de explosão. O acesso ao
prédio é através de duas portas de correr de aço localizadas na elevação frontal. Um exemplo
desse depósito é ilustrado no Anexo D.
C.1.8

Depósito para unidade de manutenção de munições

Pode ser de uma construção de andar único, compartimentado e com telhado plano. O telhado e o
piso da laje são de RC, sustentados nas paredes duplas de alvenaria com câmara de ar externas
e as de alvenaria maciça. O acesso a cada compartimento é por meio de portas duplas na frente.
Por razões de segurança, a parede interna deveria ser construída com tijolos, e não blocos, a
menos que seja dada a aprovação pela autoridade técnica nacional. Um exemplo desse depósito
é ilustrado no Anexo D.
C. 2

Edifícios de processamento de munições (EPM) (NÍVEL 2)

Diversos tipos diferentes de edifícios de processamento existentes se encaixam nos requisitos de
fabricação de munição, manutenção e testes. O projeto de novos edifícios deveria levar em conta
os princípios de design contidos no presente IATG. Infelizmente, edifícios mais velhos deste tipo
não foram, no geral, concebidos para resistir à carga de explosão, e a proteção contra mísseis de
alta velocidade é dada por barricadas ou paredes pesadas que exercem esta função, juntamente
com um telhado protetor. No entanto, esses tipos de edifício não são satisfatórios, porque o peso
dos detritos da estrutura no caso de desabamento poderia causar ferimentos graves aos
ocupantes. Um exemplo desse edifício é ilustrado no anexo D.
C.2.1

Edifícios de processamento de munições de uso geral
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Esse edifício é usado para a montagem e manutenção de explosivos. O arranjo da sala de
refrigeração, vestiário, escritório, entre outras, deve ser alterado para atender às exigências
específicas do edifício em questão. A construção consiste de uma estrutura de CA e lajes com
envidraçamento de clerestório e paredes duplas de alvenaria externas com câmara de ar. EPMs
devem ser concebidos para dar flexibilidade em seu uso. Contudo, um edifício de processamento
específico pode ser necessário para atender a um requisito específico, como a vigilância de
mísseis muito grandes. EPMs devem sempre estar completamente protegidos por barricadas. Se
for um LE, ou quando o pessoal que não está diretamente envolvido na atividade de
processamento está exposto ao risco de ferimentos, o design deve oferecer proteção razoável.
C.2.2

Edifícios de processamento de munições de uso especial

C.2.2.1

Complexo integrado de armamento (NÍVEL 3)

Essas instalações são destinadas à montagem, manutenção e testes de mísseis, torpedos e
outros sistemas complexos de armamento.
O exemplo mostrado no Anexo D consiste de quatro Salas de Montagem e Verificação de
Armamentos (SMVA) posicionadas em forma cruciforme e em torno de uma Sala de Teste de
Equipamentos (STE) e duas salas de refrigeração independentes. A construção deveria ser
determinada pelos parâmetros de explosão de uma determinada quantidade de explosivos em
uma SMVA, e ser projetada para ter níveis razoáveis de proteção dos funcionários em uma SMVA
adjacente e níveis mais elevados de proteção para o pessoal da STE. Esse design específico foi
verificado em ensaios.
A STE é uma construção de CA em forma de caixa, separada da construção da SMVA, para
reduzir a transferência de choque, no caso de uma explosão. Portas pesadas para resistir à
explosão, que são mecanicamente acionadas e interligadas, protegem a STE e não têm janelas.
Esse projeto oferece proteção tanto para os ocupantes quanto para os equipamentos de teste.
Cada SMVA tem três paredes grossas de concreto armado, que servem como receptáculo de
barricadas. As dimensões internas são aproximadamente de 24,5 m de comprimento × 10,5 m de
largura × 6,6 m de altura. O telhado e a parede frontal são projetados para ter respiradouros
frágeis e leves; além disso, a parede frontal é equipada com uma barricada vertical de CA.
Buracos de ventilação de efluxo são colocados nas duas paredes laterais. Uma porta de
emergência para o pessoal é colocada na parte traseira de cada SMVA com uma barricada
externa na porta.
C.2.2.2

Armazenamento de armas guiadas e oficina (NÍVEL 2)

É um edifício de andar único com estrutura de CA e uma laje de cobertura plana também de CA,
paredes duplas de alvenaria com câmara de ar, com dimensões gerais de 19,0 m × 9,7 m × 3,7 m.
Permite o armazenamento e processamento de armamento guiado de alto valor e os
equipamentos de teste associados em um prédio especialmente projetado para processá-los; não
há a necessidade de modificar edifícios de processamento normal para uma tarefa de mísseis, e
então remodificá-los para desempenhar tarefas convencionais de munições. Este edifício é
ilustrado no Anexo D.
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Anexo D
(informativo)
Diagramas de tipos de depósito para munição

Todos os diagramas foram cedidos pelo UK Joint Service Publication 482, Volume 1, Capítulo 6,
Edifícios Associados a Explosivos Militares.
D.1 Iglu com forma de caixa de intercolúnio único
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Legendas
Floor plan: Planta Baixa
Ventilator Shaft: Entrada da Ventilação
RC Headwall: Muro-Testa de Concreto Armado
Heavy Duty Steel Sliding Door: Porta Pesada de Correr de Aço
Heavy Duty Steel Hinged Personnel Door: Porta Pesada de Aço Articulada para os
Funcionários;
Storage Capacity: Capacidade de Armazenamento
Explosive Limit: Limite Explosivo
Internal Dimensions: Dimensões Internas
600 Cover: Cobertura de 600
Backfill with 150 mm Topsoil: Preenchimento com 150 mm de camada de terra
The slope of the traverse is dependent on the earth type used: A inclinação da transversal
depende do tipo de terra usada
300 mm Wide Drainage Layer: Camada de Drenagem de 300 mm de largura
RC Box with separate Ground Bearing Floor Slab: Caixa de Concreto com Laje Separada de
sustentação no chão
SECTION A-A: SECÇÃO A-A
Sliding Door: Porta de Correr (ou Deslizante)
Heavy Duty Steel Hinged Personnel Door: Porta Pesada de Aço Articulada para os Funcionários
ELEVATION B-B: ELEVAÇÃO B-B
SECTION C-C: SECÇÃO C-C
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D.2 Iglu com forma de caixa de intercolúnio duplo

37

IATG 05.20:2015[E]
2ª edição (01-02-2015)

D.3 Iglu aterrado com arco de aço
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D.4 Pequeno depósito para unidades de manutenção
Legendas
Normal maximum length: Comprimento normal máximo normal
Receipt & Issues: Recebimento & despacho
Store: Armazém
1200 mm Wide Door – 16 g MS Sheet (Galvanised) on a Hardwood Frame: Porta com 1200
mm de largura – Lâmina de 16 g de Aço Macio sobre Estrutura de Madeira Sólida
Walls Forming Container Traverses Positioned as & when required: Paredes formando
transversais de contenção, que são usadas apenas quando forem necessárias
Variable: Variável
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D.5 Depósito de paredes médias de estrutura de aço
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Ground Slab: Laje do Solo
Roof Slab: Laje do Teto
Masonry Cavity Wall: Parede dupla de Alvenaria com Câmara de Ar
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Layout of Storehouse: Layout do Depósito
Traverse: Transversal

43

IATG 05.20:2015[E]
2ª edição (01-02-2015)

D.6 Depósito de armazenamento para explosivos da DR 1.3

Front Elevation of Building: Elevação frontal da Edificação
Personnel door: Porta dos funcionários
Cavity Brickwork: Paredes de alvenaria com câmara de ar
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Longitudinal Section Thro’ Building: Secção longitudinal da edificação
Cross Section Thro’ Building: Secção Cruzada da edificação
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RC Beam: Viga de Concreto Armado
Cavity Brick Walls: paredes de alvenaria com câmara de ar.

D.7 Edifícios de processamento de munição típica

External Walls are 100 blocks to inner skin: Paredes externas têm 100 blocos na camada
interna
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75 insulated cavity & 105 brickwork to outer skin unless shown otherwise: Cavidade isolada
com 75 & alvenaria com 105 na camada externa, a menos que seja mostrado o contrário.
Internal Walls are 100 blocks or 216 brick as indicated: Paredes internas têm 100 blocos ou
216 tijolos como indicado
Beickwork shown thus______: Alvenaria assim apresentada_____
Frangible Panels: Painéis Frágeis (de rebentamento)
Working Area: Área de Trabalho
Office: Escritótio
Plant Room: Sala de Refrigeração (Casa das Máquinas)
In Transit: Entrada de Trânsito
Shifting Lobby: Vestuário
WC: Banheiro
Category 1 Area: Área de Categoria 1
Out transit: Saída de Trânsito
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SECTION A-A: SECÇÃO A-A
Frangible Wall: Parede Frágil (de Rebentamento)
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D.8 Edifício de Teste de Munição

Layout of a Typical Facility: Layout de um Instalação Típica
Service Road: Estrada de Serviço
Frangible Panel to Front Face of Process Building: Painel Frágil para a Face Frontal do Edifício
de Processamento

D.9 Depósito de armamento guiado e oficina
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Traverse to Front Face of Building: Transversal da Face Frontal da Edificação
Guided Weapons Store: Depósito de Armamento Guiado
Guided Weapons Workshop: Oficina de Armamento Guiado
900 wide blow out panel in low strength mortar mix for full height of brickwork: Painel
antiexplosivo de 900 de largura com argamassa de baixa resistência para preenchimento vertical
da alvenaria.
Air bricks with cowls at high & low level: Tijolos vazados com cobertura de proteção em níveis
altos e baixos.
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D.10

Complexo integrado de armamento

Blast Wall: Parede para conter explosão
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Weapon Assembly & Check Room (WACR): Salas de Montagem e Verificação de Armamentos
(SMVA)
Test Equipment House (TEH): Sala de Teste de Equipamentos (STE)
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