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RESUMO

TOZZINI,  Leonardo  Giovanni  Hermes.  A produção,  as  características  e  a  utilização  dos

principais explosivos utilizados na artilharia de campanha do Exército Brasileiro. Resende,

AMAN, 2019.

Este  trabalho  visa  reunir  conhecimentos  sobre  alguns  dos  explosivos  utilizados  no  Exército

Brasileiro, com foco nos explosivos empregados na artilharia de campanha. O objetivo é explicar

como são produzidos tais explosivos, explanar sobre algumas características e possibilidades de

uso, expondo informações úteis para oficiais, praças e outros militares da Força que lidam com

esse  tipo  de  material.  A  metodologia  adotada  para  buscar  informações  foi  a  pesquisa

bibliográfica.  Aqui  serão  expostas  informações  sobre  como  as  substâncias  explosivas  são

produzidas, quais são as características de cada uma, que tipo de material (cargas explosivas,

granadas,  propelentes,  entre  outros)  pode  ser  feito  a  partir  de  cada  uma  delas,  algumas

possibilidades de aplicação, bem como informações gerais. Por fim, considera-se que os assuntos

relacionados a explosivos são bastante complexos e que o conhecimento relacionado ao tema é de

grande importância para os militares, devido ao contato relativamente frequente com explosivos

ou propelentes,  e  particularmente  importante  para os  oficiais,  que têm a  responsabilidade  de

comandar e fiscalizar atividades envolvendo explosivos.

Palavras chave: explosivos, propelentes, química, munição.
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ABSTRACT

TOZZINI,  Leonardo  Giovanni  Hermes.  The  production,  features,  and  uses  of  the  main

explosives used on Brazilian Army field artillery. Rezende, AMAN, 2019.

This paper aims to collect knowledge about some of the explosives used by the Brazilian Army,

focusing  on  explosives  used  by  the  field  artillery.  The  main  objective  is  to  explain  how

explosives are produced, talk about some features and how they can be used, exposing useful

information for commissioned officers, non-commissioned officers and other people who work

with this kind of material. The methodology adopted to search for information was the literature

review. There will also be exposed information about how the explosive substances are produced,

what  are  the  features  of  each  one,  what  kind  of  material  (explosive  charges,  grenades,

propellants,  etc)  can  be  made  of  each  one,  some  possibilities  of  application  and  general

information.  The  conclusion  is  that  issues  related  to  explosives  are  very  complex  and  the

knowledge related to that has great  importance to the military,  due to the relatively frequent

contact  with explosives and propellants,  and particularly  important  to  commissioned officers,

who must command and supervise activities involving explosives.

Keywords: explosives, propellants, chemistry, ammunition.
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LISTA DE TERMOS

Brisância: capacidade do explosivo de fragmentar um corpo sólido durante sua detonação.

Cadeia  explosiva:  processo  que  permite  o  acionamento  da  carga  principal.  Para  o  tiro  de

artilharia  existe  o  desencadeamento  de  duas  cadeias  explosivas,  uma  durante  o  disparo  do

obuseiro e outra durante a detonação da granada. Durante o disparo: espoleta do estojo (acionada

pelo percussor) -estopilha-carga de projeção. Durante a detonação: espoleta da granada (acionada

pelo impacto com o solo ou por tempo) -reforçador-carga de ruptura.

Calor de combustão: quantidade de calor liberada na detonação do explosivo.

Efeito relativo: força da explosão de um explosivo em relação ao TNT. Sendo efeito relativo do

TNT = 1, utilizado como referência. Assim sendo, um explosivo genérico com poder relativo 0,9

causaria, quando detonado, uma explosão com 90% da força da detonação de uma carga de TNT

de mesma massa. Outro modo de entender isso é considerar que a detonação de uma carga desse

explosivo hipotético equivale à detonação de uma carga de TNT com 90% de sua massa.

Espoleta: explosivo sensível utilizado em pequena quantidade para iniciar o desencadeamento da

cadeia explosiva.

Explosivos  convencionais:  explosivos  produzidos  a  partir  da nitração de  cadeias  carbônicas.

Caracterizam-se pela presença de nitrogênio.

Explosivos  não  convencionais:  não  possuem  nitrogênio  em  sua  composição,  portanto,  não

podem ser detectados pelos métodos de detecção de explosivos convencionais.

Higroscopicidade: tendência a reagir com água.

Potencial: capacidade do explosivo produzir trabalho durante a detonação.

Reforçador: explosivo que pode ser acionado por uma espoleta e fornece energia suficiente para

detonar uma carga de sensibilidade maior.

Sensibilidade:  facilidade para iniciar  um explosivo.  Quanto maior  a sensibilidade,  mais fácil

iniciar a detonação. Os fatores que podem causá-la são: choque, calor, atrito e simpatia.
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Simpatia: detonação iniciada por simpatia é aquela iniciada por ondas de choque de um outro

explosivo. 

Temperatura de ignição: temperatura capaz de iniciar a detonação do explosivo.

Velocidade de detonação: é a velocidade em que a reação de detonação ocorre no material e a

velocidade em que as ondas de choque da explosão se propagam no ambiente.

Volume gasoso: volume de gases liberado na detonação do explosivo. Diretamente proporcional

ao potencial do explosivo.
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1 INTRODUÇÃO

Durante  a  busca  pelo  conhecimento  e  poder,  no  decorrer  da  história,  o  homem

desenvolveu vários tipos de ferramentas e armas. Em certo ponto dessa evolução, começaram a

surgir materiais capazes de armazenar energia e liberá-la rapidamente, denominados atualmente

como explosivos. Algumas das mais relevantes inovações nesse ínterim foram a pólvora negra no

final da idade média e a dinamite de Nobel no final do século XIX.

Seguindo a tendência natural do progresso na qual tudo aumenta de complexidade,  os

explosivos já conhecidos foram gradualmente adquirindo diversas aplicações. No decorrer desse

processo,  uma  variedade  crescente  de  explosivos  e  propelentes  também  foram  sendo

desenvolvidos,  alguns  aparecendo  como descoberta  científica  quase  acidental  e  outros  sendo

desenvolvidos cuidadosamente, como resultado de um trabalho planejado que buscava criar um

material  com características  específicas,  capaz  de armazenar  adequadamente  a  quantidade  de

energia desejada e liberá-la apenas mediante uma condição específica, para facilitar o controle

humano sobre o uso do material e do recurso energético contido nele.

Sendo  atualmente  os  explosivos  os  mais  diversos  e  possuindo  as  mais  variadas

características,  a  melhor  aplicabilidade  para  cada  situação  está  diretamente  relacionada  às

características desejáveis em um explosivo.  Desse modo, explosivos com diferentes níveis de

sensibilidade ou estabilidade, velocidade de detonação maior ou menor e outras características

específicas têm diferentes aplicações para cada efeito que se deseja produzir. Grande parte das

características  dos  materiais  são  definidos  pela  sua  composição  química,  logo,  também  é

importante para o usuário conhecer o processo de fabricação para que ele possa compreender

mais  facilmente  que  efeitos  um  explosivo  ou  propelente  pode  causar  sob  determinadas

circunstâncias. 

Cabe  ressaltar  que  o  objetivo  desse  trabalho  é  estudar  os  explosivos  utilizados  pelo

Exército  Brasileiro (EB),  focando na artilharia  de campanha.  A respeito  desse enfoque serão

abordados o seu processo de fabricação, suas características e aplicações. Esse referencial teórico

pode  ser  usado  para  disseminar  conhecimento  sobre  o  assunto,  permitindo  aumentar  o

profissionalismo do pessoal que tenha esse tipo de material envolvido em seu trabalho.
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2 REAGENTES COMUMENTE UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE EXPLOSIVOS

2.1 Ácido sulfúrico

O ácido sulfúrico (H2SO4)  é um composto inorgânico produzido através da reação de

enxofre, oxigênio e água. Todas as ligações da molécula são do tipo covalente polar, conforme

pode ser visto na figura 1. 

Figura 1 estrutura molecular do ácido sulfúrico [1]

É um ácido forte,  altamente corrosivo e  tóxico,  e,  quando em contato com a pele  ou

mucosas, é capaz de provocar queimaduras.  É um líquido incolor,  viscoso e oxidante,  pouco

volátil, seu Ponto de Ebulição é 338°C e a densidade é de 1,84g/cm3. É utilizado na fabricação de

explosivos, fertilizantes, baterias de chumbo para automóveis e na produção de outros ácidos,

como os ácidos fosfórico e ácido sulfúrico. 

De acordo com MB Consultores [2], a tecnologia atual para a produção de ácido sulfúrico

utiliza  3 etapas:  obtenção de dióxido de enxofre (SO2),  conversão  catalítica  do dióxido para

trióxido de enxofre (SO3) e absorção do trióxido de enxofre. 

O enxofre é produzido em grande quantidade em refinarias de petróleo e gás natural como

subproduto, o que tem contribuído para uma vasta oferta desse elemento químico no mercado

mundial. Para ser transformado em dióxido, o enxofre sofre combustão utilizando o oxigênio do

ar em uma câmara a aproximadamente 1000°C, com o enxofre em estado gasoso, conforme a

equação:
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S + O2 → SO2 + Calor

 Para isso, é recomendável que o ar no ambiente de reação esteja livre de umidade para

evitar a formação indesejada de ácidos sulfurosos ou de ácido sulfúrico. O próprio calor liberado

pela reação mantém a temperatura alta no sistema.

Já nessa fase, a quantidade de oxigênio disponível pode permitir a formação de trióxido

de enxofre, formando uma situação de equilíbrio químico entre dióxido e trióxido de enxofre. Um

aumento  de  pressão  no  sistema  favorece  a  formação  de  trióxido  de  enxofre.  Isso  pode  ser

explicado comparando a proporção entre produtos e reagentes em cada equação:

S + O2 → SO2 (formação de dióxido de enxofre)

2S + 3O2 → 2SO3 (formação de trióxido de enxofre)

Com todos os reagentes  em fase gasosa a  uma temperatura  constante,  a  formação de

dióxido tem uma proporção de 2 mols de gases de reagentes para 1 mol de gases de produtos, ou

seja, após a reação, o número de mols de gases no sistema, supondo uma reação completa, é

reduzido  pela  metade  (0,5)  em relação  ao  início  da  reação.  Na  formação  do  trióxido,  essa

proporção é de 5 para 2, o que reduz o número de mols de gases para dois quintos (0,4). Logo,

um aumento de pressão no sistema desloca o equilíbrio químico de forma a favorecer a formação

de trióxido de enxofre. A oxidação de SO2 à SO3  libera uma quantidade considerável de calor e

pode utilizar como catalisadores a platina, o óxido de ferro ou o pentóxido de vanádio (V2O5).

Para  a  absorção  do  trióxido  de  enxofre,  ele  é  bombeado  em  uma  solução  de  ácido

sulfúrico e reage com a água da diluição formando novas moléculas de ácido sulfúrico em uma

reação exotérmica conforme a equação:

SO3 + H2O → H2SO4 + Calor
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Esse processo tem um bom rendimento e pode produzir ácido sulfúrico com uma pureza

de  98%.  Como  efluentes  secundários,  durante  o  processo  são  lançados  à  atmosfera  gases

contendo SO2, SO3, N2, O2, vapor d'água e gotículas de ácido sulfúrico.

Por  ser  muito  utilizado  na  indústria,  a  quantidade  de  ácido  sulfúrico  produzida  e

consumida em um país pode ser utilizada como um indicador do nível de industrialização. 

2.2 Ácido nítrico

O Ácido nítrico (HNO3), um dos principais reagentes utilizados na produção de diversos

explosivos,  pode ser  obtido  através  de  uma reação  entre  ácido  sulfúrico  e  nitrato  de  sódio,

produzindo ácido nítrico e bissulfato de sódio (NaHSO4) [4], conforme a equação:

NaNO3(s) + H2SO4(aq) → NaHSO4(aq) + HNO3(aq)

Figura 2 Estrutura molecular do ácido nítrico [4]

Também pode ser obtido reagindo o pentóxido de dinitrogênio (N2O5) com água:

N2O5 + H2O → 2 HNO3

A produção em larga escala,  no entanto,  geralmente  utiliza o processo de Ostwald,  o

processo mais comum no Brasil, que reage amoníaco com oxigênio, utilizando um metal como
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catalisador  (platina com 10% ródio) [5]. O amoníaco aquecido na presença do catalisador  se

transforma em óxido nítrico.  Por ser uma reação extremamente exotérmica,  após iniciada,  há

liberação de calor suficiente para sustentar a reação. 

4 NH3(g) + 5 O2(g) → 4 NO(g) + 6 H2O(g)

Posteriormente, o óxido nítrico sofre oxidação formando dióxido de nitrogênio, que, por 

sua vez, reage com água, formando ácido nítrico.

2 NO(g) + O2(g) → 2 NO2(g)

3 NO2(g) + H2O(l) → 2 HNO3(aq) + NO(g)

Sua vasta aplicação no campo dos explosivos tem uma explicação simples: a maior parte

dos explosivos utilizados no meio militar são moléculas orgânicas ligadas a vários íons nitrônio

(NO2
+). Na produção desses explosivos, os íons nitrônio acrescentados às moléculas orgânicas

vêm do ácido nítrico. Este é um ácido forte e altamente oxidante e volátil, causando queimaduras

e  manchas  amarelas  em  contato  com a  pele.  Algumas  de  suas  reações  podem  ser  bastante

violentas.  Tem a aparência de um líquido viscoso, incolor e inodoro.  Pode ser utilizado para

produzir fibras sintéticas, fertilizantes e explosivos. Segundo Urbanski [6], seu ponto de fusão é

de -41.6ºC, e o de ebulição, 86ºC. No seu ponto de fusão, decompõe-se parcialmente em dióxido

nitroso, gás oxigênio e água. O grau de decomposição aumenta em temperaturas maiores. Em

256ºC, a decomposição é total.
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2.3 Glicerina

A glicerina  (C3H8O3),  glicerol  ou,  segundo a nomenclatura  da União Internacional  de

Química Pura e Aplicada (IUPAC) [8], propano-1,2,3-triol. É um composto orgânico com função

álcool, não tóxico, sem cheiro e sem gosto, que serve, entre outras finalidades, como hidratante

para pele e cabelos, sendo, portanto, usado na fabricação de diversos cosméticos [9].

Figura 3 Estrutura molecular da glicerina [9]

Com a busca por combustíveis alternativos ao petróleo, a glicerina se tornou um produto

comum no mercado, pois a produção de biodiesel através da transesterificação de triglicerídeos,

principalmente  óleos  de  origem  vegetal,  tem  como  subproduto  uma  grande  quantidade  de

glicerina, conforme pode ser visto na figura 4 [10].

Figura 4 Reação de formação do biodiesel e da glicerina [10]
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A glicerina pode ser utilizada como matéria prima para a produção de explosivos, após

sofrer nitração, se transformando em nitroglicerina.

2.4 Celulose

A  celulose  (C6H10O5)n é  uma  molécula  orgânica  classificada  como  carboidrato  ou

polissacarídeo, de origem vegetal, encontrada na madeira e no algodão. A substância é formada

por uma unidade básica com a composição C6H10O5, conforme a figura 5, que se repete inúmeras

vezes,  formando  uma  cadeia  bastante  longa.   Corresponde  a  aproximadamente  50%  da

composição da madeira [11]. É sintetizada na membrana plasmática de células vegetais, sendo

esse polímero o que confere rigidez às plantas. 

Figura 5 Estrutura molecular da molécula de celulose [11]

A celulose da madeira pode ser utilizada para produzir papel, geralmente sendo extraída

dos  troncos  de  pinheiros  ou  eucaliptos.  O algodão,  um dos  recursos  naturais  mais  ricos  em

celulose, é utilizado como fibra para a produção de tecidos. 
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2.5 Tolueno

O tolueno (C7H8), segundo Urbanski [6], pode ser produzido em larga escala através da

reação do benzeno com álcool metílico entre 340 e 380ºC de temperatura e entre 30 e 35 ATM de

pressão, na presença de difosfato de zinco e sílica como catalisadores. 

Aproximadamente 4000 toneladas de tolueno eram produzidas na Alemanha mensalmente

por esse método durante a Segunda Guerra Mundial.

O autor da referência mencionada anteriormente ainda cita um método desenvolvido nos

Estados  Unidos  para  produzir  a  substância  através  do  n-heptano.  A  reação  consiste  em

transformar uma cadeia simples em anel aromático formando uma ligação entre os carbonos 2 e 7

da  cadeia  carbônica  do  n-heptano  através  da  perda  de  dois  hidrogênios  e  posteriormente

formando ligações de anel aromático com a perda de mais seis hidrogênios. Isso ocorre entre 480

e 530ºC de temperatura e 15 ATM de pressão, na presença de trióxido de cromo e trióxido de

molibdênio (Cr2O3 + MoO3)  como catalisadores  e trióxido de alumínio  e óxido de magnésio

(Al2O3 ou MgO) como transportadores. O rendimento dessa reação era aproximadamente 72%,

enquanto o tolueno para a nitração deve ter uma pureza de, no mínimo, 95%.
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3 REAÇÕES COMUNS RELACIONADAS A EXPLOSIVOS

3.1 Nitração

A Nitração é a adição de grupos nitro (NO2+) em moléculas orgânicas.  Esses grupos,

devido à sua carga (+), substituem os hidrogênios (H+) que estão ligados à cadeia carbônica.

Vários compostos de nitrogênio e oxigênio podem causar a Nitração. O principal reagente usado

é o ácido nítrico (HNO3)  e é comum utilizar  ácido sulfúrico como catalisador  da reação.  Na

prática, a reação geralmente é feita em uma solução de ácidos nítrico e sulfúrico, conhecido como

mistura sulfonítrica. 

Sapozhnikov [13]  elaborou  uma teoria  sobre  o comportamento  dos  dois  ácidos  nessa

solução em relação à afinidade de cada ácido com a água. O ácido sulfúrico tem mais afinidade

com água do que o ácido nítrico, logo, o ácido nítrico tende a se tornar desidratado e até anidro

desde que  a  concentração  do ácido  sulfúrico  seja  alta  o  suficiente.  Para  que  o  ácido  nítrico

apareça como anidro, o número de mols de ácido sulfúrico deve ser igual ao número de mols de

água da solução. Assim sendo, é possível que uma das funções do ácido sulfúrico na nitração seja

fazer com que o ácido nítrico se comporte como substância pura, favorecendo o rendimento e a

velocidade da reação de nitração, pois, segundo Hetherington e Masson [14], o ácido nítrico não

dissociado em água seria o agente nitrante na reação. Logo, quanto mais o equilíbrio químico da

mistura sulfonítrica tender à formação de ácido nítrico não dissociado, mais favorecida será a

reação de nitração. 

O ácido sulfúrico não é o único agente capaz de intensificar a capacidade de nitração do

ácido  nítrico,  mas  é  eficiente  e  economicamente  favorável  em  relação  a  outros  reagentes

possíveis,  dentre  eles o fluoreto de hidrogênio (Simons et  al.  [15]) e  fluoreto de boro (R. J.

Thomas et al. [16]). 

As  reações  de  nitração  de  compostos  aromáticos  e  alifáticos,  na  presença  de  ácido

sulfúrico como catalisador, ocorrem de acordo com as seguintes reações [17]:
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C6H6 + HNO3  C6H5NO2 + H2O (Nitro aromática)

C6H6 + HNO3  R-CH2NO2 + H2O (Nitro alifática)

No caso de ésteres nitrados, ocorre da seguinte maneira:

R-OH + HNO3    R--- O --- NO2 + H2O

Pode-se dividir a reação de nitração com mistura sulfonítrica em 3 fases. Na primeira, o

ácido  sulfúrico  irá  liberar  um  hidrogênio  que  se  ligará  ao  ácido  nítrico  formando  H2NO3
+,

conforme a figura 6:

Figura 6 Formação de H2NO3
+ durante a nitração [17]

Em seguida, o íon H2NO3
+ perde uma molécula de água e forma o íon nitrônio (NO2

+), 

conforme a figura 7:

Figura 7 Formação do íon nitrônio a partir do H2NO3
+ [17]
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O íon nitrônio reage com a cadeia carbônica fazendo com que esta perca um hidrogênio

(H+), que é substituído pelo nitrônio. O hidrogênio liberado irá se tornar parte da molécula de

ácido sulfúrico, substituindo o hidrogênio perdido por este ácido na primeira fase da reação.

3.2 Deflagração e detonação

A combustão  é  a  reação  de  um material  combustível  com o oxigênio,  desprendendo

energia, geralmente a maior parte na forma de energia cinética, luz e calor. 

A  deflagração  é  entendida  como  uma  combustão  extremamente  rápida,  mas  não  tão

violenta quanto a detonação. É uma reação em cadeia que ocorre como um efeito “dominó” de

molécula em molécula.   As substâncias que sofrem deflagração possuem em sua composição

química  tanto  agentes  redutores  quanto  oxidantes.  Os  átomos  que  atuam  como  elementos

redutores funcionam, a nível  molecular,  como o combustível,  enquanto os agentes oxidantes,

(geralmente  grupos  ou  radicais  moleculares  que  contém  átomos  de  oxigênio)  substituem  o

oxigênio  gasoso  da  atmosfera.  Isso  permite  que,  em alguns  casos,  a  deflagração  ocorra  em

ambiente  confinado,  pois,  dependendo  do  explosivo,  a  reação  não  depende  do  oxigênio

proveniente do ar atmosférico. Já em outros casos, a quantidade de agente oxidante já contido no

material  não  é  suficiente  para  completar  a  reação;  portanto,  a  presença  de  gás  oxigênio  no

ambiente se faz necessária para completar a reação. 

Para iniciar a reação, é necessário fornecer a energia de ativação, térmica ou cinética, para

iniciar uma reação em cadeia que causará a rápida decomposição das moléculas e permitirá a

liberação de energia potencial química armazenada no sistema.

Por sua vez, a detonação é uma reação extremamente violenta e rápida. Assim como na

deflagração, a substância que é capaz de detonar possui agentes oxidantes e redutores em sua

composição; a diferença está em como a reação se propaga. Processo comum a ambas, quando as

primeiras moléculas se decompõem, liberam energia cinética em quantidade suficiente para que

esta  cause  a  reação  em  cadeia  nas  moléculas  adjacentes.  Já  diferenciando  as  duas  formas,
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enquanto a deflagração ocorre pela transmissão de ondas de calor, com velocidade entre 400 e

900m/s, a detonação ocorre por ondas de choque, que se propagam muito mais rapidamente, com

velocidades entre 1000 e 8500m/s. Podemos ver alguns exemplos na tabela 1.

Explosivo Velocidade de detonação (m/s)
Pólvora negra 400

Azida de chumbo 5000
Nitrocelulose 6100

TNT 6900
PETN 7800
RDX 8300

Nitroglicerina 8500
Tabela 1 Velocidades de detonação/deflagração de alguns explosivos. [17]

3.3 Combustão completa e incompleta

Os  principais  átomos  componentes  dos  explosivos  convencionais  são  carbono  (C),

hidrogênio  (H),  oxigênio  (O)  e  nitrogênio  (N).  A  reação  completa  é  aquela  que  produz  as

moléculas  mais  estáveis  possíveis  com  esses  elementos:  gás  nitrogênio  (N2),  água  (H2O)  e

dióxido  de  carbono  (CO2).  Uma reação  é  incompleta  quando  produz outras  substâncias  que

contêm esses elementos, como monóxido de carbono (CO) e gás hidrogênio (H2), ou dióxido

nitroso (NO2) e gás oxigênio (O2) [17].

No primeiro caso, os produtos, se comparados com os da combustão completa, indicam

que houve uma quantidade de oxigênio menor; no segundo, os reagentes indicam que as reações

ocorreram na presença de oxigênio em excesso. As reações incompletas são menos desejadas. No

caso da falta de oxigênio, o monóxido de carbono é tóxico e o gás hidrogênio é um subproduto

inflamável e representa energia que deixou de ser aproveitada na detonação. No caso de excesso,

o  dióxido  nitroso  é  venenoso  e  o  gás  oxigênio,  mesmo  não  representando  perigo,  é  um

comburente que não foi aproveitado na reação.
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É possível prever uma combustão completa, e, para que essa condição ocorra, a proporção

entre oxigênio, carbono e nitrogênio presente nos reagentes deve obedecer à igualdade:

O = 2 C + H/2

Nos casos de a reação ser incompleta, ocorrerá um dos casos a seguir:

 O > 2 C + H/2 (excesso de Oxigênio)

     O < 2 C + H/2 (falta de Oxigênio)

A formulação adequada dos explosivos evita produtos indesejados ao final da reação e

melhora o aproveitamento dos reagentes. O principal elemento a ser considerado é a quantidade

de oxigênio disponível. Para evitar a falta de oxigênio, uma solução possível é acrescentar ao

explosivo uma substância inorgânica que contenha oxigênio, o qual será aproveitado para tornar a

reação  completa.  Para  evitar  o  excesso  de  oxigênio,  basta  acrescentar  um  agente  redutor

(carbono, por exemplo).

3.4 Exsudação

A  exsudação  é  a  deterioração  das  substâncias  que  compõem  os  explosivos.  Ocorre

principalmente  por  armazenamento  inadequado  por  um  período  de  tempo  prolongado.  Os

principais fatores causadores dessa reação são temperatura e umidade. Isso pode ser explicado

por um breve estudo de cinética química: considera-se os explosivos como moléculas complexas

que possuem grande quantidade de energia armazenada em suas ligações; portanto são, como

regra geral, relativamente instáveis e tendem a se decompor em moléculas de menor energia. O

calor  acelera  as  reações  química,  então,  quanto  maior  a  temperatura,  menor  será  o  tempo
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necessário para que ocorra essa reação de decomposição.  A umidade elevada representa uma

atmosfera  com  elevada  concentração  de  água.  A  concentração  dos  reagentes  influencia  a

velocidade da reação de maneira diretamente proporcional, e, considerando que o explosivo reaja

com água, uma disponibilidade maior de água acelera a reação. 

Para evitar esse problema ou reduzi-lo ao mínimo, algumas medidas são eficientes, entre

as quais monitorar e controlar os níveis de temperatura e umidade em locais de armazenamento.

Devem  ser  monitoradas  as  condições  de  transporte  e  mantidos  na  embalagem  original  os

explosivos e munições, se possível.

22



4 CLASSIFICAÇÕES DOS EXPLOSIVOS

4.1 Classificação quanto à velocidade de decomposição 

Os  explosivos  podem  ser  divididos  em  dois  grupos:  os  altos  explosivos  e  baixos

explosivos. Os baixos explosivos tem uma velocidade de decomposição entre 400m/s e 900m/s.

Os altos explosivos, entre 1000m/s e 8500m/s. Na classificação prática, os baixos explosivos são

todos  propelentes,  enquanto  os  altos  explosivos  são  divididos  em  explosivos  iniciadores  e

explosivos de ruptura.

4.2 Classificação prática

Na  classificação  prática,  os  explosivos  são  divididos  em  iniciadores,  de  ruptura  e

propelentes.

4.2.1 Explosivos Iniciadores

Os  explosivos  iniciadores,  ou  primários,  têm  sensibilidade  ao  calor,  ao  choque  ou,

geralmente, a ambos. Sua aplicação principal é iniciar uma cadeia explosiva. Os iniciadores mais

comuns  são  compostos  inorgânicos.  São  o  componente  principal  de  espoletas  elétricas  ou

pirotécnicas, espoletas percutentes ou de tempo para granadas, ou ainda, misturas iniciadoras para

espoletas de cartuchos de munição. Em todos esses dispositivos, os explosivos iniciadores são

colocados em pequena quantidade, pois sua função é apenas fornecer a energia iniciadora para a

detonação  da  carga  principal.  O fato  de  serem utilizados  em pequenas  quantidades  também

diminui o risco com relação à possibilidade de detonação acidental. Devido à sensibilidade, seu

manuseio,  armazenamento  e  transporte  são  perigosos,  pois  além da  alta  sensibilidade,  esses
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explosivos  são  relativamente  potentes.  É  importante  observar  que  sejam  armazenados  e

transportados separados dos explosivos de ruptura, pois a detonação de uma carga de explosivos

iniciadores  pode detonar  acidentalmente  o  carregamento  de  explosivos  de  ruptura  que esteja

próximo. 

4.2.2 Explosivos de Ruptura

Os  explosivos  de  ruptura,  ou  altos  explosivos,  têm alta  velocidade  de  detonação.  A

principal diferença dos iniciadores é a sensibilidade muito menor. Isso faz com que a chance de

detonação acidental desses explosivos seja muito baixa, permitindo com que eles sejam usados

em grandes quantidades como carga principal em granadas e outros tipos de engenhos. O meio

mais adequado para acionar esse tipo de explosivo é por simpatia. Em uma cadeia explosiva, eles

são iniciados por ondas de choques dos explosivos iniciadores, sendo, em alguns casos, utilizados

um reforçador. 

O termo “reforçador” não é uma classificação do explosivo, apenas se refere à sua função

na cadeia explosiva,  que é  ampliar  a onda de choque do iniciador  para garantir  a detonação

adequada da carga principal. Assim, reforçadores também são usados em pequenas quantidades

nos  engenhos.  Tanto  o  reforçador  quanto  a  carga  principal  podem  ser  classificados  como

explosivos de ruptura, sendo necessário apenas que o reforçador tenha uma sensibilidade maior

que a carga principal. 

4.2.3 Propelentes

Propelentes, também chamados de baixos explosivos, deflagram em vez de detonar. Isso

permite que eles sejam usados para impulsionar projéteis, pois uma decomposição relativamente

mais  lenta  e  com  menos  violência  permite  que  a  energia  seja  contida  pelo  cano  da  arma.

Normalmente  os propelentes  são praticamente  insensíveis  a  choques  mecânicos,  portanto sua
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iniciação  exige  uma  chama  ou  um  grande  aumento  de  temperatura.  Quando  utilizadas  em

artifícios pirotécnicos, como fogos de artifício, são, normalmente, acionados pela chama de um

pavio; já quando em cartuchos de munição, por um explosivo iniciador.
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5 PÓLVORAS

     

5.1 Pólvora negra

A  pólvora  negra  é  chamada  de  mecânica  porque  é  produzida  misturando  seus

componentes  fisicamente  sem que ocorra  uma reação  química  entre  eles.  O resultado  é  um

explosivo de baixa velocidade que gera grande quantidade de fumaça e fuligem. Foi o primeiro

propelente da história, permitindo o início do desenvolvimento das armas de fogo. Sua fabricação

no  Brasil  foi  iniciada  em  1808,  sob  a  incumbência  do  brigadeiro  inspetor  de  Artilharia  e

Fundações, Carlos Napion, que foi o primeiro diretor da Real Fábrica de Pólvora localizada na

cidade do Rio de Janeiro [18]. A mistura mais famosa para produzi-la utiliza enxofre, carvão e

nitrato de potássio.  Seu funcionamento é simples:  enquanto o carvão é um agente redutor,  o

nitrato é um agente oxidante. Quando a mistura é inflamada, uma reação de combustão ocorre

rapidamente entre as duas substâncias. 

A pólvora  normalmente  tem cor  escura e é  feita  em pó fino ou pequenos grãos  para

acelerar  a  reação.  É um explosivo de baixa densidade,  grande higroscopicidade  e  facilmente

inflamado pelo contato  com fogo ou faíscas.  Foi  utilizada  em todas  as  armas de fogo até  o

surgimento  de  pólvoras  químicas.  Atualmente  é  utilizada  em  tiros  de  salva  de  artilharia  e

estopilha de munições encartuchadas de grosso calibre. Existem inúmeras versões desse tipo de

explosivo,  utilizando  diferentes  oxidantes,  diferentes  combustíveis  e  aditivos  variados,  como

metais que produzem cores diferentes. Devido a essa variedade, também é utilizada em artifícios

pirotécnicos, tanto em fogos de artifício como em dispositivos de sinalização para resgate.

   

5.2 Nitrocelulose e pólvora de base simples

A nitrocelulose  (C6H8(NO2)2O5)n é  obtida  através  da  nitração  da  celulose  de  algodão,

muito mais rico na substância do que a madeira, através da reação com ácido sulfúrico misturado

com ácido nítrico, ou mistura sulfonítrica. A estrutura molecular é composta por uma unidade
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C6H8(NO2)2O5,  conforme  a  figura  8,  que  se  repete  inúmeras  vezes.  A  composição  exata  da

mistura  de  ácidos  usada  para  a  nitração  depende  do  tipo  de  nitrocelulose  demandada  e  da

aplicação para a qual será utilizada, do mesmo modo que o tipo de tratamento dado à celulose

antes da nitração pode variar para obter produtos com especificações variadas. 

O método mais antigo para produzir nitrocelulose era simplesmente submergir algodão

em uma mistura sulfonítrica. Dessa forma, não era possível controlar as características exatas da

nitrocelulose que seria produzida; além disso, a qualidade do produto era limitada. O processo

evoluiu durante a história até chegar, atualmente, nos métodos industriais, envolvendo tratamento

químico  para  purificação  da  celulose  antes  da  nitração  e  também  separação,  principalmente

através de centrífugas, e purificação da nitrocelulose após o término da reação.

Figura 8 Estrutura molecular da nitrocelulose [19]

A  nitrocelulose  foi  descoberta  acidentalmente  quando  o  químico  Christian  Friedrich

Schönbein derramou uma mistura de ácidos no chão e limpou com um avental de algodão [20]. O

avental foi deixado secando sobre o fogão e inflamou-se quando secou, queimando de maneira

extremamente rápida, sem produzir fumaça. 

O pintor Louis Nicolas Ménard dissolveu nitrocelulose em uma mistura de álcool e éter e

utilizou para cobrir suas telas, pois formava uma camada lisa, dura e transparente de celulose.

Essa mistura mais tarde seria conhecida como colódio. 

A equação abaixo apresenta a reação de nitração da celulose:
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2 HNO3 + C6H10O5 → C6H8(NO2)2O5 + 2 H2O

A  pólvora  de  base  simples  foi  desenvolvida  para  substituir  a  pólvora  negra.  Ela  é

vantajosa devido à sua característica de liberar menos fogo e fumaça e deixar menos resíduos

dentro do cano da arma. Ela é composta basicamente por grãos de nitrocelulose misturada a

estabilizantes, como etil centralite e sulfato de potássio. Os grãos são envolvidos por grafite para

reduzir o atrito e evitar o risco de combustão espontânea. O grafite é o que dá a cor cinza à

pólvora. 

O tamanho e formato dos grãos da pólvora pode variar de acordo com o objetivo da

munição.  Grãos  menores  e  mais  achatados  queimam mais  rápido  que  grãos  maiores  e  mais

grossos. Em obuseiros e outras armas de tiro indireto, é preferível utilizar grãos maiores, pois

uma menor velocidade de saída da granada da boca do tubo permite uma trajetória elíptica mais

previsível.  Em  armas  de  tiro  tenso,  ocorre  o  contrário,  pois  a  trajetória  dos  projéteis  é

praticamente reta, então uma velocidade maior aumenta a precisão e energia do projétil.

     

5.3 Nitroglicerina e pólvora de base dupla 

A nitroglicerina  (C3H5N3O9)  ou 1,2,3-trinitropropano [8] é  um éster nitrado produzido

através da nitração da glicerina. Nesse processo a glicerina é misturada a uma solução de ácidos

nítrico e sulfúrico em uma temperatura de 40ºC e pressão de 1,5 ATM. A reação dura entre 60 e

90 minutos. Após isso a nitroglicerina é separada dos ácidos residuais. Para a produção de 100kg

de nitroglicerina emprega-se 800kg de uma solução fria de 50% ácido sulfúrico e 50% ácido

nítrico [17]. 

A  reação  tem  como  produtos  nitroglicerina,  água  e  ácidos  residuais,  conforme

representado na equação a seguir: 

C3H5(OH)3 + H2SO4 + HNO3   + H2O   ─►     C3H5O3(NO2)3 + H2SO4 + HNO3 + H2O 
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            100Kg       480Kg    273Kg     47Kg                  247,4Kg          480Kg   67,6Kg  105Kg

Figura 9 Estrutura molecular da nitroglicerina [21]

Após ser formada na reação, a nitroglicerina afunda na solução e a substância oleosa se

acumula no fundo do recipiente onde a reação ocorreu, podendo, então, ser facilmente separada.

Um excesso de ácido nítrico favorece uma reação mais completa; entretanto, a nitroglicerina é

solúvel no ácido residual,  portanto um excesso muito grande desse reagente pode dificultar  a

separação do produto.

Além  de  explosivo,  a  nitroglicerina  tem  aplicações  na  medicina,  sendo  usado  como

vasodilatador [22], que pode ser usado contra alguns sintomas de doenças cardíacas. Urbanski [6]

descreve a nitroglicerina como um produto amarelado ou marrom pálido que tem gosto doce

picante e cheiro adocicado quando aquecido a mais de 50ºC.

É um explosivo líquido bastante instável, sensível principalmente ao choque e ao atrito,

mas também a alterações bruscas de temperatura ou exposições a altas temperaturas (acima de

180ºC), o que tornava sua manipulação extremamente perigosa. Uma breve história de Alfred

Bernhard  Nobel,  contada  na  enciclopédia  “Conhecer”  [23],  versa  que,  após  vários  acidentes

causados por experiências com nitroglicerina, Nobel descobriu que a nitroglicerina absorvida por

uma substância  porosa  como areia  ou  serragem se  tornava  mais  segura,  pois  sua  detonação

acidental  era  muito  mais  difícil.  Isso  levou à  invenção  da  dinamite,  constituindo-se  de  uma

mistura de 75% nitroglicerina e 25% de terra diatomácea, um pó proveniente de rochas calcárias.

A dinamite se tornou um explosivo civil comum na demolição, desmonte de rochas em pedreiras,

escavação de túneis e mineração. 
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A nitroglicerina praticamente não produz fumaça visível na detonação. A combinação de

nitroglicerina com nitrocelulose, o único componente da pólvora de munição até então, foi feita

por Nobel e patenteado em 1887, ficando conhecida como balistite. A partir dessa ideia, várias

versões diferentes  passaram a ser usadas por diversos exércitos  e o uso de nitroglicerina  em

propelentes se tornou comum. Sua densidade é de 1,6g/cm3, sendo uma substância oleosa, que

praticamente  não se mistura  com a água,  mas  podendo dissolver  outras  substâncias  apolares

como parafina, bem como ser dissolvida em alguns solventes com características apolares, como

álcoois e alguns tipos de óleos.

A pólvora  de  base  dupla  é  uma  evolução  da  pólvora  de  base  simples  que,  além da

nitrocelulose, utiliza a nitroglicerina como base. A adição de nitroglicerina aumenta a potência da

pólvora por produzir uma maior temperatura durante a deflagração. Normalmente é utilizada em

munições  de estojo pequeno,  como pistolas,  pois  fornece uma boa quantidade  de energia  ao

projétil com uma quantidade de propelente relativamente pequena, se comparada à base simples. 

Rinkenbach  [24]  concluiu  que  o  calor  de  combustão  da  nitroglicerina  é  de  368,4

Kcal/mol, ou 1623 Kcal/Kg. Naoúm [25] calculou o volume gasoso de 715,7 L/Kg, nesse caso,

com um calor de combustão de 1485 Kcal/Kg. Após a condensação desses gases, foi estabelecida

a seguinte proporção entre os produtos: 35,9% CO, 12,8% CO2, 48,2% N2, 1,3% N2, 1,6% H2,

0,2% CH4.  As condições  da detonação podem fazer  a  proporção entre  os produtos variar.  A

velocidade de detonação também pode variar bastante de acordo com as condições ambientais e

as especificações da carga de nitroglicerina.

5.4 Nitroguanidina e pólvora de base tripla 

A nitroguanidina (CH4N4O2), é um sólido cristalino incolor que pode ser produzido pela

reação entre ácido sulfúrico e nitrato de guanidina ou pela nitração de sulfato de guanidina. De

acordo com Urbanski [6], o rápido resfriamento de uma solução aquosa de nitroguanidina pode

gerar cristais bem pequenos, porém muito grosseiros. A forma de pó também pode ser obtida

borrifando uma solução quente de nitroguanidina em uma superfície metálica fria ou permitindo
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que o spray caia  em uma corrente de ar frio,  permitindo que o produto cristalize a partir  de

soluções contendo substâncias que regulem o tamanho dos cristais conforme eles se formem.

Pritchard  e  Wright  [26]  descreveram  um  método  para  preparar  a  nitroguanidina  no

formato de cristais finos. Eles prepararam uma solução aquosa quente de nitroguanidina que foi

derramada em metanol frio. 90% da nitroguanidina se precipitou na forma de cristais finos.

Figura 10 Estrutura molecular da nitroguanidina [27]

A  pólvora  de  base  tripla  é  uma  composição  de  nitrocelulose,  nitroglicerina  e

nitroguanidina utilizada como propelente.  Tem aparência similar  às pólvoras de base dupla e

simples,  com  diferença  apenas  em  sua  composição  química.  A  nitroguanidina  tem  como

característica  queimar-se  a  uma  temperatura  relativamente  baixa,  mas  produzir  um  grande

volume de gases com um pequeno volume de propelente. Isso torna a pólvora de base tripla capaz

de fornecer grande energia à pressão gerada pelo volume de gás, que compensa a temperatura

relativamente baixa. Isso permite disparar projéteis  com elevada velocidade inicial  sem que o

aquecimento  excessivo  do  cano  da  arma  ocorra  rapidamente,  mesmo  em  cadências  de  tiro

elevadas. 

A pólvora em análise é utilizada em munições para algumas armas de grosso calibre em

que o fogo de boca e o desgaste do tubo são grandes. Desse modo, o uso da nitroguanidina como

componente do propelente ajuda a evitar esse estresse do material. Sua aplicação mais comum é

em  canhões  antiaéreos,  que  possuem  alta  cadência  de  tiro  e  precisam  transmitir  grande

velocidade inicial  ao projétil.  Também pode ser utilizada para produzir eficazes munições de

pequeno  calibre.  Tem como desvantagens  o  preço  e  a  complexidade  de  produção.  Também

existem munições inglesas para artilharia com a pólvora de base tripla em formato de palitos não

envolvidos por grafite, de cor amarela clara.
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A nitroguanidina se decompõe na deflagração de acordo com a equação:

H4N4CO2 (s) → 2 H2O (g) + 2 N2 (g) + C (s)

    

32



6 EXPLOSIVOS INICIADORES

6.1 Fulminato de mercúrio

Sais de mercúrio em geral são explosivos sensíveis a impacto. O fulminato de mercúrio

(Hg(CNO)2)  é  usado  em espoletas  desde  que  Nobel  o  utilizou  para  iniciar  as  explosões  de

dinamites. Segundo Urbanski [6], pode ser produzido através da reação entre nitrato de mercúrio

e álcool em ácido nítrico. A reação tem como subprodutos nitrato de etil, nitrito de etil, ácido

acético, NO, NO2 e CO2. 

Figura 11 Estrutura molecular do fulminato de mercúrio [17]

A solubilidade de fulminato de mercúrio em água é baixa. De acordo com Holleman [28]

100ml de água a 12ºC são capazes de dissolver 0,07g de fulminato de mercúrio,  enquanto a

mesma quantidade de água a 100ºC dissolve 8g.

Quando úmido, torna-se inerte, mas ataca o alumínio, cobre, estanho, magnésio e zinco

[17]. Pode ser destruído por soluções básicas.

É tóxico devido à presença de mercúrio.

     

6.2 Azida de chumbo

A azida de chumbo (Pb(N3)2), assim como fulminato de mercúrio, é altamente sensível e é

utilizado para a produção de espoletas e detonadores,  tanto em elétricos  quanto por estopins

hidráulicos. Foi utilizado inicialmente pela Alemanha na primeira guerra mundial.

33



Para serem utilizados na manufatura de espoletas e detonadores, os explosivos iniciadores

geralmente são misturados com água até se tornarem uma pasta. Esse processo não deve utilizar

ferramentas metálicas, mas sim de vidro ou madeira. Essa pasta é colocada em pequenas formas

com o formato desejado e então deixada secar. Quando seco, o explosivo iniciador é colocado

nos detonadores ou espoletas.

Figura 12 Estrutura molecular da azida de chumbo [17]
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7 ALTO EXPLOSIVOS

7.1 TNT

Sendo  o  explosivo  mais  usado  desde  o  início  do  século  XX  até  os  dias  atuais,  o

trinitrotolueno (C7H5(NO2)3), normalmente chamado pela abreviatura de seu nome (TNT), é um

dos  explosivos  mais  comuns  nas  forças  armadas.  Suas  características  incluem  uma  relativa

estabilidade,  o  que  o  torna  bastante  seguro  para  transporte  e  armazenamento;  uma  grande

velocidade  de  detonação e  bom poder  de ruptura  [17].  É utilizado  como carga  principal  em

granadas de artilharia desde que o ácido pírico foi considerado impróprio para esse fim. 

É produzido através da nitração completa do tolueno, através da introdução sucessiva de

grupos  nitro  ao  redor  do  anel  aromático.  Quando nitrado,  o  tolueno  produz três  substâncias

diferentes, o mononitrotolueno, dinitrotolueno e trinitrotolueno, com, respectivamente um, dois e

três  grupos  nitro  adicionados  à  molécula.  A  quantidade  que  é  formada  de  cada  composto

depende, principalmente, da concentração dos reagentes na mistura sulfonítrica utilizada, ou pela

insuficiência  na  quantidade  de  mistura  utilizada,  pois,  no  caso  de  os  agentes  nitrante  serem

limitantes da reação, a reação tenderá para a formação de mono e dinitrotolueno. Logo, para

garantir  a  nitração  adequada,  é  interessante  usar  uma  solução  concentrada  o  suficiente,

particularmente em ácido nítrico, e garantir que a quantidade de mistura disponível seja suficiente

para a reação. Antes de formar o trinitrotolueno,  cada molécula forma mononitrotolueno,  em

seguida, dinitrotolueno, até completar a reação de nitração total com a adição dos 3 grupos nitro.
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A figura 13 mostra os três isômeros possíveis na formação do mononitrotolueno.

 

Figura 13 Isômeros na primeira nitração do benzeno

Para a produção de TNT, a formação do isômero meta- (NO2
 ligado ao carbono número 3)

é a menos desejada. Entretanto, utilizando a nitração com mistura sulfonítrica, os três isômeros

são formados.

A figura 14 mostra que o dinitrotolueno tem 6 isômeros possíveis.

Figura 14 Isômeros do dinitrotolueno
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Após a nitração total, o trinitrotolueno tem a estrutura molecular conforme a figura 15.

Apesar  da  possibilidade  da  existência  de  outros  isômeros,  o  da  figura  é  o  mais  comum,

correspondendo a aproximadamente 95,1%, segundo Beule [30].

Figura 15 Estrutura molecular do TNT [17]

O ponto de fusão do TNT é de 81ºC [17]. Quando inflamado ao ar livre, queima liberando

vapores  e  chama.  A queima  pode fazer  atingir  sua  temperatura  de  ignição  que  é  de  475ºC.

Quando inflamado em ambiente confinado, detona. O baixo ponto de fusão torna o TNT um

explosivo  versátil,  pois  é  fácil  fundi-lo  e  colocá-lo  em  obuses,  granadas,  e  outros  tipos  de

bombas. 

O  TNT  é  um  pouco  menos  poderoso  que  o  RDX  e  o  PETN,  no  entanto,  algumas

características lhe garantem vantagens como explosivo militar. É bastante estável, pouco sensível

ao choque e ao atrito, o que torna pouco provável que exploda mesmo se atingido por tiros de

armas leves ou estilhaços. Tanto seu manuseio quanto sua fabricação são relativamente seguros e

ao mesmo tempo seu poder de explosão é relativamente alto. Pode ser misturado com outros

explosivos.  Entretanto,  a  sensibilidade  do  TNT ao  impacto  aumenta  conforme  aumenta  sua

temperatura. Dessa forma, o TNT fundido deve ser manuseado com mais cuidado. 

Durante a primeira  guerra mundial,  essa substância  era considerada,  na Alemanha,  de

toxicidade  muito  baixa,  ou,  por  alguns  autores,  completamente  não  tóxica,  enquanto  na
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Inglaterra, era considerada de alta toxicidade. Alguns autores como Koelsch [31], Curshmann

[32] e Van Duin [33], que tentaram explicar essa divergência, concluíram que o trinitrotolueno

puro não é tóxico, mas algumas intoxicações poderiam ser causadas por impurezas misturadas ao

TNT ou à falta de higiene industrial. Koelsch sugere que as intoxicações na Inglaterra seriam

causadas pela presença de benzeno no tolueno usado para a nitração. 

Segundo Urbanski [6], o TNT é bastante resistente ao calor quando puro, mas se torna

menos estável quando aquecido se misturado com outras substâncias, principalmente inorgânicas.

Todavia,  mesmo puro,  pode sofrer  degradação se armazenado  em condições  inadequadas  ou

exposto ao sol. Também é resistente à ação de ácidos em temperatura ambiente. 

Tem a aparência de um sólido amarelo pálido que se esfarela com relativa facilidade e

tem sabor  amargo adstringente.  O poder  de  explosão do TNT serve  como referência  para  a

comparação entre o poder de outros explosivos, uma unidade de medida chamada potencial sendo

o valor de 1,00 para o TNT. Alguns exemplos de potencial são mostrados na tabela 2.

Explosivo Expansão volumétrica (cm3) Força (%)
Trinitrotolueno (TNT) 292 100

Nitrato de Amônio (NA) 300 103
Tetril 320 109

Nitrocelulose 420 144
Nitropenta (PETN) 496 170
Nitroglicerina (NG) 590 202

Tabela 2 Potencial de alguns explosivos [17]

A decomposição do TNT na detonação pode ser representada, segundo Kast [34], pela

equação:

16C7H5(NO2)3 = 20CO2 + 47CO + CH4 + H2O + 2C2H2 + 2HCN + 14,5H2 + 21,5N2 + 3NH4HCO

+ 29C

Neste caso o calor de explosão é de 950 Kcal/Kg e o volume gasoso é 690 L/Kg.
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Schmidt [35] propôs algumas equações para a detonação de 1000 gramas, equivalente a

4.4 mols, de TNT. Uma delas é:

4,4C7H5(NO2)3 = 2,84CO2 + 17CO + 3,77H2O + 2,49H2 + 0,1CmHn + 0,1CH4 + 2,85NH3 +

0,47HCN + 0,2C2N2 + 4,75N2 + 10C

Neste caso, o calor de combustão é de 910 Kcal/Kg e o volume gasoso, 773 L/Kg.

Outra das equações possíveis, com a densidade do TNT igual a 1,59 g/cm3 ainda segundo

Schmidt seria:

4,4C7H5(NO2)3 = 5,47CO2 + 9,39CO + 6,09H2O + 1,63H2 + 0,03CmHn + 0,42CH4 + 1,5NH3 +

0,32HCN + 0,3C2N2 + 5,39N2 + 14,6C

Já no caso acima, o calor de detonação é igual a 1085 Kcal/Kg e o volume gasoso, 685 L/

Kg.

Nota-se que em todos os casos a equação representa uma reação incompleta por falta de

oxigênio,  fato  indicado  principalmente  pela  formação  de  grande  quantidade  monóxido  de

carbono (CO), alguns hidrocarbonetos  de cadeia pequena,  e carbono (C).  A formação desses

produtos, principalmente o elemento carbono, são uma explicação para a fumaça liberada pela

explosão de TNT, pois a fumaça seria composta por partículas de carbono em suspensão no ar ao

redor  do  local  da  explosão.  Na situação de  observação de  tiros  de  artilharia,  essa  fumaça é

favorável para que o observador identifique facilmente o local onde o obus detonou. 
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Para granadas perfurantes de blindagem de grosso calibre, a sensibilidade do TNT puro é

muito alta, usualmente diminuída pela adição de uma pequena quantidade (1-2%) de um

dessensibilizante [...] como cera de abelha ou parafina. A última, menos eficiente por

causa da sua estrutura apolar. O TNT dessensibilizado provou ser útil durante a grande

batalha naval entre as marinhas da Alemanha e da Inglaterra em Skagerrack em 1916.

Os  navios  Ingleses  Indefatigable,  Quenn  Mary,  Invincible,  Black  Prince  e Defense.

Foram  afundados  pelo  fogo  da  frota  germânica,  que  estava  usando  TNT

dessensibilizado, enquanto os projéteis britânicos carregados com ácido pírico, em sua

maioria, explodiram no impacto, falhando em penetrar a blindagem dos navios de guerra

germânicos,  não  causando  nenhum  dano.  (URBANSNKI,  Tadeusz, 1967,  tradução

nossa).

7.2 PETN  

O  tetranitrato  de  pentaeritritol  ou  tetranitrato  de  eritrina,  também  conhecido  como

pentrita, nitropenta ou PETN (C(CH2ONO2)4), é um explosivo com alto poder de brisância, um

dos mais  poderosos conhecidos  e  mais  empregados atualmente.  É um sólido amarelo pálido,

resistente  a  água  e  tem  grande  estabilidade  química,  o  que  facilita  seu  armazenamento.  É

utilizado em munições de artilharia como reforçador, pois, apesar de necessitar de uma forte onda

de choque primária para iniciar a sua detonação, ainda é mais sensível que o TNT. Também é

utilizado em cordéis detonantes.

Sua síntese usual na indústria compreende: a nitração em condições controladas de um

poliálcool chamado pentaeritritol, usando ácido nítrico (HNO3) de 95-100% de concentração e

sem óxidos nitrosos livres; a precipitação em água; e a purificação pela cristalização em solventes

orgânicos, como, por exemplo, acetona pura [36]. De acordo com Urbanski [6] essa foi a primeira

forma  descoberta  para  sua  produção.  A  equação  abaixo  apresenta  a  reação  de  nitração  do

pentaeritritol.

C(CH2OH)4 + 4HNO3 → C(CH2ONO2)4 + 4H2O
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Figura 16 Estrutura molecular da pentaeritrina [37]

Tollens e Wigand [38] conseguiram obter PETN através de formaldeído e acetaldeído

segundo a reação:

CH3CHO + 4CH2O + ½ Ca(OH)2 → C(CH2OH)4 + ½ (HCOO)2Ca

A adição de sais de cobre permite um aumento substancial no rendimento. 

Urbanski [6] afirma que o PETN é resistente a vários reagentes devido à sua estrutura

simétrica  e  sua  estabilidade  química  é  bem  alta.  O  autor  também  diz  que  a  toxicidade  da

substância é muito baixa. Sua inalação como vapor é insignificante e a inalação no formato de

poeira causa poucos efeitos devido à sua baixa solubilidade. Pode ser destruído por uma solução

fervente  de  sulfato  ferroso [17].  Experiências  de  Aubertein  e  Rehling  [39]  mostraram que a

hidrólise  do  PETN  pode  ocorrer  quando  colocado  em  água  a  aproximadamente  100ºC.  A

hidrólise pode ser acelerada com aumento da temperatura e da pressão.

A seguinte  equação de  decomposição  de PETN foi  obtida por  A.  Schimdt  [40],  para

1000g de explosivo:

C15,8H25,3O38,0N12,7 → 12,13CO +3,38CO2 + 10,35H2O + 1,71H2 + 0,1CH4 + 0,1C2H2 + 0,2NH3 +

0,1HCN + 6,23N2
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Os valores encontrados por Schmidt foram: calor de detonação igual a 1530 Kcal/Kg e

volume gasoso igual a 768 L/Kg. 

O PETN tem potencial de 1,45. Isso significa que uma explosão de PETN tem 145% da

força da explosão de uma carga de TNT de mesma massa,  sendo o PETN mais  sensível  ao

choque.

7.3 RDX

O RDX (C3H6N3(NO2)3), ciclonita ou ciclotrimetilenotrinitramina, tem elevada brisância,

estabilidade química e resistência à umidade, sendo praticamente insolúvel em água. Pode ser

dissolvido em líquidos orgânicos com dificuldade,  sendo o melhor solvente a acetona. Assim

como o PETN, é utilizado como reforçador. É um sólido cristalino branco que pode ser produzido

na forma de cristais com granulometria variada. Costa no catálogo da IMBEL [41] que para ser

transportado, deve conter um teor mínimo de umidade de 20%. É base para vários explosivos

militares, geralmente é usado misturado com plastificantes e com outros explosivos. Classificado

como nitroamida, é mais energético e mais sensível à detonação que o TNT. 

Durante  o  período  entre  guerras  até  o  fim da  segunda  guerra  mundial,  vários  países

industrializados  buscaram  métodos  seguros  e  economicamente  viáveis  para  produzi-lo,

principalmente  Alemanha,  Inglaterra,  União  Soviética,  Estados  Unidos  e  Canadá.  Segundo

Urbanski  [6],  os  métodos  em diferentes  países  não  eram muito  diferentes,  e  consistiam em

produzir  o explosivo a partir  de várias formas de formaldeídos.  Durante a segunda guerra,  a

Alemanha produzia 7000 toneladas de ciclonita por mês. Ao final da guerra, os Estados Unidos

estavam manufaturando 15000 toneladas por mês. É um sólido cristalino branco que pode ser

produzido na forma de cristais com granulometria variada. 

A toxicidade da ciclonita  em relação ao manuseio da substância  pode ser considerada

reduzida devido à baixa reatividade com água, o que dificulta sua entrada na corrente sanguínea.

Entretanto, pode causar intoxicação quando inalada na forma de pó. Seu ponto de fusão é 204ºC e

sua temperatura de ignição, 260ºC [17]. Pode ser destruído por uma solução de soda cáustica
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(NaOH) a 20% e raramente é usada puro, sendo normalmente é misturado com outros explosivos

ou agentes plastificantes.

O RDX pode ser obtido reagindo hexamina ((CH2)6N4) com ácido nítrico. Essa reação de

nitração também produz dinitrometano, nitrato de amônia e água: 

Figura 17 Reação de formação da ciclonita, ou RDX [42]

A hexamina, ou  hexametilenotetramina, por sua vez, pode ser obtida através da reação

entre amônia (NH3) e formaldeído (CH2O). A reação pode ocorrer tanto em solução aquosa como

em fase gasosa:

Figura 18 Reação de formação da hexamina [43]

De acordo com Avogadro [44], o RDX libera,  ao explodir,  CO, CO2,  H2O, N2 e uma

quantidade insignificante de H2. Esse autor concluiu que os produtos da explosão, após resfriados

eram: 25,22% de CO; 19,82% de CO2; 16,32% H2O; 0,9% de H2; e 37,83% de N2.

Avogadro também calculou o calor de detonação de 1390 kcal/kg e o volume gasoso de

910 L/kg.
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8 FUMÍGENOS E ILUMINATIVOS

8.1 Fósforo branco e granadas fumígenas

O fósforo branco (P4) é uma molécula instável do elemento químico fósforo, que também

pode  formar  o  fósforo  vermelho,  bem  mais  estável.  O  fósforo  branco  entra  em  combustão

espontânea em contato com oxigênio e reage com água formando ácido fosfórico (H3PO4), então

normalmente é armazenado imerso em óleo. Quando queima libera uma fumaça branca espessa, o

que torna possível sua utilização em granadas fumígenas. Segundo o manual de técnica de tiro da

artilharia de campanha [45], a fumaça é tóxica e quando em contato com a pele ou mucosas causa

queimaduras dolorosas e difíceis de cicatrizar. 

Pelo fato de ser altamente inflamável, o fósforo branco já foi utilizado como um explosivo

incendiário altamente eficiente. Entretanto, o protocolo III da convenção da ONU sobre certos

tipos  de  armas  convencionais  consideradas  excessivamente  lesivas  ou  geradoras  de  efeitos

indiscriminados, promulgada no Brasil pelo decreto 2739 de 20 de agosto de 1998 [46], apresenta

restrições ao uso desta substância como arma.

As granadas fumígenas podem ser empregadas para sinalizar pontos, pois a fumaça é de

fácil visualização, apesar de não ser recomendável utilizá-la próximo de tropas amigas. Também

podem produzir  cortinas  de  fumaça  capaz  de  bloquear  a  observação,  nesse  caso,  devem ser

utilizadas várias peças de artilharia atirando com arrebentamentos alinhados, de maneira similar à

barragem. A utilização de agentes fumígenos também demanda um estudo do vento, para que a

fumaça se desloque na direção adequada.

A combustão do fosforo branco libera uma fumaça composta por pentóxido de fósforo e

ocorre conforme a reação: 

P4 + 5 O2  2 P2O5
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8.2 Magnésio e granadas iluminativas

O magnésio  (Mg)  é  um metal  que,  quando  está  na  forma  metálica,  pode  entrar  em

combustão liberando grande quantidade de luz e calor.  O resultado da combustão é óxido de

magnésio (MgO).

Sua principal aplicação no Exército Brasileiro é na composição de granadas iluminativas,

que são basicamente granadas com espoleta de tempo que detonam acima do alvo e liberam um

dispositivo composto de um paraquedas sustentando um copo de aço repleto de magnésio, que se

inflama e ilumina a área abaixo dele. 

Os empregos possíveis, segundo o manual de técnica de tiro para artilharia de campanha

[45] são: iluminação de zonas onde há suspeita de movimento inimigo, orientação de patrulhas

durante a noite, guia para ataques aéreos dentro do alcance da artilharia, inquietação do inimigo e

instrumento para permitir a observação e ajustagem de tiros com granadas explosivas durante a

noite.  Também pode ser  utilizada  para iluminar  áreas onde encontram-se tropas amigas  para

facilitar  a  ação  daquela  tropa,  por  exemplo,  iluminar  uma área  urbana  durante  um ataque  à

localidade durante a noite. 

A figura 19 mostra o efeito de um tiro iluminativo através de três fotos tiradas no ano de

2018  em  Resende-RJ.  As  fotos  foram  tiradas  em  sequência  durante  o  intervalo  de

aproximadamente 90 segundo a uma distância de 3 quilômetros.  O projétil cai lentamente devido

à  sustentação  do  paraquedas,  e  pode  ser  levado  pelo  vento  durante  a  queda.  Se  calculado

corretamente, um tiro iluminativo de obuseiro 155mm é capaz de iluminar um raio de 500 metros

durante até 2 minutos. 
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Figura 19 Efeito de um tiro iluminativo

46



9 CONCLUSÃO

O desenvolvimento das novas tecnologias e o acúmulo de conhecimento adquirido pela

humanidade ao longo da história permitiu que o homem exercesse um controle cada vez maior

sobre a natureza e sobre as substâncias presentes no ambiente. O desenvolvimento da química

permitiu coletar os materiais brutos presentes na natureza e refiná-los, purificá-los, modificá-los e

misturá-los para criar substâncias novas. 

Cada tipo de explosivo tem características  distintas  que variam de um explosivo para

outro.  Além disso,  produtos  com a  mesma  designação  genérica  podem ter  especificações  e

aplicações  muito  diferentes,  por  exemplo,  vários  tipos  de  nitrocelulose  com  características

diversas. Essa variedade de aplicações é observada em decorrência da qualidade da matéria prima

utilizada e ao seu tratamento, ao método de produção, à adição de outros produtos, além de uma

série de outros fatores que podem variar durante a manufatura dos produtos químicos.  

 Dessa forma, é possível produzir explosivos com as características desejadas para realizar

trabalhos muito específicos e cada um deles será mais adequado para uma situação específica ou

para  realizar  um  objetivo  particular.  O  profissional  que  lida  com  explosivos  deve  ter

conhecimento,  o  mais  aprofundado  possível,  dessas  características  para  empregá-los

corretamente.

A utilização  correta  dos  diversos  tipos  explosivos,  assim como sua  fabricação,  é  um

assunto extremamente complexo e amplo. O estudo do tema permite com que os usuários de

explosivos  e  munição  tenham  uma  melhor  compreensão  do  funcionamento,  dos  cuidados

necessários e das possibilidades de emprego de cada material. 

Isso posto, conclui-se que o estudo da Química é de fundamental importância para os

militares, particularmente os oficiais, pois este deve ter o conhecimento necessário para fazer o

melhor  uso  possível  dos  meios  disponíveis,  sendo  também  responsável  pela  adequada

conservação dos meios,  através  da devida  manutenção e  armazenamento.  Esse conhecimento

também  permite  adaptar  e  criar  soluções  para  problemas  inesperados  ou,  em  caso  de

indisponibilidade  de  meios,  criar  novas  soluções  com  o  material  disponível,  sendo  estas

capacidades desejadas nos líderes militares.
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