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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar, nos manuais e legislações utilizados pelo 
Exército Brasileiro, os pontos que necessitam de aperfeiçoamento ou que carecem de 
algum complemento para a destruição de munições e explosivos por queima ou 
detonação, especialmente nas missões realizadas em um contexto de desmobilização 
de um contingente de Força de Paz, onde a quantidade, a diversidade de materiais e o 
tempo disponível constituem um fator relevante para o planejamento da missão. O 
estudo será desenvolvido atráves de uma pesquisa documental, identificando manuais, 
legislações e trabalhos científicos, tanto nacionais quanto internacionais, que tratem 
sobre o assunto. Ela será qualitativa, com método indutivo, utilizando o estudo de caso 
da missão cumprida pela BRAENGCOY do 24º Contingente da MINUSTAH, ocorrida no 
ano de 2016. Os resultados esperados são: apontar os pontos omissos existentes em 
manuais e legislações brasileiras, identificar tópicos existentes em manuais estrangeiros 
e que complementam a doutrina brasileira, e apontar as lições aprendidas e dificuldades 
encontradas através do estudo de caso. 
 
 
Palavras-chave: Força de Paz. Destruição. Desmobilização. Explosivos. Munições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This monograph has the objective of identify in manuals and legislations that Brazilian 
Army uses the points that some complements are needed to destroy ammunitions and 
explosives through the methods of burning or detonation, especially in missions in a 
context of demobilization of a Peacekeeping Contingent, where the quantity and the 
diversity of materials and the time are important factors to plan the mission. The 
monograph will be developed through a documental research, identifying nationals and 
internationals manuals, legislations and scientific works that treat of this subject. There 
is a study of case of a mission accomplished by de 24th BraEngCoy (Brazilian 
Engineering Company), in the year of 2016. The expected results are: to identify points 
in the foreigner doctrine that complement the Brazilian doctrine and identify lessons 
learned through the study of case.  
 
Keywords: Peacekeeping Force. Destruction. Demobilization. Explosives. Ammunitions. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

 A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), 

criada em 1º de junho de 2004 pela resolução nº 1.542 do Conselho de 

Segurança da ONU, encerrou suas operações em outubro de 2017 com 

contribuições significativas para a população haitiana.  

 O Brasil comandou o componente militar da missão, o qual teve a 

contribuição de 20 países desde o início das operações, tendo os 

“peacekeepers” brasileiros obtido reconhecimento internacional pelos 

excelentes serviços prestados.  

 No contexto da desmobilização, viaturas, equipamentos e armamentos 

foram repatriados a seus países de origem. A existência de explosivos e 

munições vencidos ou sem condições de serem transportados em segurança 

surgiu como um desafio logístico e operacional para o Contingente Brasileiro. 

 Por conseguinte, a Companhia de Engenharia de Força de Paz do Brasil 

no Haiti (BRAENGCOY) recebeu a missão de destruir grande parte deste 

material, especialmente durante o 24º contingente, no ano de 2016. 

 Missões semelhantes ocorreram no Haiti sem a participação da 

BRAENGCOY em 2013. Além disso, técnicas empregadas durante o 24º 

contingente foram reaproveitadas durante o 26º contingente para destruir um 

menor número de munições e explosivos. 

 Atualmente, o Brasil não integra nenhum contingente de missão de paz 

com participação de tropa. O país possui, no entanto, um Batalhão de Infantaria 

de Força de Paz Mecanizado (BI F Paz Mec) e uma Companhia de Engenharia 

de Força de Paz (Cia E F Paz) à disposição do Sistema de Prontidão das 

Capacidades de Manutenção de Paz das Nações Unidas (UNPCRS), revelando 

a necessidade de se aproveitar os conhecimentos adquiridos em missões 

anteriores.  

 

 
1.1 PROBLEMA 
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 Como parte do esforço de planejamento para a missão de destruição de 

munições e explosivos no 24º Contingente, a consulta aos manuais e legislações 

disponíveis no Exército Brasileiro revelaram-se insuficientes, sendo necessário 

buscar em fontes internacionais procedimentos para realizar a destruição por 

detonação e queima dos respectivos itens. 

  

  

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

 Como fatores impostos pela natureza da missão, o curto período 

disponibilizado pelo escalão superior, a diversidade de munições e explosivos 

de diversos países, a ausência de dispositivos para destruição de munições - 

conhecidos como “pipoqueira” (existentes em algumas organizações militares 

logísticas do Exército Brasileiro) - e as dificuldades de coordenação entre 

diversos contingentes foram determinantes para a escolha de métodos pouco 

empregados no Brasil, ou que não são ensinados com ênfase nas escolas de 

formação. 

 Conforme o Caderno de Instrução CI-11.452 (Neutralização de Artefatos 

Explosivos no Exército Brasileiro), munições fora do prazo do validade “não se 

constituem uma ameaça, mas um problema logístico”, e apresentam como 

características não terem sido “utilizadas dentro do prazo estabelecido pelo 

fabricante” ou não terem sido “revalidadas por exames”, e estarem “sob controle 

da Força” e já existirem “procedimentos para seu descarte” (BRASIL, 2021). 

 A expressão EOD, conforme o CI-11.452, traduz-se na “capacidade de 

detectar, identificar, avaliar, neutralizar, destruir e remover artefatos explosivos 

ou dispositivos explosivos improvisados, de forma a torná-lo inofensivo” 

(BRASIL, 2021). 

 A atuação das equipes EOD foi definida no mesmo caderno de instrução, 

como descrito abaixo: 

 

“A atuação da equipe EOD nas operações da Força Terrestre consiste 
em realizar as ações de identificação, diagnóstico, reconhecimento e 
neutralização de artefatos explosivos. Essas ações são divididas em 
desativação, inativação, eliminação, remoção e destruição de 
artefatos” (BRASIL, 2021, p. 2-1) 
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 Já a atividade de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados, 

desempenhada pelas Turmas de Levantamento e Destrução de Engenhos 

Falhados (TuLeDEF), prevista no Manual de Campanha C 9-1 – Emprego do 

Material Bélico, é mencionada, como se segue: 

 

“São equipes constituídas geralmente por militares da função de 
combate logística, dentro das próprias organizações militares dotadas 
de capacidade técnica para realizarem a identificação e destruição de 
munições e artefatos explosivos convencionais no local (in situ)” 
(BRASIL, 2021, p. 3-10). 

 

 A BRAENGCOY possuía um “Explosive Ordnance Disposal Team - EOD 

Team” (“equipe de neutralização de artefatos explosivos” - tradução nossa), indo 

ao encontro a uma capacidade prevista em manuais que tratam das Unidades 

Militares de Engenharia das Nações Unidas: 

 

“A não ser que haja uma indicação específica, o descarte de 
dispositivos explosivos (EOD) refere-se ao descarte de dispositivos 
explosivos improvisados e munições convencionais. O EOD consiste 
na localização, detecção, identificação, avaliação, tornar seguro, 
recuperar e descartar dispositivos explosivos que se tornem perigosos 
pelo dano ou deterioração”. (Tradução nossa) (United Nations Military 
Engineer Unit Manual, 2014, p. 32) 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

 Diante do exposto, o questionamento que se coloca é o seguinte: 

 Quais pontos dos manuais e legislações brasileiros são possíveis de 

serem melhorados, para que os procedimentos de detonação e queima de 

munições e explosivos em operações sejam abordados de forma mais 

abrangente para futuras missões desta natureza? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
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 Buscando orientar o trabalho para responder ao problema apresentado, 

foram traçados um objetivo geral e quatro objetivos específicos, que serão a 

seguir apresentados. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Foi definido como objetivo geral da pesquisa a análise nos manuais e 

legislações utilizados pelo Exército Brasileiro, dos pontos possíveis de serem 

melhorados para a realização de destruição de munições e explosivos 

empaiolados, especialmente nas atividades realizadas em um contexto de 

desmobilização de um contingente de Força de Paz, apresentando soluções 

viáveis ao cumprimento de missões dessa natureza. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

         Os seguintes objetivos específicos foram delineados para se atingir uma 

resposta mais completa ao problema apresentado: 

 a) Identificar os procedimentos para queima e detonação de explosivos e 

munições empaiolados existentes nos manuais e legislações brasileiros; 

 b) Identificar os procedimentos para queima e detonação existentes em 

manuais estrangeiros que complementem os propostos em manuais brasileiros; 

 c) Identificar os pontos de aperfeiçoamento nos manuais e legislações 

brasileiros; e 

 d) Analisar os procedimentos utilizados pelo “EOD Team” da 

BRAENGCOY, do 24º Contingente, destacando-se as lições aprendidas. 

 

 

1.3 HIPÓTESE 
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 Face à realidade vivida pela BRAENGCOY na desmobilização do 

contingente militar no Haiti, e a possibilidade de novas missões semelhantes, as 

hipóteses de investigação podem ser descritas da seguinte forma: 

 - H1 - Os manuais e legislações empregados pelo Exército Brasileiro 

atendem satisfatoriamente às necessidades de campo em um contexto de 

desmobilização de um contingente de força de paz, com pequenas adaptações. 

 - H2 - Faz-se necessário recorrer aos manuais internacionais para que as 

missões dessa natureza sejam cumpridas seguindo os padrões de segurança e 

eficiência. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

 O trabalho será desenvolvido atráves de pesquisa documental e revisão 

bibliográfica, identificando manuais, legislações e trabalhos científicos, inclusive 

de outros países, que discorram sobre a neutralização de artefatos em 

operações. 

 A pesquisa será qualitativa, com método indutivo, pois utilizará o estudo 

de caso da missão cumprida pela BRAENGCOY do 24º Contingente da 

MINUSTAH, ocorrida no ano de 2016, utilizando relatórios dos ensaios e da 

execução da missão para identificar os procedimentos adotados em campo. 

 

 

1.4.2 Amostra 

 

 

 Através do estudo de caso da missão recebida pela BRAENGCOY 

durante o 24º Contingente da MINUSTAH, busca-se avaliar as dificuldades 

encontradas pelo tipo de missão recebida, os procedimentos adotados e as 

lições aprendidas, a fim de servir como parâmetro para uma eventual atualização 

doutrinária. 



11 

 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

 

 Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois os resultados 

obtidos pela revisão bibliográfica podem ser úteis para atualizar a doutrina de 

destruição de explosivos e munições, o que teria um resultado prático com a 

possível atualização de manuais brasileiros. 

 Quanto à forma de abordagem, será realizada uma pesquisa qualitativa, 

produzindo informações ilustrativas e aprofundadas, sem focar na quantificação 

dos dados, propondo buscar soluções para possíveis lacunas em manuais. 

 A pesquisa classifica-se ainda, quanto ao objetivo geral, como 

exploratória, valendo-se de pesquisas bibliográficas e estudo de caso para 

atingir os objetivos do trabalho. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

 

 Para a realização da revisão da literatura foram utilizados manuais 

doutrinários do Exército Brasileiro, legislações sobre a utilização de explosivos e 

munições, publicações nacionais sobre a destruição de explosivos e munições, 

e publicações internacionais, da ONU e outras instituições especializadas sobre 

o emprego de explosivos e destruições. 

 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

  Para a realização da revisão de literatura, os seguintes parâmetros foram 

adotados: 

  a. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas: foram 

utilizadas as combinações dos termos: “explosivos”, “munições”, “destruição”, 

“missões de paz”, “ONU” e “desmobilização”. 

  b. Critérios de inclusão: textos em português, inglês ou espanhol. 
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  c. Critérios de exclusão: publicações que não tratassem da destruição de 

explosivos e/ou munições. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

 O estudo de caso foi o método selecionado pela singularidade da 

situação, ou seja, “foi escolhido porque representa por si só um caso digno de 

ser estudado, seja por que é representativo de muitos outros casos, seja porque 

é completamente distinto de outros casos” (ANDRÉ, 2009). Assim, através de 

relatórios produzidos pelo 24º Contingente da BRAENGCOY, foi possível 

levantar pontos importantes de um caso distinto. 

 Além disso, tal instrumento foi selecionado pela “sua capacidade de 

retratar situações da vida real sem prejuízo de sua complexidade e de sua 

dinâmica natural” (ANDRÉ, 2009), pois representa uma situação particular vivida 

em um contexto atual. 

 A utilização de fichas de coleta de dados foi utilizada para organizar e 

classificar os dados encontrados em manuais, legislações e outros trabalhos 

científicos, permitindo, assim, uma melhor compreensão dos conhecimentos já 

disponíveis.  

 

 

1.4.7 Análise de Dados 

 

 

 Os dados obtidos foram estruturados de forma a identificar os conceitos 

comuns disponíveis nos manuais e legislações brasileiros empregados para a 

destruição de munições e explosivos. Na sequência, foram separados os 

procedimentos específicos para cada tipo de destruição. 

 Após esta análise, iniciou-se a análise dos procedimentos existente em 

manuais internacionais, visando identificar tópicos importantes que não 

estivessem presentes na doutrina brasileira. 
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 Além disso, ao se realizar o estudo de caso, buscou-se apresentar os 

procedimentos utilizados no Haiti, apontando as lições aprendidas em campo 

que possam enriquecer o cabedal de conhecimento existente. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS 

 

 

 O Brasil é reconhecido internacionalmente pela capacidade de seus 

militares de operarem em ambientes hostis, especialmente no contexto de 

operações de paz, tendo destacada participação, por exemplo, em países como 

o Haiti e Angola. A Engenharia participou de missões de desminagem na 

América Central e continua a cooperar com outras nações, nos dias de hoje, 

através do Grupo de Assessores Técnicos Interamericanos na Colômbia. 

 A Engenharia, como arma de apoio ao combate, com seus meios e 

pessoal especializados, é um importante vetor para a reconstrução da paz e 

estabilização de um país, estando presente tanto na estrutura de Batalhões de 

Infantaria de Força de Paz quanto em Companhias de Engenharia de Força de 

Paz. 

 O Centro de Instrução de Engenharia (CIEng), cuja visão de futuro é 

“tornar-se a Escola de Engenharia do Exército”, tem contribuído para o 

desenvolvimento da doutrina de utilização de explosivos no Exército Brasileiro. 

 Recentemente sua estrutura ganhou o incremento da construção de um 

Pavilhão Escola de Desmonte e Neutralização de Artefatos Explosivos, 

representando um importante ganho para a atividade de ensino e especialização 

dos militares. 

 Em 2021, fruto do trabalho desse centro, foi publicado o Caderno de 

Instrução CI-11.452 (Neutralização de Artefatos Explosivos no Exército 

Brasileiro). Ainda no corrente ano, o manual técnico de “Identificação, 

Desativação e Neutralização de Minas” encontra-se aguardando parecer para 

sua aprovação. 

 Nos próximos anos o CI Eng irá realizar estudos para publicar o caderno 

de instrução de “Lançamento e Remoção de Minas, Armadilhas e Artefatos 

Explosivos Improvisados” e o manual técnico de “Identificação e Neutralização 

de Armadilhas e Artefatos Explosivos Improvisados”. 
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 Ademais, em 2023 deverá ser proposta a revisão do Manual de 

Campanha C 5-25 (Explosivos e Destruições), principal referência doutrinária 

para ensino nas escolas militares e emprego em operações. 

 Por ser, doutrinariamente, a arma capacitada a realizar a destruição de 

explosivos, é de se esperar que em futuras missões de paz ela seja novamente 

empregada na destruição de explosivos e munições, seja do próprio contingente 

militar, seja de material apreendido junto às forças beligerantes, por exemplo, 

num contexto de um programa das Nações Unidas de Desarmamento, 

Desmobilização e Reintegração de ex-combatentes. 

 Em 2013, no Haiti, representantes do Serviço de Ação Contra Minas das 

Nações Unidas (UNMAS) destruiu cerca de 8300 kg (oito mil e trezentos) de 

munições obsoletas, mostrando a necessidade da constante capacitação das 

tropas da ONU. 

 Além da missão desempenhada pelo 24º Contingente, a BRAENGCOY 

trabalhou, por exemplo, em 2017 com a destruição de munições vencidas do 

Batalhão Chileno (CHIBAT), destruindo “em torno de 6300 (seis mil e trezentos) 

munições de calibre 5,56 mm, 9 mm e calibre 12, além de petardos, cordel 

detonante e espoletas (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017)”. 

 O manual da ONU que trata das Unidades de Engenharia Militar das 

Nações Unidas aborda as tarefas que uma unidade de Engenharia deve estar 

apta a cumprir. Dentre elas, citam-se aquelas relacionadas a minas, dispositivos 

explosivos improvisados e outros explosivos, como se pode ver no trecho abaixo: 

 

“Durante a fase inicial da missão, a Engenharia Militar das Nações 
Unidas possui (...) tarefas que podem ser realizadas sob condições 
desafiadoras de segurança incluindo ameaças assimétrias e a 
presença de minas, dispositivos explosivos improvisados e outros 
artefatos explosivos que requerem remoção ou destruição”. (tradução 
nossa) (United Nations Military Engineer Unit – CET Search and 
Detection Manual, pg. 11) 
 

 Desta forma, colher as lições apreendidas no Haiti e identificar as 

oportunidades de melhoria nos manuais e legislações brasileiros é 

extremamente relevante para as Ciências Militares, buscando executar os 

procedimentos de forma cada vez mais segura e eficiente. 

 Por fim, a utilização da queima para a destruição de explosivos e 

munições é um assunto abordado de forma muito genérica nos manuais 
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brasileiros. A utilização deste procedimento no Haiti traz uma técnica que é 

pouco empregada, porém eficaz. 

 

Figura 1: Tropas da ONU na destruição de explosivos e munições no Haiti em 2013 
Fonte: site UNifeed 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONCEITOS GERAIS 

 

 

 Os processos existentes na legislação brasileira para destruição de 

explosivos e munições são citados no Regulamento para a Fiscalização de 

Produtos Controlados (R-105), com a seguinte redação: 

 

“Art. 222: A destruição de explosivos, munições, acessórios de 
explosivos e agentes químicos de guerra impróprios para o uso poderá 
ser feita por: 
I – combustão; 
II – detonação; 
III – conversão química; e 
IV – outro processo que venha a ser autorizado pela DFPC.” 
(BRASIL, 2003) 
 

 O Manual T9-1903, apresenta, ainda, a imersão no mar como uma das 

formas de destruição. No entanto, os países signatários da Convenção de 
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Londres de 1972 e do Protocolo 1996, dos quais o Brasil é signatário, estão 

proibidos de imergir munições no mar. Essa proibição vai ao encontro das 

procupações ambientais existentes na sociedade, reduzindo os processos 

àqueles descritos no R-105. 

 

 

2.2 DESTRUIÇÃO POR COMBUSTÃO 

 

 

2.2.1 Conceitos e procedimentos em manuais brasileiros 

 

 

 O Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), ao 

tratar da combustão, especifica os materiais que podem ser destruídos por este 

processo, como se pode observar: 

 

“Art. 223: Poderão ser destruídos por combustão, desde que não haja 
possibilidade de detonarem durante o processo: 
I – pólvoras; 
II – altos explosivos; 
III – acessórios de explosivos; 
IV – artifícios pirotécnicos; 
V – munições de armas de porte e portáteis; e 
VI – agentes químicos de guerra, desde que seja garantida sua total 
conversão química em produtos cuja toxidez seja baixa o suficiente 
para permitir a sua liberação na atmosfera.” 
(BRASIL, 2003) 
 

 O regulamento apresenta ainda, de forma sumária, os seguintes 

procedimentos a serem adotados para a combustão ao ar livre de munições 

completas de espoletas e armas de porte e portáteis: 

 

“Art. 227. Na destruição ao ar livre por combustão, de munições 
completas de armas de porte e portáteis e espoletas, deverá ser 
observado o seguinte: 
I – as munições deverão ser lançadas em fosso com profundidade 
mínima de um metro e cinquenta centímetros por dois metros de 
largura; 
II – um tubo metálico com dez centímetros de diâmetro ou mais deverá 
ser fixado, com inclinação necessária ao escorregamento da carga, de 
modo que uma das extremidade fique no centro do fosso, próximo ao 
fundo e sobre o material em combustão, e a outra protegida por uma 
barricada; 
III – a abertura do fosso deverá ser protegida com grades ou chapas 
de ferro perfuradas, que evitem projeção de fragmentos ou estilhaços 
e que permita a oxigenação para manter a combustão; 
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IV – o material a ser destruído deverá ser lançado em cargas 
sucessivas, pelo tubo, ao fundo do fosso; e 
V – qualquer carga somente poderá ser lançada no fosso depois de 
destruída a anterior. 
Art. 228. A destruição por combustão, de munições completas de 
armas de porte e portáteis, e de espoletas, poderá ser feita em fornilho 
especialmente projetado para isso, aprovado pela fiscalização militar, 
que impeça o lançamento de projéteis e fragmentos, decorrente da 
deflagração da carga de projeção pelo calor.” 
(BRASIL, 2003) 

 

 O Manual Técnico T 9-1903 (Armazenamento, Conservação, Transporte 

e Destruição de Munições, Explosivos e Artifícios) cita apenas o procedimento 

de segurança referente à utilização de um rastilho, a ser aplicado na queima de 

grandes quantidades de materiais: 

 

“Quando for grande a quantidade de material a destruir, deve-se 
empilhá-lo sobre o material inflamável e atear o fogo à distância, 
através de um rastilho de material inflamável, ou então deixar 
espalhada na pilha certa quantidade de pólvora e acendê-la por meio 
de um rastilho de pólvora ou estopim comum.” 
(BRASIL, 1983, p. 60) 

  

 Ao tratar da destruição de munições de armamento leve, o manual T 9-

1903 apresenta os seguintes procedimentos, um pouco mais detalhados do que 

o R-105, mas, ainda sim, sem a riqueza de detalhes e imagens que auxiliem o 

responsável pela destruição do material no seu planejamento: 

 

“b. Os cartuchos de armas leves deverão ser destruídos num fosso de 
1,20 m de profundidade e 0,60 m x 1 m de abertura, e no máximo 1.000 
por vez. 
c. Uma calha inclinada tubular de 5 cm de abertura será colocada de 
modo a permitir que a munição deslize por ele, caindo no fosso. Uma 
das extremidades desse tubo assentará sobre o centro do fosso e a 
outra ficará atrás de uma barricada. 
e. Colocado o material inflamável no fosso, ele é aceso, cobrindo-se o 
fosso com uma chapa de ferro ou outro qualquer material apropriado, 
para reter os fragmentos oriundos da combustão. 
f. Os cartuchos serão retirados de suas embalagens e lançados ao 
centro do fosso, em cargas sucessivas, através da calha, tomando-se 
cuidado para evitar a acumulação de material que não foi destruído. 
g. Só deverá ser lançada nova carga após haver explodido a anterior. 
h. Também poder-se-á usar, satisfatoriamente, um forno ou fornalha 
apropriados à combustão, para efetuar a destruição de munição de 
armas leves. 
i. Após a destruição serão recolhidos os fragmentos e colocados no 
interior dos cunhetes para recolhimento de acordo com as instruções 
regulamentares em vigor.” 
(BRASIL, 1983, p. 68 e 69) 
 

 Quanto à queima de granadas de mão e de fuzil, excluindo as alto 

explosivas, o mesmo manual diz que deve ser empregado fosso específico, com 
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“um metro de profundidade e de 30 x 60cm de abertura, com uma tampa 

removível, constituída por uma chapa de aço ou prancha pesada” (BRASIL, 

1970, p. 70).  

 O Manual T 9-1903 também traz normas de segurança para a realização 

da queima, ressaltando que não se deve repetir “queimas num mesmo local sem 

que hajam desaparecido totalmente os vestígios do fogo da destruição anterior”, 

a necessidade de retirá-las “de suas embalagens, mesmo que estas sejam 

frágeis” para se evitar os riscos de explosão ou detonação, e a remoção de “todo 

capim seco, folhas ou outros materiais inflamáveis, num raio de 60 m do ponto 

de destruição” (BRASIL, 1970). 

 

 

2.2.2 A queima através do equipamento para destruição de munição leve 

 

 

 A destruição de munições leves no Exército Brasileiro é feita através do 

equipamento para destruição de munição leve, também conhecido como 

“pipoqueira”, presente em algumas unidades logísticas, como os Depósitos de 

Suprimento. 

 

Figura 2: equipamento para destruição de munições leves do 22º D Sup 
Fonte: acervo pessoal 
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 O equipamento consiste, basicamente, de uma estrutura com parede 

interna de aço, com cerca de 20 mm, com válvulas de alívio anti-explosão e 

envolta em tijolo refratário na câmara de deflagração, e com parede externa em 

aço de 5 mm. O sistema é aquecido por gás GLP, e apresenta saídas de resíduos 

divididas, de acordo com o resíduo que se é produzido. 

 O equipamento deflagra cerca de 1500 munições completas, até ½”, por 

ciclo com duração de 30 minutos, em média. 

 

 

2.2.3 Conceitos e procedimentos em manuais internacionais 

 

 

 Nas buscas realizadas foram encontradas como fonte de consulta os 

manuais “International Ammunition Technical Guideline – IATG 10.10”, o “OSCE 

Handbook of best practices on conventional ammunition”, e “A Destruction 

Handbook – Small Arms, Light Weapons, Ammunition and Explosives”. 

 Os principais conceitos e procedimentos que complementam o conteúdo 

encontrado nos manuais brasileiros sobre a combustão e detonação a céu aberto 

estão abaixo especificados. 

 Inicialmente, observa-se as menções feitas ao custo-benefício, 

principalmente para Estados que não possuem recursos ou tecnologia: 

 

“A combustão a céu aberto e a detonação a céu aberto são 
normalmente consideradas o método mais fácil de destruir um estoque, 
e são frequentemente a única opção com custo-benefício para Estados 
que possuem pequenas quantidades de munições para destruições 
(<1000 toneladas), ou não possuem acesso ou recursos para 
desenvolver métodos tecnológicos mais sofisticados de 
desmilitarização de munições”. (tradução nossa) (International 
Ammunition Technical Guideline – IATG 10.10, pg. 8) 
 

 Outra preocupação apresentada está relacionada aos impactos 

ambientais oriundos da combustão, tanto pela fumaça, quanto pela 

contaminação do solo e/ou lençol freático: 

 
“A queima a céu aberto é usada frequentemente para a destruição de 
propelentes e componentes pirotécnicos e possui potencial para um 
impacto ambiental significativo. Altos explosivos não confinados 
podem também ser destruídos através da queima, mas somente em 
pequenas quantidades para se reduzir o risco de a queima vir a 
detonar. A queima a céu aberto é geralmente feita em blocos de 
concreto ou panelas de metal para reduzir a contaminação do solo e 
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para melhorar a eficiência operacional”. (tradução nossa) (International 
Ammunition Technical Guideline – IATG 10.10, pg. 8) 
 
“A queima a céu aberto de munições contendo fumígeno, luz e 
pigmentação ou agentes irritantes é proibida nos Estados Unidos e 
muitos outros países, devido a alta concentração de produtos 
perigosos que são formados durante a queima a céu aberto”. (tradução 
nossa) (OSCE Handbook of Best Practices on Conventional 
Ammunition, pg. 150) 
 
“A queima a céu aberto é geralmente conduzida em estruturas 
projetadas, como blocos de concreto e panelas de metal para se evitar 
contato com a superfície do solo e a lixiviação para o lençol freático. A 
queima a céu aberto em panelas deve ser feita de material resistente 
o suficiente para resistir ao processo de queima, e deve ser 
suficientemente profundo e grande para conter os resíduos”. (tradução 
nossa) (OSCE Handbook of Best Practices on Conventional 
Ammunition, pg. 150) 
 

 Por fim, o risco de uma combustão vir a detonar é ressaltado, o que está 

de acordo com o previsto na legislação brasileira: 

 

“A queima a céu aberto é usada, principalmente, para a destruição de 
volumes excedentes de propelentes e composições pirotécnicas. 
Volumes não confinados de explosivos podem ser destruídos por esta 
técnica, preferencialmente, em pequenas quantidades, devido ao risco 
de a queima de explosivos e propelentes transformar-se em uma 
detonação completa”. (tradução nossa) (OSCE Handbook of Best 
Practices on Conventional Ammunition, pg. 149) 

 

 Os manuais trazem ainda os procedimentos utilizados para a realização 

da combustão. O primeiro método apresentado é a combustão sem o uso de 

incinerador, “mais adequado para pequenas quantidades de munições de armas 

de pequeno calibre e munições de armas de pequeno calibre ainda nos cunhetes 

de fábrica” (tradução nossa) (A Destruction Handbook – Small Arms, Light 

Weapons, Ammunition and Explosives – pg. 26).  

 Por outro lado, esse método não é recomendado para “grandes 

quantidades de munições e estoques de munições de armas de pequeno calibre 

velho ou em mal estado de conservação”. (tradução nossa) (A Destruction 

Handbook – Small Arms, Light Weapons, Ammunition and Explosives – pg. 27) 

 Outro método apresentado é a utilização de um incinerador improvisado, 

mais adequado para “pequenas a médias quantidades de munições de armas 

de pequeno calibre misturadas; munições de armas de pequeno calibre 

danificadas, velhas ou mal-conservados”, não sendo recomendada para 

“grandes quantidades de munições de armas de pequeno calibre (mais de 

20.000) e munições de armas de pequeno calibre ainda em suas embalagens” 
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(A Destruction Handbook – Small Arms, Light Weapons, Ammunition and 

Explosives – pg. 29).  

 Para a construção deste incinerador improvisado, que apresenta 

princípios e características semelhantes ao equipamento para destruição de 

munições leves utilizado pelo Exército Brasileiro, os seguintes materiais e 

procedimentos são necessários: 

 

“3.2.2.3 Equipamentos necessários: 
- Uma caixa robusta de metal com aproximadamente 1000 x 600 x 300 
mm com a tampa removível; 
- Uma peça de folha de metal que sobressaia a todos os lados da caixa 
de munições ao menos 300 mm; 
- Uma quantidade de tijolos para levantar a caixa de munições ao 
menos 300 mm do solo e para colocar a folha metálica fixa no lugar; 
- Uma quantidade suficiente de lenha para colocar embaixo da caixa 
de munições e em volta, nas laterais, até a altura da folha metálica; 
- Óleo combustível ou querosene (não pode ser gasolina); 
- Um método remoto para colocar fogo. 
3.2.2.6 Método 
- Coloque os tijolos em um local firme do solo com a finalidade de 
suportar os quatro cantos da caixa de munição; 
- Coloque lenha no centro da caixa até aproximadamente ¾ de sua 
altura; 
- Complete a caixa com aproximadamente ¾ de sua altura com 
munições de pequeno calibre”. (tradução nossa) (A Destruction 
Handbook – Small Arms, Light Weapons, Ammunition and Explosives 
– pg. 29) 

 

 Merece destaque os procedimentos apresentados para queima em larga 

escala utilizando meios improvisados, empregado para destruição de mais de 

50.000 munições, de acordo com o mesmo manual.  

 São destacadas, como vantagens, além da possibilidade de destruição 

em largas escalas de munições ao mesmo tempo, que as munições podem 

permanecer nas suas embalagens de origem e que todos os tipos de munições 

de pequeno calibre podem ser destruídos, assim como artifícios pirotécnicos. 

Como desvantagem, apresenta a necessidade de longos períodos de 

resfriamento antes da verificação da destruição. 

 Os seguintes materiais são necessários para a preparação desta 

destruição: 

“- Ao menos uma escavadeira hidráulica; 
- Grande quantidade de dormentes de madeira; 
- Grande quantidade de lenha; 
- Grande quantidade de combustível ou querosene (exceto gasolina); 
- Ao menos dois circuitos elétricos; 
- Um sistema de fogo capaz de enviar a corrente necessária a mais de 
500m; 
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- Uma quantidade de postes de andaimes longos o suficientes para 
alcançar os lados mais próximos da trincheira com, ao menos 1m de 
comprimento de cada lado; 
- Folhas metálicas suficientes para cobrir a trincheira e 1m metro de 
cada lado.  
- Aproximadamente ¾ de sua altura com munições de pequeno 
calibre”. (tradução nossa) (A Destruction Handbook – Small Arms, Light 
Weapons, Ammunition and Explosives – pg. 33) 
 

 Os seguintes procedimentos são necessários para a preparação desse 

dispositivo: 

“Utilize a escavadeira para cavar a trincheira com quatro vezes o 
volume da munição a ser destruído e ao menos 2m de profundidade; 
Faça pilhas de lenha até a altura de 1m, de tal maneira que nenhuma 
pilha de lenha esteja a mais de 2m de distância; 
Coloque o ignitores elétricos nas pilhas executando as ligações para o 
lado mais próximo (...); 
Preencha a trincheira com uma profundidade não superior a ¼ com 
munições a serem destruídas. Se artifícios pirotécnicos estiverem 
incluídos, assegure-se que todas as munições estejam colocadas de 
maneira controlada e que os pirotécnicos estejam bem distribuídos; 
Como referência eles não devem constituir mais que ¼ do volume do 
total de munições a ser destruído; 
Use os postes de alambrado para construir um suporte para as folhas 
metálicas, e coloque as folhas sobre o suporte, garantindo que não 
haja espaços e que as arestas nas folhas estejam planas na superfície 
ao redor da trincheira; 
Encharque a munição com óleo combustível; 
Conecte os ignitores ao circuito de fogo e retire-se para o ponto de 
acionamento; 
Quando o pessoal responsável certificar que a zona de exclusão está 
limpa, acione o circuito; 
O fogo irá queimar por algumas horas, e não se deve aproximar até 
pelo menos uma hora em que a última fumaça foi vista.” (tradução 
nossa) (A Destruction Handbook – Small Arms, Light Weapons, 
Ammunition and Explosives – pg. 53) 
 
 

 
Figura 3: Integrantes do 386th EOD da Força Aérea Americana destruindo munições inservíveis 

através da queima em larga escala a céu aberto 
Fonte: site https://www.afcec.af.mil/ 
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2.2.3 A queima de munições na Missão de Verificação da ONU na Colômbia 

 

 

 Um exemplo do emprego da queima de munições ocorre na Missão de 

Verificação da ONU na Colômbia, que acompanha a execução dos pontos 

previstos no Acordo Final entre o governo desse país e as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC).  

 Os representantes monitoram a entrega de armas e a cessação de 

confrontos entre as partes beligerantes. Como parte deste processo, o material 

recebido é destruído por integrantes da ONU e os ex-combatentes passam por 

um processo de reintegração junto à sociedade.  

 Um dos procedimentos utilizados para a destruição de munições é a 

queima em tonéis. As etapas estão ilustradas a seguir, e são semelhantes ao 

processo apresentado no manual “A Destruction Handbook – Small Arms, Light 

Weapons, Ammunition and Explosives”, facilitando sua compreensão, e servindo 

de subsídio para uma atualização nos manuais brasileiros.  

 
Figura 4: Preparação para a queima e colocação das munições no tambor metálico 
Fonte: página no Youtube da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, Disponível em: 
https://youtu.be/q4KdMCKLH-k 
 

https://youtu.be/q4KdMCKLH-k
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Figura 5: Execução da queima 
Fonte: página no Youtube da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, Disponível em: 
https://youtu.be/q4KdMCKLH-k 

 
Figura 6: Remoção da munição queimada e armazenamento 
Fonte: página no Youtube da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, Disponível em: 
https://youtu.be/q4KdMCKLH-k 

 

 

2.3 DESTRUIÇÃO POR DETONAÇÃO 

 

 

2.3.1 Conceitos e procedimentos em manuais brasileiros 

 

 O Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), ao 

tratar da destruição por detonação, traz a seguinte redação, especificando o 

explosivos e artefatos que devem ser detonados: 

 
“Art. 231. Os explosivos e artefatos a seguir enumerados, suscetíveis 
de detonarem quando sujeitos a outro processo de destruição, deverão 
ser destruídos por detonação: 
I – cabeças de guerra carregadas com altos explosivos; 
II – dispositivos de propulsão; 
III – granadas; 
IV – minas; 
V – rojões; 
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VI – bombas de aviação; 
VII – altos explosivos; 
VIII – acessórios de explosivos; e 
IX – artifícios pirotécnicos.” 
(BRASIL, 2003, Art. 231) 

  

 O manual T9-1903, apresenta uma tabela com a quantidade de explosivos 

necessária como carga de iniciação à destruição de granadas: 

 

Figura 7: Tabela de Explosivos Necessários à Destruição de Granadas por Detonação 
Fonte: BRASIL, 1970, p. 66 
 

 O mesmo manual ainda traz as quantidades máximas de granadas a 

serem destruídas de uma só vez: granadas com calibre “até 40mm – 20; de 57 

a 90mm – 10; de 105 a 178mm – 5; e acima de 178mm – 2”.  

 Além disso, ao tratar da destruição por detonação de granadas de mão e 

de fuzil alto explosivas, alerta para não se “colocar para destruição mais de 20 

granadas alto-explosivas num fosso de 1,20m de profundidade”.  

 Observa-se, assim, uma limitação no quantitativo de granadas a serem 

destruídas de uma única vez. O manual não traz procedimentos para destruição 

de um quantitativo maior de explosivos, o que pode ser necessário, dependendo 

da quantidade de material a ser destruído e do tempo disponível. 

 

 

2.3.2 Conceitos e procedimentos em manuais internacionais 

 

 

 Nas buscas realizadas foram encontrados como fonte de consulta os 

manuais “International Ammunition Technical Guideline – IATG 10.10” e o 

“OSCE Handbook of best practices on conventional ammunition”. 

 Esses manuais citam como desvantagens a necessidade de “grandes 

áreas de perigo”, a “dependência do clima e tempo”, a “possibilidade de a 

munição não ser destruída, consequentemente, exigindo a remoção adicional do 
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EOD” e o “impacto ambiental” (tradução nossa) (International Ammunition 

Techinical Guideline – IATG 10.10 – pg. 8). 

 Por outro lado, permite “destruir grandes quantidades de munições de 

forma eficiente” e “sem a necessidade de equipamentos especiais” (OSCE 

Handbook of best practices on conventional ammunition – pg. 08). 

 Observa-se, assim, que os procedimentos para detonação de grandes 

quantidades de explosivos não estão satisfatoriamente detalhados, tanto nas 

fontes de consulta brasileiras, quanto nas fontes de consulta internacionais 

disponíveis. 

 

 

2.4 A DESTRUIÇÃO DE MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS NO 24º CONTINGENTE 

DA BRAENGCOY 

 

 

2.4.1 O recebimento da missão 

 

 

 O 24º Contingente da BRAENGCOY recebeu a missão em 2016 de 

destruir as munições e explosivos vencidos na área de responsabilidade da 

MINUSTAH.  

 Pela complexidade da missão, pelo quantitativo de material a ser 

destruído e a necessidade de grupos de apoio, a equipe de trabalho foi dividida 

conforme figura 8. 

 Além do efetivo destacado na figura, equipes de segurança do BRABAT 

(Batalhão de Infantaria de Força de Paz) e da UNPOL (Polícia das Nações 

Unidas) fizeram o isolamento da área de trabalhos, evitando a aproximação de 

civis e animais na região.  

 A PARAENGCOY (Companhia de Engenharia do Paraguai) foi a unidade 

designada para realizar o transporte dos explosivos de Port-au-Prince até o local 

de destruições, ainda que o recebimento e organização das munições e 

explosivos na capital tenham ficado a cargo da BRAENGCOY. 
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Figura 8: Distribuição de pessoal durante missão de destrução de explosivos do 24º 
Contingente da BRAENGCOY 

Fonte: acervo pessoal 

  

  

 O local, designada pelo Governo Haitiano, na cidade de Ganthier, foi 

organizado dividindo-se a porção leste para trabalhos de detonação e a porção 

oeste para trabalhos de queima. A área, utilizada pela Polícia Haitiana como 

estande de tiro, já havia sido empregada para realizar destruições semelhantes 

em anos anteriores, estando distante de cidades e estruturas importantes. 

 

Figura 9: Organização da área de trabalho durante missão de destrução de explosivos do 24º 
Contingente da BRAENGCOY 

Fonte: acervo pessoal 
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 Como havia uma grande diversidade de munições, granadas e explosivos 

a serem destruídos, e dúvidas sobre os procedimentos técnicos a serem 

adotados, foi realizada uma missão de ensaio, com quantitavos menores de 

explosivos, cujos procedimentos serão explicados na sequência. 

 Uma das maiores dificuldades encontradas na missão foi a coordenação 

junto aos outros contingentes, que abrangeu a visita aos paióis, a identificação 

das munições e explosivos, e o recebimento e controle do material a ser 

destruído. 

 

 

2.4.2 Ensaios 

 

 

2.4.2.1 Detonação de granadas de CS 

 

 

 As granadas de gás lacrimogênio possuem, em sua composição, um 

misto lacrimogêneo, composto de CS (2-clorobenzilideno malonitrilo) (com o 

objetivo de causar irritação ocular, dermal e das vias aéreas), pólvora de base 

simples e graxa. Por possuir um tempo de emissão de 20 segundos, sua coluna 

de retardo possui como componentes zarcão, silício e nitrocelulose, como pode 

se observar na figura abaixo:  

 

Figura 10: Estrutura da granada de gás lacrimogênio 
Fonte: Manual EB70-11.415 – Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal, p. 5-4 
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 Foi feito um esforço de busca sobre procedimentos para destruir granadas 

de CS. No entanto, não foi encontrado material que atendesse satisfatoriamente 

às necessidades para sua destruição, tanto em manuais nacionais quanto 

internacionais. Desta forma, optou-se por testar sua detonação, após consultas 

informais a engenheiros químicos e oficiais possuidores do curso de defesa 

química, biológica, radiológica e nuclear, utilizando-se cargas de TNT e cordel 

detonante. 

 Foram detonados 150 granadas de gás lacrimogênio, utilizando-se 4 kg 

de TNT, 100 m de cordel detonante (formando-se uma “cama” de cordel 

detonante sobre as granadas, direcionando a detonação para baixo). Os 

resultados foram satisfatórios. No entanto, como a quantidade de material a ser 

destruída era muito grande, optou-se por testar sua queima. 

 

Figura 11: Detonação de 150 granadas de CS 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

2.4.2.2 Queima de granadas de CS 

 
 

 Nos ensaios também foi simulada a queima de granadas de gás 

lacrimogênio em um tambor metálico, obtendo-se resultados satisfatórios. Foi 

colocado material comburente no fundo do tambor (carvão, papelão e madeira) 

e utilizado óleo diesel para iniciar a queima. Dentro do tambor foram colocadas 

20 granadas de CS. Não houve explosões das granadas, apenas a queima, em 

cerca de 30 minutos sendo, então, o método selecionado para destruir o restante 

do material. 

 Houve a consulta informal a engenheiros químicos antes da realização da 

queima. O CS é uma substância persistente no meio ambiente, devido a uma 
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limitada solubilidade em água. Ele apresenta uma moderada solubilidade em 

água e uma taxa de hidrólise lenta. No entanto, a liberação dos vapores do gás, 

que são mais pesados que o ar, não representaram risco de contaminação tendo 

em vista que as queimas foram realizadas respeitando-se grandes distâncias de 

segurança da população local. 

 

Figura 12: Queima de granadas de CS 
Fonte: acervo pessoal 

 
 
 

2.4.2.3 Queima de 12.000 (doze mil) munições em dispositivo improvisado para 

queima de munições 

 
 

 Foi construído um dispositivo para queima de munições improvisado, com 

dimensões de 1,2m x 1,5m x 1,5m, onde foram queimadas 12.000 (doze mil) 

munições calibre 7.62 mm por vez, com resultados satisfatórios.  

 Utilizou-se madeira, papelão, estopas e 1 (uma) mesa de metal para 

suporte da pipoqueira. A pipoqueira foi confeccionada de metal e envolta em 

uma folha metálica com cerca de 2mm de espessura. Sua parte inferior era 

vazada, com formato semelhante a uma grelha, o que permitia que o fogo 

entrasse por baixo, evitando, no entanto, que as munições caíssem no solo. 
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Figura 13: Mosaico de figuras sobre a queima de 12000 munições calibre 7.62mm em 
“pipoqueira improvisada” e seu resfriamento 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Houve a destruição completa e rápida do material após 15 minutos 

(contados do início dos sons das primeiras deflagrações), sem que nenhum 

projetil ou estilhaço fosse lançado para fora do dispositivo. Além disso, ela foi 

colocada dentro de um fosso de aproximadamente 2m de profundidade como 

medida de segurança. 

 Após o período de queima, o material foi resfriado com o auxílio de um 

caminhão de transporte de água para que fosse avaliado o resultado do 

experimento. 

 A pipoqueira improvisada não foi empregada pois a quantidade de 

munições a ser destruída era muito grande. No entanto, revelou-se bastante 

eficaz sendo o dispositivo, inclusive, utilizado no 26º Contingente da 

BRAENGCOY para destruição de menores quantidades de munições. 

 
 

2.4.2.4 Queima de 12000 (doze mil) munições em trincheira aberta 

 
 

 Foram queimadas 12.000 (doze mil) munições calibre 7.62 mm em 

trincheira aberta. A trincheira foi preparada, empregando uma escavadeira, com 
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dimensões de 2,0m de profundidade e 3,0m x 1,5m. Foi utilizado madeira, 

papelão, cunhetes e carvão para forrar o solo, e óleo diesel para auxiliar o início 

da queima.  

 Como resultado, em 15 minutos (contados a partir do início da deflagração 

das munições até o último som) todas as munições haviam sido queimadas. 

Houve, no entanto, o lançamento de projéteis e estilhaços a uma distância 

máxima de 20 metros, sem comprometer a segurança da equipe de destruição 

que estava abrigada a mais de 100 metros do local. 

 

 

2.4.3 A execução da missão 

 

 

2.4.3.1 A destruição por detonação 

 

2.4.3.1.1 Detonação de 46 (quarenta e seis) RPG Rocket 85mm 

 

 Foram preparados dois fornilhos para detonação, com 23 (vinte e três) 

granadas cada. Sua carga de projeção foi colocada entre os RPG. Foi utilizada 

a dosagem de 500g de TNT por granada a ser detonada, seguindo a proporção 

prevista no manual T9-1909. Ademais, pela premissa de tempo, os petardos 

foram unidos e preparados junto com o cordel detonante, ainda na base da 

BRAENGCOY. 

 O quantitativo (vinte e três RPG Rocket 85 mm) é superior ao quantitativo 

previsto nos manuais brasileiros (que prevê o máximo de 10 (dez) granadas 

desse tipo por detonação). Todavia, esta quantidade foi autorizada pela 

premissa de tempo da missão. 

 O efeito relativo estimado desta detonação, considerando a carga 

detonada e o material a ser destruído, foi de 47 (quarenta e sete) kg de TNT. 
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Figura 14: Preparação para detonação de 23 RPG Rocket 85mm 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

2.4.3.1.2 Detonação de 400 granadas de mão alto explosivas 

 

 

 As 400 granadas foram colocadas na parte inferior do fornilho. Sobre elas 

foi colocado uma “cama” de cordel detonante que, por possuir efeito relativo 

superior (efeito relativo da Nitropenta equivale a 1,66) ao explosivo utilizado na 

granada (TNT), teve por objetivo direcionar a onda de choque para baixo. 

Outrossim, cargas de C4 (efeito relativo 1,34) foram colocadas também na parte 

superior, com igual finalidade. 

 

Figura 15: Utilização de “cama” de cordel detonante para direcionar a onda de choque para 
baixo 

Fonte: acervo pessoal 
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2.4.3.1.3 Detonação de 1500 (mil e quinhentos) granadas de luz e som 

 
 

 As granadas de luz e som são compostas de um corpo de PVC (flexível) 

e 2 (duas) colunas de retardo, sendo a 1ª coluna composta de zarcão, silício e 

nitrocelulose, e a 2ª coluna composta de pólvora negra. Sua carga de 

arrebentamento é à base por pólvora branca. 

 

Figura 16: Estrutura da granada de luz e som 
Fonte: Manual EB70-11.415 – Caderno de Instrução Tecnologia Menos Letal 
 

 A detonação de granadas de luz e som converteu-se em um desafio, pois 

não foram encontradas referências sobre quantidade de carga de iniciação para 

realizar sua detonação. Devido a existência de pólvora negra e nitrocelulose, 

mesmo que em pequena quantidade, o processo escolhido foi a detonação, 

evitando-se sua queima. 

 Optou-se por intercalar camadas de granada e camadas de cordel 

detonante. Além desses volumes, foram colocados 20kg de TNT na parte 

superior. Como medida de segurança, sacos de aniagem foram dispostos a fim 

de evitar que fragmentos fossem arremessados, bem como direcionar a 

detonação para baixo.  

 

Figura 17: Preparação para detonação de granadas de luz e som 
Fonte: acervo pessoal 
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2.4.3.1.5 Destruição de 110 (cento e dez) morteiros 81mm fumígeno 

 
 

 Entre o material a ser destruído havia 110 (cento e dez) morteiros 

fumígenos com calibre 81mm. Foram preparados 3 (três) fornilhos para 

detonação, dividindo-os uniformemente. A carga de TNT utilizada foi de 500g por 

morteiro, seguindo o previsto no manual T9-1909.  

 Entretanto, o mesmo manual prevê a quantidade máxima de 10 (dez) 

granadas 81mm em uma mesma detonação. A detonação teve resultados 

satisfatórios. No entanto, revelou a necessidade de se prever, com segurança, 

após desenvolvimento da doutrina, procedimentos que autorizem a destruição 

de um quantitativo maior. 

  

Figura 18: Preparação para detonação de 40 Morteiros 81mm Fumígeno 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

2.4.3.1.6 Destruição de granadas iluminativas 

 
 

 Conforme Manual T9-1903, “as bombas iluminativas são perigosas e 

devem ser manuseadas com cuidado”. Ademais, devem ser “destruídas por meio 

de pertardos de TNT, de modo idêntico à destruição das granadas de artilharia” 

(BRASIL, 1983). 
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 Por se tratar de uma munição específica, ela foi destruída seguindo a 

proporção de 250g de TNT por granada, junto com espoletas elétricas e 

sinalizadores. Sobre o material ainda foi colocado uma “cama” de cordel 

detonante. 

 

Figura 19: detonação de 2 Granadas Iluminativas 81mm, sinalizadores e espoletas 
Fonte: acervo pessoal 

 
 

2.4.3.1.7 A utilização de sacos de aniagem e fornilho 

 
 

 Como medida de segurança e visando direcionar a onda de choque para 

baixo e evitar o arremesso de estilhaços, foram colocados sacos de aniagem 

com areia sobre o material a ser detonado em todos os fornilhos. 

 

Figura 20: a utilização de sacos de aniagem com areia para direcionar a onda de choque e 
garantir a detonação completa 

Fonte: acervo pessoal 
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 Além disso, os fornilhos foram construídos com sua abertura voltada para 

a região na qual se desejava que a onda de choque fosse direcionada. O efeito 

de direcionamento foi obtido, conforme se pode observar nas fotos abaixo. 

 

Figura 21: Direcionamento da onda de choque proporcionado pela forma de construção do 
fornilho, e fornilho após a detonação 

Fonte: acervo pessoal 

 

 

2.4.3.2 A destruição por queima 

 

 

2.4.3.2.1 A queima em fosso aberto 

 

 

 Para a queima de munições, artigos pirotécnicos, granadas de gás 

lacrimogêneo e fumígenos foram construídos fornilhos com cerca de 2m de 

profundidade e 3 a 4m de comprimento. No fundo do fornilho foi colocada uma 

“cama” de papelão e, visando garantir a queima completa, foi colocado carvão. 

Sobre este material comburente foi colocado o material a ser queimado. Os 

cunhetes de madeira também foram utilizados para auxiliar na queima. 

 Os fornilhos para queimas de munições de “pequeno calibre” (9mm, 

5.56mm, 7.62mm e calibre .12, dos mais diversos tipos) foram queimados com 

cerca de 100.000 munições por vez. 

 Os fornilhos para queimas de munições calibre .50 continham cerca de 

30.000 munições. Elas foram dispostas na horizontal, devido ao fato da grande 

maioria estar “enfitada”, direcionando os projetis para as paredes dos fornilhos.  

 Os projéteis e estilhaços resultantes das queimas foram arremessados 

ainda dentro da área de segurança que foi limpa com um trator de esteiras para 

a realização da queima, não ultrapassando a distância de 20m entre o local de 

fornilho e o local em que foi arremessado. 
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 Granadas e munições .38mm de gás CS foram queimadas com cerca de 

1.000 unidades por fornilho. Destaca-se, nesta queima, a atenção especial com 

a direção do vento e a necessidade de o local estar afastado de regiões 

habitadas. 

 

Figura 22: Preparação do fornilho para queima de munições: colocação de camada de papelão 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 23: Preparação do fornilho para queima de munições com colocação de carvão e 
madeira 

Fonte: acervo pessoal 
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Figura 24: munições calibre .50 colocadas sobre o papelão e carvão 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 25: Cunhetes das munições colocados sobre a munição para auxiliar a queima 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Após minuciosa busca por procedimentos relacionados ao tema proposto 

e sua comparação com as necessidades apresentadas em operações, conforme 

estudo de caso, os resultados obtidos serão abaixo descritos. 

 O primeiro ponto a ser ressaltado tem relação com à necessidade de 

serem seguidas as normas de segurança no manuseio de explosivos. Acidentes 
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desta natureza costumam ser letais. O excesso de confiança, a fadiga e a 

celeridade são fatores que normalmente levam os explosivistas a negligenciarem 

procedimentos. Não menos importante é a necessidade de constante 

atualização e aperfeiçoamento. 

 O Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) 

(BRASIL, 2000) apresenta a necessidade de utilização de um fosso com 

profundidade de 1,5m e largura de 2,0m para a destruição por combustão de 

munições ao ar livre. Apresenta, ainda, o uso de um tubo metálico para a 

colocação das cargas a serem destruídas. Por último, ressalta a proteção contra 

projeção de fragmentos ou estilhaços com a utilização de uma grade ou chapa 

de ferro perfurada. 

 O Manual T9-1903 (BRASIL, 1970) dimensiona o fosso para a queima de 

munições com profundidade de 1,2m e largura de 1,0m x 0,6m. Semelhante à 

utilização de um tubo metálico, apresentado pelo R-105, o manual evidencia a 

utilização de uma calha inclinada, para colocação das cargas a serem 

destruídas, além de também destacar a necessidade de utilização de uma grade 

ou chapa de ferro perfurada. 

 O Manual “A Destruction Handbook – Small Arms, Light Weapons, 

Ammunition and Explosives” apresenta como alternativa para a destruição de 

mais de 50.000 munições a construção de uma trincheira é de 2,0m, superior à 

profundidade apresentada pelos manuais e regulamentos brasileiros. Destaca, 

ainda, que o volume de munições e material comburente não pode superar ¼ do 

volume total da trincheira, sendo uma referência importante a se considerar no 

planejamento de uma destruição. Ademais, semelhante aos procedimentos 

adotados no Brasil, há a necessidade de uma chapa metálica para se evitar a 

projeção de estilhaços. 

 No Haiti foram utilizados fornilhos com profundidade de 2,0m. Em relação 

à quantidade de munição, foram queimadas cerca de 100.000 (cem mil) 

munições por vez, com exceção das munições de calibre .50, cujos fornilhos 

foram acionados com apenas 30.000 munições.  

 Diferente do preconizado nos materiais apresentados, no estudo de caso 

não foram colocadas chapas metálicas sobre os fornilhos. Em arquivos 

disponíveis na internet, conforme bibliografia, é possível ver a queima de 

munições em operações realizadas por tropas americanas sem que fossem 
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colocadas essas chapas. Assim, o raio de 20m a 30m de projeção dos estilhaços 

e projéteis constitui uma referência para o desenvolvimento da doutrina. 

 Outro método de combustão é realizado através de um dispositivo para 

destruição de munições. Este dispositivo está presente em algumas 

Organizações Militares. No entanto, não há nos manuais brasileiros menção à 

construção de um dispositivo similar. 

 O manual “A Destruction Handbook – Small Arms Weapons, Ammunition 

and Explosives” elucida os procedimentos para a construção de um incinerador 

improvisado, com dimensões de 1,0m x 0,6m x 0,3m, podendo ser preenchido 

até ¾ de seu volume com as munições a serem destruídas. 

 No Haiti foi construído um dispositivo com dimensões de 1,2m x 1,5m x 

1,5m, envolto por uma folha metálica com cerca de 2mm de espessura, com o 

qual queimou-se, satisfatoriamente, e de forma bastante segura, 12.000 

munições calibre 7.62 mm em cerca de 15 minutos, sem haver lançamento de 

projetis para fora do dispositivo. 

 Os procedimentos relacionados a destruição de granadas e munições 

contendo agentes químicos, mais especificamente o gás lacrimogêneo, não 

estão previstos na legislação e manuais empregados pelo Exército Brasileiro. 

 A detonação de granadas lacrimogêneas, cuja carga explosiva encontra-

se basicamente em sua espoleta, deve ser estudada para chegar a uma 

conclusão sobre qual a necessidade de TNT para realizar sua destruição.  

 Os procedimentos adotados no Haiti foram eficientes, principalmente 

relacionados à queima. No entanto, orientações para destruição provenientes 

das empresas que fabricam o material revelam-se como uma forma de se 

construir um conhecimento mais sólido e seguro para missões desta natureza. 

Propõe-se também estudos mais técnicos, com a participação de engenheiros 

do Instituto Militar de Engenharia e oficiais com o curso de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear. 

 Em relação à tabela existente no manual T9-1903, que limita ao máximo 

a quantidade de granadas a serem destruídas em uma única detonação, 

observa-se que estes valores não atendem às necessidades para neutralização 

de grandes quantidades de material.  

 Ainda que a segurança seja um princípio fundamental para os trabalhos 

que envolvam a utilização de explosivos, a possibilidade de neutralização é uma 
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realidade, observada, inclusive, durante a fase de revisão bibiográfica, 

principalmente através da queima de explosivos.  

 O detalhamento de métodos para destruir maiores quantidades é 

essencial, sendo um tópico fundamental para aprimoramento da doutrina, em 

especial, na oportunidade em que manuais sobre o assunto estão sendo 

publicados e revistos. 

 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

 Os procedimentos para a realização de queima de explosivos e munições 

não estão suficientemente detalhados na legislação e nos manuais empregados 

pelo Exército Brasileiro. Esse método reveste-se de uma importância especial 

quando há a necessidade de destruir grandes volumes de materiais.  

 Esta alternativa também é adequada para realizar destruições quando 

tropas estão desdobradas no terreno. Nessa situação há uma maior dificuldade 

logística de transporte até instalações onde exista o dispositivo para destruição 

de munições. 

 A recém certificação de uma Companhia de Engenharia de Força de Paz 

(Cia E F Paz), à disposição do Sistema de Prontidão das Capacidades de 

Manutenção de Paz das Nações Unidas (UNPCRS), revela a necessidade de se 

manter um alto grau de adestramento para um possível emprego em um cenário 

que apresenta possibilidades diversas.  

 Como exemplo, a destruição de munições pela Missão de Verificação da 

ONU na Colômbia nos traz a amplitude do desafio em que representantes das 

Nações Unidas estão expostos.  

 O emprego do dispositivo para destruição de munições improvisado, 

construído durante o 24º Contingente da BraEngCoy, mostrou-se um método 

interessante e que, se aprimorado, pode suscitar dispositivos acessíveis e 

simples para destruição de munições em operações, apresentando-se, inclusive, 

como uma solução prática para o tema proposto. 

 Os produtos resultantes dessas queimas, após verificação de sua 

completa destruição, foram enterrados nos próprios fornilhos, pelo fato de 

inexistir um local adequado para descarte do material no Haiti.  
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 Tendo em vista os tópicos levantados e as hipóteses levantadas, conclui-

se que se faz necessário recorrer a manuais internacionais para que as missões 

dessa natureza sejam cumpridas seguindo os padrões de segurança e 

eficiência.  

 Em 2021 foi lançado o Caderno de Instrução EB70-CI-11.452: Caderno 

de Instrução Neutralização de Artefatos Explosivos no Exército Brasileiro, mais 

direcionado para as atividades de detecção, identificação, avaliação, 

neutralização, destruição e remoção de artefatos explosivos ou dispositivos 

explosivos improvisado, sem salientar os pontos levantados neste trabalho. 

 Ainda no corrente ano, o manual técnico de “Identificação, Desativação e 

Neutralização de Minas” encontra-se aguardando parecer para sua aprovação 

e, nos próximos anos o CI Eng irá realizar estudos para publicar o caderno de 

instrução de “Lançamento e Remoção de Minas, Armadilhas e Artefatos 

Explosivos Improvisados” e o manual técnico de “Identificação e Neutralização 

de Armadilhas e Artefatos Explosivos Improvisados”. 

 O Manual de Campanha C 5-25 – Explosivos e Destruições, principal 

referência doutrinária para ensino nas escolas militares e emprego em 

operações, é de 1983. Em 2023 deverá ser proposta sua revisão pelo CI Eng.  

 A participação da comunidade de explosivistas, especialmente daqueles 

que possuem curso no Brasil ou no exterior, bem como aqueles que tenham 

experiência no assunto, é fundamental para a confecção de um manual completo 

e que atenda às demandas atuais. 

 

 

5. ANEXO – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

 

 A utilização do dispositivo para destruição de munições leve improvisado, 

construído durante o 24º Contingente da BraEngCoy, mostrou-se um método 

interessante e que, se realizado um estudo mais detalhado, pode originar uma 

alternativa barata e simples para destruição de munições em operações. 
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Figura 26: Dispositivo para destrução de munições improvisado antes do início da queima 
Fonte: acervo pessoal 

 

 O equipamento mencionado, com dimensões de 1,2m x 1,5m x 1,5m, 

queimou, satisfatoriamente, 12.000 munições calibre 7.62 mm em cerca de 15 

minutos (contados do início do som das deflagrações até o último estampido).  

 Outrossim, não houve nenhum lançamento de projetis para fora do 

dispositivo, desmonstrando sua segurança, reforçada, ainda, pela utilização 

deste dentro de um fornilho. 

 Utilizou-se madeira, papelão, estopas, carvão vegetal e óleo diesel para 

início da queima. Para suporte do dispositivo foi construído uma mesa, com 

altura aproximada de1,2m. O dispositivo foi confeccionado em metal e envolto 

em uma folha metálica com cerca de 2mm de espessura. Sua parte inferior era 

vazada, com formato semelhante a uma grelha, o que permitia que o fogo 

entrasse por baixo, evitando, assim, que as munições caíssem no solo. 

 Para que fosse possível aproximar do local em segurança, a fim de 

verificar os resultados, foi utilizado um caminhão de transporte de água, que 

resfriou o dispositivo e permitiu sua abertura e recolhimento do material 

queimado. 
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Figura 27: Resultado da queima de 12.000 munições calibre 7.62mm 
Fonte: acervo pessoal 

 

 Ainda como possibilidade de melhoria do dispositivo, um sistema de 

coleta de resíduos para evitar a contaminação do solo e do lençol freático seria 

fundamental para atender às demandas, cada vez mais crescentes, de controle 

ambiental nas atividades desempenhadas pelas Forças Armadas. 

 Este método é adequado para substituir o dispositivo para destruição de 

munições leve ou em situações em que não se disponha de uma grande área de 

segurança para que seja realizada a queima em trincheira aberta. 

 Outro fator a se levar em consideração é a quantidade de munições a 

serem destruídas, bem como o tempo disponível para sua destruição. Além 

disso, a direção dos ventos é um importante fator, evitando danos colaterais junto 

à população. 

 Faz-se necessários mais testes neste dispositivo, para que seja possível 

definir, com o maior detalhamento possível, as possibilidades de destruição, 

destacando as quantidades e calibres possíveis de serem queimados.  
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