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AP3E – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDOS E ENGENHARIA DE EXPLOSIVOS é uma associação
técnico-cien�ﬁca sem ﬁns lucra�vos e de U�lidade Pública, cons�tuída em 27 de março de 1992.
Tem como missão o aprofundamento e debate de problemas técnico-cien�ﬁcos, situados nas áreas das
substâncias pirotécnicas, propergóis, explosivos e suas aplicações, colaborando com ins�tuições e empresas
no sen�do de melhorar as normas de qualidade exigidas no sector dos explosivos, bem como ajudar a
resolver problemas como a formação e a segurança dos proﬁssionais do sector.
Os seus associados são en�dades cole�vas (públicas ou privadas) e indivíduos (proﬁssionais e estudantes),
ligados ao fabrico, transporte e emprego de produtos explosivos, à inves�gação & desenvolvimento, ensino,
controlo de qualidade, prevenção e segurança.
Como Organismo de Normalização Sectorial (ONS.AP3E) coordena e promove as a�vidades da CT 125 –
Explosivos Civis e Ar�gos Pirotécnicos e da CT 183 – Atmosferas Potencialmente Explosivas.
Enquanto membro da Federação Europeia de Engenheiros de Explosivos (EFEE) acompanha, par�cipa nas
reuniões plenárias e comissões técnicas e na divulgação das a�vidades por ela produzidas. A nível interno
integra a Comissão Nacional de Transportes de Mercadorias Perigosas e par�cipa em várias comissões
técnicas de normalização.
Organiza, promove ou apoia a realização de eventos técnicos sobre temas relacionados com: Aplicação de
Explosivos no Desmonte de Maciços Rochosos, Formação e Cer�ﬁcação de Competências no setor dos
Explosivos, Rastreabilidade dos Explosivos, Marcação CE nos Ar�gos Pirotécnicos, Normalização, etc.
Promove regularmente em ins�tuições de ensino superior Seminários sobre a Aplicação de Explosivos de uso
Civil. O Prémio AP3E de Engenharia de Explosivos é ins�tuído bianualmente para premiar trabalhos de
engenharia de explosivos realizados por alunos do ensino superior em Portugal.
Promove a divulgação do MANUAL DO OPERADOR DE PRODUTOS EXPLOSIVOS des�nado a apoiar a
formação dos Operadores de Fogo. Este manual foi elaborado pela AP3E em colaboração com a ANIET,
seguindo o programa de formação aprovado pela EFEE para o Operador de Fogo Europeu na área do
desmonte de maciços rochosos.

---- 2 ----

DETÓNICA
Vol. XXI

Nº 54

Dezembro 2021

PROPRIEDADE
Associação Portuguesa de Estudos e
Engenharia de Explosivos
Avenida da Universidade de Coimbra
5150-277 Condeixa-a-Nova
PORTUGAL
Tel: +351239941234
Email: secretariado@ap3e.pt
Portal: ap3e.pt
DIRECTOR
José Carlos Góis
COORDENADOR EDITORIAL
José Carlos Góis
COLABORARAM NESTE NÚMERO

André Bazenga
João Couto
João Loio
José Góis
Manuel Tender

Maria Pires
Paulo Costa
Pedro Bernardo
Distribuição
Gratuita aos associados AP3E e entidades
públicas no sector dos explosivos

SUMÁRIO

5

Editorial

7

Tecnologia alternativa para desmonte
de rocha: cartuchos pirotécnicos ROYEX

11 Segurança e saúde na utilização de
explosivos em obras subterrâneas – a
perceção de especialistas sobre as
opções utilizadas
23 Sistema de gestão de transporte de
armas, munições e explosivos SIGESTAME

Periodicidade: Semestral
Subscrição anual: 20 €

31 Conjugação de métodos de controlo de
vibrações em desmonte de rocha com
explosivos

Apoios
Edição parcialmente subsidiada pelas
empresas: Orica Mining Services Portugal,
Maxampor, O-Pitblast, Moura Silva & Filhos,
GJR – Pirotecnia e Explosivos, Propyro

39 Restrições e condicionamentos no
emprego de artigos de pirotecnia pelo
risco de incêndio rural

Execução gráfica

OGAMI

Tiragem: 150 exemplares
Imagem da capa: Coronavirus (COVID-19)

---- 3 ----

Nº 1 MUNDIAL
FORNECEDOR
DE EXPLOSIVOS
COMERCIAIS

A conjugação das
nossas emulsões
explosivas, detonadores
electrónicos e apoio
técnico especializado,
conduzem a resultados
técnicos, económicos e
ambientais mais
sustentáveis.

ORICA MINING SERVICES
PORTUGAL, SA
orica.com | orica.portugal@orica.com
Av. Duque d´Ávila, n° 95, 2° andar
1000-139 Lisboa, Portugal
+351 962 373 166

EDITORIAL
Caro leitor,
Quando em final de 2020, na última edição do DETÓNICA, abordei a rapidez da expansão do coronavírus SARS-CoV2
e o impacto que a pandemia COVID-19 estava a provocar nas nossas vidas e na economia das empresas estava
longe de imaginar que passado mais de um ano dessa data continuamos com o mesmo problema.
Por força desta situação, várias atividades em que a AP3E está envolvida não foram possíveis concretizar de modo
presencial, tendo prevalecido o modelo online para reuniões e ações de formação. Em termos de legislação dirigida
ao setor dos explosivos, o ano de 2021 não trouxe novidades de relevo e por isso foram esporádicas as reuniões
que tivemos com as entidades administrativas que tutelam o setor. Mantiveram-se as quebras na atividade
económica do setor, como foi o caso das empresas de pirotecnia, que ficaram impedidas de exercer atividade de
emprego dos seus produtos, por determinação do governo ou dos municípios de cancelar a realização de eventos
que favoreciam ajuntamentos de pessoas. O teletrabalho imperou em muitas empresas e na administração pública,
o que permitiu a criação de condições técnicas para que no futuro se adote esta prática e capacitou os utilizadores
para o uso de diferentes ferramentas de comunicação.
Com o novo ano renova-se a esperança de melhores dias para as empresas e para os trabalhadores no setor. Os
desafios que se colocam passam entre outros pontos pelo desenvolvimento de soluções “limpas”, a promoção da
eficiência energética, o uso de energias renováveis e a preservação do ambiente na exploração de recursos, temas
que a Sociedade e os meios de comunicação acolhem cada vez com mais entusiasmo, mantendo, contudo, o espírito
consumista através de um mercado cada vez mais global, em que muitos produtos de consumo não estão sujeitos
às mesmas regras para o seu fabrico.
No novo ano assinala-se o 30º aniversário da AP3E. Para além das festividades de celebração, haverá oportunidade
para discutir o futuro do setor e a contribuição que a AP3E pode dar, apontando caminhos e parceiros para novos
desafios. Aos leitores do DETÓNICA fica desde já o desafio quanto ao futuro da revista em termos de forma gráfica,
conteúdos e modelo de divulgação.
Nesta edição do DETÓNICA são apresentados e discutidos uma diversidade de temas relacionados com o emprego
de produtos explosivos. Compara-se o uso dos explosivos convencionais relativamente a um tipo de artigo
pirotécnico na aplicação em obras civis em locais sensíveis, como pedreiras de rocha ornamental, desmonte
secundário, desmonte subaquático, túneis e projetos de demolição, em que as vibrações, projeções e ruído são
condicionadas. É apresentado um estudo sobre a perceção dos técnicos especialistas de desmonte de maciços
rochosos em obras subterrâneas, relativamente aos riscos em termos de segurança ocupacional associados à
seleção dos explosivos e dispositivos de iniciação. Na perspetiva da segurança e previsão das vibrações nas
imediações de locais de desmonte de maciços rochosos são discutidos os resultados da aplicação do modelo de
Johnson na previsão das amplitudes de vibração nas imediações de duas pedreiras localizadas no parque natural
da Arrábida. À luz da legislação e dos estudos conhecidos é discutido o emprego de artigos de pirotecnia em
períodos em que as condições atmosféricas acentuam o perigo de incêndio rural, formalizando-se uma proposta
de um catálogo com os locais licenciados para a realização de espetáculos de pirotecnia, como forma de ajuda na
tomada de decisão. Os avanços tecnológicos nos sistemas de geoferenciação aplicados ao transporte de armas,
munições e explosivos são explicitados e é evidenciada a capacitação da PSP para a aplicação desta tecnologia na
monitorização de veículos, assegurando o controlo e segurança no transporte deste tipo de mercadorias em
Portugal.
Esperamos que possa tirar proveito deste número do DETÓNICA e convidamo-lo a participar com o envio de artigos
e/ou sugestões de temas para os próximos números.
José Carlos Góis
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Tecnologia alternativa para desmonte de rocha: cartuchos pirotécnicos ROYEX
Alternative technology for rock blasting: pyrotechnics ROYEX cartridges
João Pedro Loio Oliveira
Engenheiro Geólogo, ROYEX IBERICA
Neste artigo apresenta-se a tecnologia ROYEX como solução alternativa para o desmonte de rocha com reduzidos
níveis de vibrações. É uma solução simples, segura e económica para fragmentação de rocha. Trata-se de um produto
gerador de gás, não detonante, classificado como artigo pirotécnico de categoria P2, classe de risco 1.4S, número
ONU 0432. Foi desenvolvido para aplicação em projetos de obras civis em locais sensíveis, pedreiras de rocha
ornamental, desmonte secundário, desmonte subaquático, túneis e projetos de demolição. Comparado com os
explosivos convencionais, apresenta vantagens em termos de redução de vibrações e projeções, baixo nível de ruído
e gases tóxicos e garante mais segurança nas etapas de transporte, armazenamento e aplicação.
This article describes the ROYEX technology, as alternative solution for rock blasting with low level of vibrations. It is
a simple, safe an economic solution for rock fragmentation. It is a gas generator product, without detonation reaction,
classified in UE as pyrotechnic article P2 category, hazard class 1.4S, ONU number 0432. It is developed for application
in sensitive and complex civil works, ornamental quarries, secondary blasting, underwater blasting, tunnels and
demolition. Compared with conventional explosives it has advantages in reducing ground vibrations, fly rock, noise
and toxic fumes and assures increases safety for the operators involved in the transport, storage and application.
1. Introdução
O sistema ROYEX fabricado pela Etken Teknologi, na
Suécia, é um conjunto de produtos e técnicas,
desenvolvido para o desmonte de rocha, com
vantagens ao nível dos impactos ambientais e
segurança no manuseamento, transporte e
armazenamento, comparando com os explosivos
convencionais detonantes.

Institute for Materials Research and Testing (BAM),
como produto pirotécnico P2, catalogado com o nº
0589-P2-0074, número ONU 0432 [1]. Está classificado
na divisão de risco 1.4S, seguindo o disposto na
regulamentação ADR [2] e os resultados das várias
provas realizadas.

Os cartuchos ROYEX possuem no seu interior uma
composição química de Nitrato de Amónio e
Nitrocelulose, que quando iniciada provoca uma
reação deflagrante, com uma velocidade de reação na
ordem dos 850 m/s, libertando um grande volume de
gases (930 L/kg) num curto espaço de tempo. A
pressão exercida pelos gases, nos furos distribuídos no
maciço rochoso, tem como resultado a fragmentação
e desmonte de rocha. A iniciação dos cartuchos é
efetuada com inflamadores pirotécnicos, podendo ser
ativados com sistema elétrico ou não elétrico (Nonel).
Estão disponíveis diferentes tempos de retardo.
Um dos aspetos mais significativos e inovadores
relacionado com este sistema ROYEX é a sua
segurança, estando certificado por organismo
notificado da União Europeia, no caso o Federal

Figura 1 – Sistema ROYEX [3].
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2. Aplicações
O sistema ROYEX de desmonte de rocha é bastante
versátil e pode ser aplicado em várias atividades de
pequena a média dimensão, sejam elas mais simples
ou de elevada complexidade [4].

É ainda de considerar o seu emprego na estabilização
de taludes, permitindo a fragmentação de blocos
instáveis, em eminência de queda por gravidade.

O sistema possui cartuchos com uma variedade de
diâmetros: 22, 32, 38 e 55 mm e de diferentes
comprimentos, desde 26 a 110 cm.
É ideal para projetos de obras civis em locais sensíveis
como centros urbanos, próximos de edifícios
históricos e monumentos com elevadas restrições em
termos de vibrações, projeções, ruído e poeiras. É uma
alternativa aos meios mecânicos de rompimento de
rocha, como martelos hidráulicos ou fresas, com
considerável impacto ambiental ao nível de ruído de
forma persistente. Poderá igualmente ser uma
alternativa ao cimento expansivo, realizando trabalho
de forma mais célere e económica.
Pode ser usado em pedreiras de rocha ornamental,
para o desmonte rápido de zonas sem interesse
económico ou corte de blocos sem danificar ou
provocar fissuração no maciço rochoso desmontado,
nem remanescente.
Também é adequado para desmonte secundário ou
taqueio, reduzindo substancialmente o perigo de
projeções, evitando a interrupção das restantes
operações a decorrer e a criação de um perímetro de
segurança com centenas de metros, podendo se
estabelecer perímetros de segurança bastante mais
reduzidos com vantagens a nível da produtividade [5].
Pode ser aplicado também no desmonte subaquático,
com menor impacto na vida marinha, evitando os
efeitos da onda de choque provocada pela detonação.
Na aplicação em túneis e escavações subterrâneas
permite reduzir as emissões de gases tóxicos, óxidos
nitrosos (NOx) e monóxido de carbono (CO), por
comparação com os explosivos convencionais. Devido
à não produção de onda de choque, permite um
desmonte com maior precisão na zona de recorte e
menor dano do maciço remanescente, contribuindo
assim para uma maior estabilidade geotécnica.
Em trabalhos de demolição o seu uso permite reduzir
o risco de projeções, por não haver onda de choque, e
por isso reduz também a criação de poeiras.
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Figura 2 – Aplicações ROYEX [3].

3. Casos de estudo
Têm sido realizados estudos com o sistema ROYEX e
outros produtos semelhantes constituídos por
composições pirotécnicas deflagrantes, como é o caso
do trabalho referido por Gupta [5] da escavação das
fundações de um edifício em construção na
proximidade de um edifício existente. Foram utilizadas
cargas de 450 g em cada furo, num total de 20 furos
disparados com detonadores elétricos. O volume
desmontado foi de 70 metros cúbicos. Durante os
disparos, os técnicos encontravam-se a cerca de 12
metros do local, não houve projeções, ruído e as
vibrações no solo foram reduzidas (PPV de 10 mm/s, a
cerca de 10 metros de distância). Segundo o mesmo
autor, as frequências de vibração para a deflagração
são mais elevadas comparando com a detonação, o
que pode favorecer as estruturas sujeitas a estes
efeitos.
Num trabalho de escavação extremamente sensível no
centro da cidade de Estocolmo foi realizado pela
equipa ROYEX um estudo sobre as vibrações (Tabela 1)
junto a um pilar de uma via muito movimentada,
tendo-se usado uma carga total de 1,1 kg de Royex
(38/260 mm) em cartuchos distribuídos em 5 furos
para um volume de 2 metros cúbicos [6].
Tabela 1 – Vibrações no solo em função da distância no uso de
carga de ROYEX

Distância (m)

Vibração (mm/s)

1
4
10
20

66,2
14,2
1,9
1,7

4. Legislação aplicável
Tendo por base a Diretiva Europeia n.º 2013/29/EU, de
12 de junho, transposta para o ordenamento jurídico
nacional pelo Decreto-Lei n.º 135/2015 de 28 de julho,
está previsto no seu Artigo 6º, que os artigos
pirotécnicos de categoria P2: artigos de pirotecnia,
com exclusão dos fogos-de-artifício e dos artigos de
pirotecnia para teatro, se destinam a ser manipulados
ou utilizados exclusivamente por pessoas com
conhecimentos especializados. Está previsto no Artigo
39º do referido Decreto Lei, o estabelecimento, por
regulamentações técnicas emitidas pelo Director
Nacional da Polícia de Segurança Pública, das normas
relativas à credenciação de pessoas com

conhecimentos especializados (…), bem como as
medidas relativas aos limites máximos de
disponibilização, posse, transporte e armazenagem de
artigos de pirotecnia.
Em Espanha, por exemplo, já estão definidas as regras
para emissão do certificado de pessoa com
conhecimentos especializados para emprego de
artigos pirotécnicos (Carné de Experto Pirotécnico),
onde já está contemplada a categoria P2, segundo o
Decreto Real 563/2010 e a Especificação Técnica 8.03.
Para consumos inferiores a 50 kg (matéria ativa) não é
necessária autorização prévia da delegação do
governo responsável, apenas uma comunicação por
parte do técnico especialista que irá aplicar o artigo
com uma antecedência de 15 dias da data de emprego
prevista. Para consumo superior a 50 kg (matéria ativa)
é necessária uma autorização prévia emitida pela
delegação do governo responsável. Não é necessária a
presença de pessoal de vigilância, ao contrário do
estipulado para o emprego de explosivos. O
armazenamento em obra poderá ser autorizado até 15
kg (matéria ativa) em compartimento apropriado, pela
delegação do governo responsável com parecer
favorável do Ministério da Indústria e Energia.
Em relação ao transporte, segundo o disposto na
regulamentação internacional ADR, a classificação do
sistema ROYEX na divisão de risco 1.4, situa-o no grupo
das matérias e objetos que apenas apresentam um
perigo mínimo no caso de ignição ou de iniciação
durante o transporte. Por outro lado, o grupo de
compatibilidade S coloca-o nas matérias ou objetos
embalados ou concebidos de modo a limitar ao
interior do volume todo o efeito perigoso devido a um
funcionamento acidental, a não ser que a embalagem
tenha sido deteriorada pelo fogo, caso que em todos
os efeitos de sopro ou de projeção são
suficientemente reduzidos para não dificultar de
modo apreciável ou impedir a luta contra o incêndio e
a aplicação de outras medidas de urgência na
proximidade imediata do volume.
5. Conclusão
Em termos económicos, para o sistema ROYEX está
indicado um consumo específico compreendido entre
100 a 200 g/m3 de rocha a desmontar, dependendo
da dureza e características geológicas e geotécnicas do
maciço rochoso. Em desmonte secundário ou taqueio
está recomendado um consumo específico mais baixo.
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Considerando as várias aplicações, o sistema ROYEX
apresenta um valor competitivo com outras soluções
no mercado, explosivos, cimento expansivo e meios
mecânicos, podendo se tornar a solução mais viável e
indicada se for levado em conta o benefício global de
minimização de impactos ambientais, celeridade e
custos logísticos de transporte e armazenamento.
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Segurança e saúde na utilização de explosivos em obras subterrâneas – a perceção de
especialistas sobre as opções utilizadas
Safety and health when explosives are used in underground construction – the experts’
perception of the options
M. Tender
ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto / ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Escola
Superior de Tecnologia
José Góis
Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica
Pedro Bernardo
IST – Instituto Superior Técnico / ORICA Mining Services Portugal, SA
João Pedro Couto
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
A utilização de explosivos para escavação de obras subterrâneas é uma caraterística exclusiva do Método de
Escavação Convencional (MEC). Neste artigo, pretende-se realizar uma análise de alguns riscos associados à
utilização de explosivos e respetivos acessórios, bem como discutir as escolhas mais adequadas em termos de
segurança e saúde. Primeiramente, é realizado um enquadramento da utilização de explosivos em obras
subterrâneas. De seguida, são apresentados e descritos os riscos principais que, no contexto de Saúde e Segurança
no Trabalho (SST), são associados a esta atividade: a detonação prematura de explosivos e a inalação de gases
provenientes da detonação de explosivos. De modo a aferir qual a escolha mais adequada, são apresentados os
resultados de um inquérito realizado a um painel de 30 especialistas. É feita uma análise crítica dos resultados,
em termos de segurança e saúde, inerentes aos diversos tipos de explosivos e acessórios, com relevante interesse
para a comunidade técnica e científica.
The use of explosives to underground construction is an exclusive characteristic of the Conventional Excavation
Method (MEC). The aim of this article is to analyse the risks associated with the use of explosives and initiation
systems, and to discuss the most suitable choices in terms of safety and health. The framework for the use of
explosives in underground construction is carried out first. Secondly, the main risks in terms of Occupational Health
and Safety associated with this activity: mise fire and the inhalation of gases resulting from the detonation of
explosives. In order to assess the most appropriate option, a survey was conducted among a panel of 30 experts.
A critical analysis of the results, in terms of health and safety of the different types of explosives and accessories
was conducted to assist in the decision-making process of the technical and scientific community.
1. Introdução
Há vários milénios que se executam escavações
subterrâneas por todo o mundo, com o objetivo de
superar obstáculos, sejam eles naturais, como obras
em maciços montanhosos ou cursos de água, ou
humanos, como é o caso das obras em zonas
urbanas, para além das destinadas à extracção de
recursos minerais. Descobertas arqueológicas
indicam que o homem tem trabalhado em túneis
desde a idade da pedra: nessa altura, usavam chifres
de veado como ferramenta para a escavação [1]. As
primeiras obras subterrâneas surgiram, portanto,
ainda na época pré-histórica, quando o homem

sentiu necessidade de alargar cavernas naturais para
melhor servirem de habitação. Mais tarde, também
foram construídos túneis para irrigação agrícola e
abastecimento de água às cidades: os antigos Gregos
e Romanos construíram túneis para fazer aquedutos
[2], sendo os vestígios dos mesmos ainda visíveis
atualmente. Entre 2180 a.C. e 2160 a.C. [2], os
Babilónios abriram um túnel sob o Rio Eufrates para
trânsito pedonal [3]. Os Egípcios, por sua vez,
construíram muitos túneis para aceder às sepulturas
[2]. Mais um bom exemplo dos túneis construídos
nessa altura é o túnel de Siloam, para transporte de
água, por baixo da cidade de David (Jerusalém), no
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século VII a.C.. Como outros marcos importantes da
exploração do espaço subterrâneo temos, no século
XVII, a inauguração do túnel do Canal du Midi (16661681 [2]), em França [4]. Situado entre o Mar
Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, para transportar
mercadorias evitando a navegação em águas abertas
no Estreito de Gibraltar e no contorno da Península
Ibérica, foi construído, com recurso a pólvora negra
introduzida em orifícios feitos por brocas. O ano de
1777 viu nascer um dos primeiros túneis de longo
comprimento, na Grã-Bretanha [2]. Tinha 3,2 km e
fazia parte do Canal Grand Trunk. O túnel Tronquoy
do Canal de S. Quintino, mandado construir por
Napoleão em 1803 e terminado em 1810 [2], é
frequentemente distinguido como marco do
nascimento da Engenharia de Túneis [5]. A
construção do primeiro túnel subaquático iniciou-se
em 1825 (até 1843), sob o rio Tamisa [4] (Túnel de
Rotherhithe). A abertura de túneis para uso
metropolitano iniciou-se em Londres, em 1863, mas
outras grandes cidades se seguiram. Já no
Continente Europeu, o primeiro grande obstáculo
ultrapassado por uma extensa rede ferroviária foram
os Alpes (até lá inconquistáveis), atravessados pela
primeira vez em 1871, pelo túnel ferroviário de
Moncenisio (ou Frejus), cuja construção começou em
1857 [4]. Importante também para a evolução da
técnica em escavação subterrânea foi a introdução,
em 1866, por Nobel, da dinamite, baseada na
nitroglicerina [6]. Até esta data, o suporte dos
maciços rochosos era realizado por madeira, tendo o
aço começado a ser utilizado em 1872 [7], dada a sua
facilidade de instalação e elevada resistência
mecânica (superior à da madeira). No ano de 1908
foi construído o Túnel de Lotschberg, com 14,6 km,
também este um marco na história da escavação de
tuneis.
Ladislaus Von Rabcewicz introduz o conceito de New
Austrian Tunnelling Method (NATM), tendo-o
apresentado posteriormente [8], numa publicação
no XIII Colóquio Austríaco de Geomecânica, que
ganhou reconhecimento internacional em 1964. Nos
inícios da década de 1950, a furação era realizada
manualmente [1] com o apoio de um suporte
telescópico (o chamado “Método Sueco” [6] (Figura
1)).

---- 12 ----

Figura 1 - Método Sueco de furação [1].

Vários autores referem o aumento contínuo da
utilização do espaço subterrâneo e o papel cada vez
mais central no desenvolvimento das cidades e zonas
urbanas. O aumento da utilização do subterrâneo
prende-se com vários fatores, incluindo a elevada
densidade populacional das zonas urbanas. Uma das
maiores dificuldades, talvez a mais visível e
amplamente reconhecida, é a congestão de tráfego
nas cidades e dificuldades de distribuição de
recursos, bens e serviços, mas também a
necessidade de proteção contra desastres naturais e
a falta de espaço físico para trabalho e lazer. São
várias as infraestruturas passíveis de inclusão no
subterrâneo, desde redes de água, saneamento ou
de abastecimento de energia, passando pelas
infraestruturas telefónicas e as vias de comunicação
(como os canais de navegação e rodovias e/ou
ferrovias), sem esquecer as instalações industriais,
comerciais e de defesa, transporte de bens,
evacuação de lixos, ou as estruturas de produção de
energia (como centrais nucleares, hídricas e
térmicas) ou de exploração de minério, até
instalações para armazenamento de produtos e
depósitos de resíduos. Assim, face à enorme
variedade de possíveis utilizações do subterrâneo, as
previsões apontam para amplificações do espaço
subterrâneo,
em
termos
de
dimensões,
profundidade e requisitos arquitetónicos [9], que
irão lançar paulatinamente novos desafios à
capacidade de projetar e construir. Antecipa-se
então que as novas infraestruturas sejam localizadas
em subterrâneo, devido à grande falta de espaço das
nossas cidades [9].
Nos primórdios das escavações, o método
escavação convencional era o único. Com
mecanização nos últimos séculos, surgiram
tuneladoras, mas mantiveram-se sempre

de
a
as
os

métodos de escavação convencionais em
funcionamento, e sempre em aperfeiçoamento. Os
Métodos de Escavação Convencional (que englobam
o NATM, o método belga e outros similares)

envolvem, na sua generalidade, as fases
seguidamente descritas e que a Figura 2 procura
ilustrar:

Figura 2 - Faseamento de Método de Escavação Convencional com explosivos [10].
1 – Marcação topográfica de frente de escavação; 2, 3 e 4 – Escavação do maciço com explosivos (neste caso, com furação através de
“Jumbo”, aplicação das substâncias explosivas com veículos multifunções e detonação), o que pode ser substituído por meios mecânicos
(balde, martelo pneumático ou roçadora), no caso da resistência do maciço não justificar a aplicação de explosivos; 5 – Ventilação de galeria,
de modo a poder retirar o ar contaminado da atmosfera após a escavação (nomeadamente no caso de a escavação ser realizada com
recurso a explosivos) e garantir a substituição desse ar por ar puro, com os parâmetros mínimos de respirabilidade; 6 – Remoção de
produtos de escavação para vazadouro, de modo a libertar espaço para que o saneamento e a projeção de betão possam ser iniciados; 7 –
Saneamento, mecânico e manual, da escavação, de modo a retirar blocos ou fragmentos de maciço que estejam em posição instável e
garantir que o maciço reúna condições de integridade para ser aplicada a primeira camada de betão projetado; 8 – Aplicação de dispositivos
de estabilização (cambotas metálicas, pregagens e enfilagens, que permitam melhorar a resistência do maciço rochoso) e finalmente a
aplicação de betão projetado. Este método é particularmente adequado para terrenos competentes ou na escavação de secções de formas
irregulares ou galerias entre túneis paralelos. A utilização de substâncias explosivas de uso civil no MEC origina o aparecimentos de riscos
– exclusivos a esta técnica de escavação subterrânea [11], quer para os trabalhadores que se encontram na frente de escavação, quer para
aqueles que se encontram em zonas mais afastadas, dentro da obra.

Este artigo tem por objetivo discutir as questões
relacionadas com a segurança e saúde ocupacional
em trabalhos subterrâneos recorrendo à utilização
dos explosivos e sistemas de iniciação mais
correntemente utilizados.
2. Gestão de riscos
A gestão de riscos é um processo que tem como
objetivo identificar perigos e riscos associados a cada
trabalho, estimar a magnitude dos riscos que não se
conseguem evitar [12], compará-la com padrões de
referência para estabelecer o grau de aceitabilidade,
determinar as medidas preventivas mais adequadas
para a minimização desse risco e definir
procedimentos de monitorização e revisão dos

riscos. A necessidade da existência da gestão de
riscos surge por quatro vias: a) por imposição legal,
b) para cumprimento dos princípios gerais de
prevenção expostas das Diretivas Europeias [13], c)
pela influência que tem, em termos de prazos e
custos, na ocorrência de acidentes de trabalho e
doenças profissionais e d) pela relevância que a
inexistência da gestão de riscos tem na ocorrência de
incidentes. Atualmente já é assumido que a gestão
de riscos faz parte do processo de decisão, sendo a
fundação de um bem-sucedido e proativo sistema de
Segurança e Saúde [14], a base para uma efetiva
gestão de segurança, e a chave para baixar os
acidentes de trabalhos e as doenças profissionais
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[15]. A gestão de riscos deve percorrer todo o
caminho do empreendimento [15]: desde a fase de
projeto (estabelecimento de política de riscos,
critérios de aceitação de risco), influenciando deste
modo decisões tão importantes como a escolha de
alinhamento ou do processo construtivo do túnel
[16]; passando pela fase de concurso e negociação
(requisitos em programa de concurso, avaliação de
riscos em fase de concurso, integração de cláusulas
de risco em contrato); e incluindo a fase de
construção (gestão de riscos pela entidade
executante, gestão de riscos pelo diretor de obra,
junção da gestão de riscos das duas entidades).
Muitas vezes, porém, não é isto que acontece, pois
vemos a gestão de riscos relacionados com
segurança estrutural aparecer em fases precoces do
projeto e os riscos relacionados com segurança
ocupacional aparecerem apenas na fase de obra,
desvirtuando a legalmente obrigatória abordagem
de riscos desde a fase de projeto.
3. Explosivos e sistemas de iniciação
Seguidamente, faz-se uma pequena apresentação
dos diversos tipos de explosivos e sistemas de
iniciação mais frequentemente utilizados em obras
subterrâneas.
Os principais tipos de explosivos utilizados são: os
gelatinosos (os quais existem em dois grupos: as
designadas dinamites e os hidrogelatinosos), os
pulverulentos (vulgarmente designados por ANFO) e
as emulsões. Os gelatinosos têm velocidades de
detonação relativamente elevadas e uma boa
resistência à água, sendo geralmente usados como
cargas de fundo (objetivando a primeira fase do
desmonte – fragmentação dos maciços rochosos). Os
pulverulentos, com pouca resistência à humidade
(por serem facilmente dissolúveis), apresentam
menores velocidades de detonação, mas geram
normalmente grande volumes de gases (cumprindo
a segunda fase do desmonte – deslocamento dos
blocos fraturados na fase anterior do desmonte, para
local que permita em segurança proceder às
operações de carga e transporte subsequentes). As
emulsões, são os produtos explosivos de uso civil
mais recente. Têm origem, a nível de I&D, na década
de 70 do século passado, tendo sido aplicadas em
primeiro lugar nos Estados Unidos da América,
Canadá, Austrália e África do Sul impondo-se,
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posteriormente, na década de 90, na Europa, tendo
a implementação plena no Mercado ocorrido neste
século. Contudo, na Alemanha e alguns países de
Leste [17], por motivos económicos e de melhor
salvaguarda ambiental (designadamente a nível da
contaminação de águas, de escorrência superficial e
subterrâneas), tem sido discutida a necessidade de
revisão da sua adaptação. Estes produtos são um
sistema bifásico, constituído por pequenas gotículas
(fase descontínua, interna, que constituem o
comburente do explosivo) de nitrato de amónio em
solução aquosa, disperso em hidrocarbonetos, por
intermédio de agentes emulsionantes (mistura
combustível, que se apresenta contínua e externa).
Diversos fatores devem ser ponderados na escolha
do explosivo a utilizar [5]: factores económicos
(custos do explosivo, perfuração, fragmentação
secundária, transporte e britagem); caraterísticas da
rocha e maciço rochoso (propriedades geomecânicas
da rocha e grau de fraturação do maciço);
caraterísticas do explosivo (magnitude e modo de
libertação de energia, impedância, sensibilidade ao
choque e condições de armazenamento); condições
existentes (diâmetro do furo, presença de água e
temperatura da rocha) e resultados pretendidos
(grau de fragmentação a obter e volume de rocha a
desmontar).
Os sistemas de iniciação têm como objetivo iniciar a
detonação dos explosivos, com os atrasos
sequenciais programados e garantindo que tal
acontece de forma controlada quando estão
reunidas todas as condições de segurança (leia-se, de
interdição das imediações do desmonte). Referemse em seguida os três principais sistemas de iniciação
atuais:
Cordão detonante - O cordão detonante tem a forma
de um tubo maleável, com revestimento de plástico
(PVC) ou têxtil, apresentado em bobinas, e
constituído no seu interior por um explosivo
detonante (Pentrite). Iniciado o cordão detonante,
com um qualquer detonador, a reacção das cargas
contidas nos furos é transmitida por este meio a
todos os cartuchos. Como vantagens, apresenta a
detonação de toda a carga explosiva aplicada nos
furos, mesmo quando os cartuchos estão
inadvertidamente separados por inertes, e possui
grande insensibilidade à humidade, no caso dos que

se apresentam revestidos por PVC. Como
desvantagens, temos a destruição da zona de
atacamento dos furos, permitindo a libertação
precoce dos gases da detonação, o facto de ser
relativamente caro e sensível ao choque (durante a
fase de manuseamento) e, mais importante, o facto
de promover a iniciação radial (leia-se: lateral) das
cargas explosivas aplicadas nos furos.
Detonadores
Os
detonadores
servem
essencialmente para temporizar o disparo dos
diferentes furos, garantindo que todos funcionam no
instante em que tal é desejado. Estes podem ser de
quatro tipos: pirotécnicos, elétricos, não-elétricos ou
eletrónicos. Os primeiros já (praticamente) não são
usados, no contexto geotécnico e mineiro
(excetuando algumas pedreiras de rocha ornamental
competente) e os últimos são os mais recentes,
permitindo um maior controlo das vibrações
(destacando-se aqui o controlo da frequência, para
além da amplitude, que já há muito era possível de
controlar) e condicionar, a favor dos melhores
interesses dos projetistas e executantes, a
fragmentação obtida (com apreciáveis reduções de
consumos específicos, de furação e carga explosiva).
Os intermédios, parecidos na forma de iniciação
(dotados de pastas retardadoras pirotécnicas,
contidas nas cápsulas) continuam a ser
interessantes, essencialmente por motivos de
redução do custo unitário (que nem sempre,
corresponde a uma redução efetiva do custo total
integrado das operações de escavação). Dentro dos
últimos, os detonadores eletrónicos, estes
promovem, protegidos e assegurados por um
sistema eletrónico, a ignição do filamento, que
percorrido pela corrente elétrica, vai iniciar a carga
de base do detonador, num tempo especificado e
com erro desprezável, ao contrário do que acontecia
com todos os anteriores.
Dentro dos sistemas de iniciação existem os
“booster’s” (reforçadores) que substituem (hoje)
boa parte das cargas de fundo, quer em ambiente
subterrâneo, quer a céu-aberto, em qualquer dos
casos com melhorias assinaláveis, quando existe um
produto explosivo aplicado a granel (sem
embalagem primária, dentro do furo) como carga de
coluna.

4. Riscos associados
4.1 Explosão não controlada
A detonação acidental pode ocorrer por reacção
prematura de explosivos ou por ativação prematura
de detonador na fase de manuseamento,
armazenamento ou transporte de explosivos.
Um dos efeitos negativos da utilização de explosivos
é a projeção de blocos, que se pode definir como o
deslocamento de volume de maciço rochoso, a
distâncias superiores às previstas e desejáveis [18]. A
energia libertada pelo explosivo durante uma pega
de fogo provoca o esmagamento de rocha na
vizinhança do furo, fratura a rocha para além da
vizinhança, cria uma onda de choque e de gases e
gera ondas sísmicas, fazendo a rocha deslocar-se
para longe do furo. Qualquer incompatibilidade
entre a distribuição da energia gerada, as
propriedades do maciço e a zona confinada cria
condições potenciais para projeção de blocos que
podem atingir locais para além da área de segurança
[19], originando acidentes graves envolvendo
pessoas, equipamentos ou ainda infraestruturas
diversas [18]. As causas prováveis para a ocorrência
deste
fenómeno
podem
ser
[19]:
1)
descontinuidades no maciço [20]: existência de
planos de fraqueza, com fracturas que individualizam
blocos. Deve-se ter em atenção que, no mesmo
plano de fogo, as caraterísticas do maciço podem
variar;
2)
questões
relacionadas
com
dimensionamento da pega de fogo [20]: plano de
fogo desadequado, má aplicação (carga muito
concentrada de explosivos quanto ao plano de fogo,
realça-se que a previsão em 2D não considera as
caraterísticas espaciais das propriedades do maciço,
utilizando um valor médio desse parâmetro, facto
que pode ser ultrapassado utilizando tecnologia a
três dimensões (3D); furos demasiado inclinados;
atacamento inadequado [20]: o atacamento previne
a fuga de gases a alta pressão dos furos. Outro dos
efeitos negativos que pode ocorrer é a invasão da
área de segurança, que pode ser definida como a
área em que a onda de sobrepressão, o material
projetado ou os gases de explosão podem causar
ferimentos [20]. Esta área é definida consoante a
geologia do material, o plano de fogo, a experiência
em trabalhos análogos e os sistemas de iniciação
[19]. Os acidentes relacionados com invasão da área
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de segurança, ou seja, quando alguém entra nessa
zona [20], podem ocorrer por diversos motivos,
entre os quais [19]: uso inadequado de abrigos; falha
na evacuação de trabalhadores da área de segurança
[20], devido à cada vez maior mobilidade (e rapidez
de entrada em área de segurança) proporcionada
pelas viaturas todo o terreno; falha na compreensão
de instruções dadas por operador de fogo ou
supervisor [20]; inadequada vigilância de acessos a
perímetros de segurança [20].
4.2 Inalação de gases provenientes de detonação
de explosivos
A utilização de explosivos provoca o aparecimento
de gases tóxicos, após a detonação. O tipo e volume
de gases libertados após a detonação é influenciado

pelo tipo de explosivo utilizado, pelo que importa
escolher um explosivo que minimize as quantidades
de gases tóxicos [21]. De salientar que existem
algumas situações particulares em que os
trabalhadores ficam bastante expostos a estes gases,
por exemplo, mesmo após o desmonte, em situações
onde existe menos cuidado nos tempos de espera
antes da re-entrada na frente de escavação ou o
sistema de exaustão seja insuficiente para remover
os gases tóxicos e renovar o ar. Em termos de
exposição à amónia, ilustra-se na Figura 3 um registo
(sem qualquer tipo de adaptação para se perceber a
realidade dos dados obtidos), da medição durante
um ciclo de escavação que faz sobressair a elevada
exposição à amónia imediatamente após a pega de
fogo realizada com ANFO.

Figura 3 - Concentrações de amónia durante um ciclo de escavação, incluindo à pega de fogo utilizando ANFO [22].

5. Metodologia
De modo a aferir qual a pertinência de determinadas
medidas preventivas, possíveis para os riscos
identificados, em termos de explosivos e acessórios
no tocante a minimização de riscos, concebeu-se
uma metodologia assente num inquérito, de
perguntas fechadas e testado previamente, a um
painel selecionado de especialistas da área. Optouse pela realização do inquérito, dado ser um modo
que permite alcançar um número razoável de
técnicos com formação e experiência diversa que,
assim, exporá opiniões provenientes de diversos
quadrantes. Pretendeu-se que a amostra de
inquiridos fosse representativa e transversal em
relação a experiência, natureza e amplitude da obra,
de modo a obter a maior credibilidade de resultados
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possível. O inquérito foi realizado por correio
eletrónico, no mês de setembro de 2017. Os critérios
para escolha de inquiridos foram: possuírem uma
ligação à área das obras subterrâneas (quer na
função de promoção, projeto, construção,
fiscalização de obra, investigação ou docência, quer
na vertente mais ligada à produção, quer na vertente
mais ligada a áreas como a prevenção) e terem um
mínimo de 5 anos de experiência em desmonte com
explosivos. Obtiveram-se 30 respostas válidas de
técnicos (correspondente à totalidade dos
inquiridos) com uma experiência muito diversa. As
funções dos técnicos que responderam ao inquérito
eram ligadas à prevenção (26,7%), à produção
(53,3%), à docência/investigação (16,7%) e projeto
(3,3%). Em termos de experiência em obras
subterrâneas, esta variava entre 2 a 5 anos (6,7%), de

6 a 15 anos (43,3%) e mais de 15 anos (50,0%), sendo
a média de 17,9 anos. O inquérito consistia em
questões diretas (Tabela 1) no tocante à redução, ou

não, dos riscos associados a utilização de
determinados explosivos e acessórios, como é
exemplo as questões apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Questões constantes no inquérito.
Questões

Sim

Não

A utilização de emulsões diminui o risco de explosão extemporânea
A utilização de detonadores eletrónicos diminui o risco de explosão extemporânea
A utilização de emulsões minimiza o risco de inalação de gases perigosos provenientes de detonação

6. Resultados e discussão
6.1 Detonação extemporânea/projeção de blocos
A recolha da opinião dos inquiridos quanto a
pertinência de utilização de emulsões para redução
de risco de explosão extemporânea forneceu os
seguintes
numeros:
92%
dos
inquiridos
consideraram que a utilização de emulsões diminui o
risco de explosão extemporânea e 8% consideraram
que não.
Estes resultados confirmam os conteúdos já
publicados, que identificam a tendência para se
usarem as emulsões como produto explosivo de
desmonte, em detrimento do ANFO [8]. Refira-se
que diversos países utilizam-nas há décadas, p.e.
Noruega, desde 1994, data da sua primeira utilização
no túnel de Masfjord [23]. As emulsões são
explosivos estáveis em transporte e manuseamento,
com alta insensibilidade a ações mecânicas, o que
permite serem bombeadas a granel diretamente
para os furos, a partir de uma unidade móvel de
fabrico no local (MEMU) , minimizando assim ainda
mais os riscos associados ao transporte e
manuseamento do explosivo.
As duas componentes do explosivo (combustível e
comburente) podem ser misturadas no furo de
acordo com uma especificação homologada [24] ou
a partir de uma unidade de carregamento
pneumática, destinada a emulsões previamente
sensibilizadas, ou sensibilizadas apenas no furo. Esta
evolução permite dotar o sistema de uma das
vantagens do ANFO face à emulsão encartuchada: a
maior facilidade de carregamento e menor risco de
explosão extemporânea [25], dado o menor risco de
encravamento nos furos (com o correspondente
perigo de não detonação de explosivo devido à falta

de contacto com cartuchos adjacentes) [26]. De
realçar que a aplicação a granel permite também
diminuir o risco de exposição a quedas de blocos da
frente de escavação e maximiza a prevenção do
desvio para fins ilícitos. O carregamento a granel seja
de emulsão, seja de ANFO pode apresentar riscos de
projeções no desmonte caso existem cavidades em
alguns dos furos, fazendo com que haja acumulação
de explosivos nessas zonas. Se as cavidades
estiverem identificadas deve usar manga plástica
nessa zona.
6.2 Utilização de detonadores eletrónicos
Os detonadores, pela sua baixa sensibilidade,
assumem especial importância. A recolha da opinião
dos inquiridos quanto a pertinência de utilização de
detonadores eletrónicos para redução de risco de
explosão extemporânea forneceu os seguintes
numeros: 83% dos inquiridos consideraram que a
utilização de detonadores eletrónicos diminui o risco
de explosão extemporânea e 17% consideraram que
não.
Os resultados obtidos, embora sejam menos
consensuais, reforçam o já afirmado por alguns
especialistas da área. As vantagens dos detonadores
eletrónicos são efetivamente várias, a começar por
questões ocupacionais, pela proteção que oferece o
sistema eletrónico, pois só pode ser usado por quem
possua um “logger” para programação do detonador
e uma “blast box”. Adicionalmente, como já referido,
os detonadores eletrónicos são insensíveis a
correntes parasitas ou erráticas, tendo uma elevada
fiabilidade o que minimiza o risco de detonação
extemporânea. Em termos produtivos, a verificação
da ligação é realizada de forma inequívoca,
minimizando a probabilidade de erro humano. No
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entanto, a maior vantagem revela-se na melhor
precisão. O facto de permitir ajustar os tempos de
atraso de forma manual através do logger é uma
enorme vantagem, para evitar picos de vibração,
associados a disparo simultâneos. O seu uso é já
recomendado na Norma Portuguesa NP 2074:2015
[28], quando na presença de estruturas sensíveis nas
imediações dos desmontes, por permitirem
diferentes temporizações (ultrapassando a limitação
de número de atrasos quando se usa detonadores
elétricos ou mesmo não elétricos [29]).
Proporcionam ainda um desmonte mais regular e
preciso, garantindo que não ocorrem sobreposições
ou trocas de tempos de disparo entre furos
consecutivos. Adicionalmente, a sobrescavacação
tem tendência para ser menor [29], minimizando os
riscos para os trabalhadores [30], diminuindo a
necessidade de saneamento mecânico e manual.
Acresce o potencial de otimizar a dimensão do
escombro a carregar, dado minimizarem-se os blocos
demasiado grandes ou um elevado conteúdo de
finos, poupando na britagem do escombro [27].
Todos estes fatores conduzem a uma melhoria de
eficiência no
ciclo
de
escavação
[31].
Adicionalmente, os detonadores eletrónicos
apresentam vantagens em termos de segurança
pública, dado que o desvio de um acessório deste
tipo não permite facilmente a sua iniciação, pois são
necessários equipamentos específicos, totalmente
encriptados, para os fazer disparar. Para além desta
especificidade, este é na realidade o único sistema
rastreável do mercado, pois a identificação destes
acessórios é intrínseca (“chip”), enquanto que os
demais são rastreados através da embalagem ou por
autocolantos apensos no exterior destes. Muito
embora a evolução no mercado deste tipo de
detonadores esteja a ser lenta devido ao elevado
custo, muitos utilizadores têm vindo a demonstrar
que os benefícios de segurança e produtividade
justificam plenamente o investimento realizado [32],
sendo também defendidos em várias publicações
como a melhor opção a utilizar, designadamente em
túneis complexos [29]. O estado da arte, em termos
de produtividade e segurança, encontra-se na
utilização de detonadores ativados remotamente
[32], quer a céu-aberto, quer em subterrâneo. O
processo consiste geralmente na utilização da
infraestrutura de comunicações via rádio, o que
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permite a iniciação das cargas a partir da superfície.
As vantagens deste sistema são: ausência de risco de
exposição do operador de fogo (dado disparar a
partir da superfície) e restantes trabalhadores que
estejam no subterrâneo (os quais podem ser
minimizados ou mesmo evitados) e menores tempos
de paragem de operação. No entanto, deve-se
salvaguardar que estes sistemas apenas têm o
resultado previsto, devendo ser acompanhados de
um correto planeamento do processo de carga [32].
A utilização de repetidores pode aumentar as
potencialidades deste tipo de iniciação, porque
corresponde às necessidades derivadas do aumento
de comprimento de túneis, permitindo ainda fazer
vários disparos a partir do mesmo tempo, existindo
assim um elevado impacto positivo em termos de
rendimento de ciclo de escavação. Outra das
evoluções possíveis está associada à integração do
“Global Positioning System” (vulgo GPS) no processo
de pega de fogo, opção que já é prática habitual em
alguns países [32]. Assim, a utilização de
detonadores eletrónicos revela-se, em termos de
segurança e saúde, como a escolha mais adequada
para a minimização de riscos. No tocante ao risco de
projeção de blocos, cumpre apenas fazer uma
pequena, mas importante observação, quanto à
mão-de-obra usada para as tarefas. Relativamente
ao manuseamento de explosivos e sistemas de
iniciação, verifica-se alguma disparidade de
interpretação do nº 3 do artº 85º do Decreto-Lei nº
162/90 de 22 de maio, onde se afirma que a
manipulação e emprego de produtos explosivos só
pode fazer-se por pessoal habilitado com cédula de
operador de substâncias explosivas. Isto implica que
todos os que os manuseiam, desde o transporte até
à preparação, possuam a referida cédula. Este
entendimento não é unânime na comunidade
técnica. Em alguns casos, leva a que a licença de
operador de fogo seja apenas garantida para o
supervisor da atividade. Dá-se, para exemplificar a
situação, o exemplo de uma das mais recentes obras
subterrâneas realizadas em Portugal, o Túnel do
Marão. Tendo em consideração a legislação em vigor
para o manuseamento e emprego de substâncias
explosivas, bem como a falta de mão-de-obra
especializada nesta temática, optou-se nesta obra
pela realização de ações de formação específicas a
150 trabalhadores, com recurso a um formador

interno, com a consequente realização de exame
para a obtenção da cédula de operador de
substâncias explosivas junto da Polícia de Segurança
Pública (entidade certificadora), registando-se uma
taxa de aprovação de 93%. Mais importante do que
esta taxa, foi a verificação do cumprimento de boas
práticas durante toda a obra.
6.3 Inalação de gases provenientes de detonação
A recolha da opinião dos inquiridos quanto a
pertinência de utilização de emulsões para redução
de risco de inalação de gases perigosos provenientes
de detonação forneceu os seguintes numeros: 90%
dos inquiridos consideraram que a utilização de
emulsões minimiza o risco de inalação de gases
perigosos provenientes de detonação e 10%
consideraram que não.
Os resultados obtidos reforçam o já afirmado por
alguns especialistas da área. Comparações
anteriores realizadas entre as emulsões e o ANFO
evidenciam que as emulsões conferem uma melhoria
significativa da qualidade do ar ambiente no local de
operação, pois geram menos gases tóxicos do que o
ANFO [33], nomeadamente pelas concentrações
reduzidas de monóxido de carbono e azoto (NOx)
[23]. Os trabalhadores de túnel que usam ANFO
como explosivo de desmonte apresentam uma
redução temporária da função pulmonar, enquanto
aqueles que utilizam emulsão não. A explicação mais
provável para as mudanças observadas é a exposição
de pico ao dióxido de azoto [34].
O ANFO apresenta ainda a desvantagem de produzir
maior volume de gases perigosos de amónia na
presença de calor, humidade e betão projetado [35].
Este fenómeno ocorre aquando da presença de
explosivos não detonados que entram em contacto

com água de betão projetado que possua
caraterísticas alcalinas, estando deste modo os
operadores de robô de betão frequentemente
expostos a amónia [22]. Assim, do pontode vista de
saúde ocupacional conclui-se ser preferencial o uso
de emulsões.
7. Conclusões
Foram apresentados os resultados de uma avaliação
de perceção dos técnicos de desmonte por
explosivos sobre os riscos em termos de segurança e
saúde no trabalho associados a explosivos e sistemas
de iniciação. As seguintes conclusões podem ser
traçadas a partir das respostas recolhidas do painel
de inquiridos: - A utilização de emulsões, sendo mais
estáveis no transporte, manuseamento e
armazenamento do que outros explosivos, é
essencial para minimizar os riscos de detonação
extemporânea. Por sua vez, a opção pelos
detonadores eletrónicos, pela sua insensibilidade e
segurança intrínseca, revela-se também fulcral para
minimizar o referido risco. Adicionalmente, salientase que a projeção de blocos/invasão de zona de
segurança pode, por sua vez, ver o seu risco
minimizado, desde que todo o manuseamento de
explosivos e sistemas de iniciação seja realizado por
trabalhadores habilitados com cédula de operador
de fogo. No que se refere ao risco de inalação de
gases tóxicos provenientes de detonação de
explosivos, a escolha de emulsões minimiza o risco,
devido aos materiais usados na conceção do
produto. Em termos de perspetivas futuras, deverse-á criar condições para a criação de um guia
técnico de boas práticas de segurança e saúde em
obras subterrâneas que permita ver esclarecidos e
especificados critérios adequados para a realização
deste tipo de trabalhos.
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A gestão e utilização dos produtos explosivos e seus precursores tem sido objeto da atenção e preocupação das
demais autoridades, decorrente do potencial destrutivo que os explosivos possuem. Desta forma, consciente das
implicações que a utilização ilícita, incorreta ou negligente poderá causar, tem existido uma constante
regulamentação para garantir uma eficaz e eficiente monitorização do transporte e uso de produtos explosivos. Este
artigo sumariza o percurso evolutivo dos mecanismos adotados para a gestão do transporte de armas, munições e
explosivos. Por conseguinte, focar-nos-emos, com maior detalhe, no sistema eletrónico e georreferenciado que está
atualmente em utilização na Polícia de Segurança Pública (PSP) – o Sistema de Gestão de Transporte de Armas,
Munições e Explosivos (SIGESTAME).
The management and use of explosive products and their precursors has been the object of attention and concern
from other authorities, due to the destructive potential that explosives have. Thus, aware of the implications that
illicit, incorrect, or negligent use can cause, there has been constant regulation to ensure effective and efficient
monitoring of the transport and use of explosive products. This article summarizes the evolutionary trajectory of the
mechanisms adopted to manage the transport of weapons, ammunition and explosives. Thus, we will focus, in more
detail, on the electronic and georeferenced system currently in use by the Public Security Police - Weapons,
Ammunition and Explosives Transport Management System (SIGESTAME).

1. Introdução
Desde a descoberta da pólvora negra, no século IX, e a
consequente e imediata perceção das suas
capacidades bélicas, que a sua posse, utilização e

gestão tem sido sempre uma preocupação.
Hodiernamente, e com a existência de ameaças
implícitas e latentes como o terrorismo, essa
preocupação vive, ainda de forma mais intensa, no
seio das diversas autoridades com responsabilidades,
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diretas e indiretas, na garantia da existência segura de
produtos explosivos no seio de uma comunidade,
considerando as demais afetações existentes que
possibilitam o desenvolvimento e crescimento da
sociedade.
Assim, também em Portugal, tem existido uma
materialização desta preocupação através do
desenvolvimento e atualização da regulamentação e
aplicação de medidas que possibilitem uma mitigação
do risco e ameaça.
2. Percurso evolutivo
Teremos que viajar até 24 de dezembro de 1902 para
encontrar o primeiro regulamento sobre explosivos –
materializado com a publicação do Decreto n.º 2241,
de 29 de fevereiro de 1916. Neste importante
momento assiste-se à criação de um diploma bastante
completo e abrangente, que regulamenta todas as
atividades associadas aos produtos explosivos e
mercadorias perigosas.
Posteriormente, em 1946, o Decreto-lei n.º 36085, de
31 de dezembro, atribui exclusivamente ao Comando
Geral da PSP os serviços de cadastro e fiscalização de
armamento, munições e explosivos, incluindo a sua
produção, importação, comércio, detenção e
emprego, assim como a competência para fiscalizar
fábricas, estabelecimentos de revenda e depósitos de
qualquer natureza, de explosivos, armas e munições.
O Decreto-lei n.º 36085, após 25 anos da sua
publicação, viria a ser revogado pelo Decreto-lei n.º
521/71, de 24 de novembro, o qual foi parcialmente
revogado pelo Decreto-lei n.º 376/84 de 30 de
novembro.
O referido Decreto-lei n.º 521/71, cujas disposições
legais ainda se mantêm em vigor, regulamentou os
procedimentos de cadastro e fiscalização da produção,
importação, exportação, comércio, detenção,
armazenagem e emprego de substâncias explosivas e
a prevenção da segurança nos locais utilizados para
essas atividades, com exceção dos casos afetos às
Forças Armadas. Ao nível do transporte de explosivos,
o artigo 29.º do presente Decreto-lei previu que o
transporte por via terrestre de quantidades superiores
a 500 kg seja sempre acompanhado por um graduado
ou guarda da Polícia de Segurança Pública ou por um
praça da Guarda Nacional Republicana ou da Guarda
Fiscal.
Em 1984, com a publicação de Decreto-lei n.º 376/84,
de 30 de novembro, e respetivos regulamentos por
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este aprovado, desapareceu o conceito de substâncias
explosivas até aí utilizado, surgindo então a
designação de produtos explosivos e de matérias
perigosas suscetíveis de reagir ou de se decompor com
caráter explosivo, efetuando-se assim a separação
física e legal entre estes. Este regime atribuía
competências à Inspeção de Explosivos para o
licenciamento e fiscalização das suas disposições
legais, bem como à PSP, ao nível das suas funções
policiais, em complemento àquelas que já possuía em
função de outras disposições legais.
Em 1992, com a extinção da referida Inspeção de
Explosivos, por força do Decreto-lei n.º 107/92, de 2
de junho, as suas atribuições e competências foram
conferidas à PSP, consolidando-se assim na sua esfera,
a nível nacional, todas as competências legais no
âmbito dos produtos explosivos e das matérias
perigosas, conforme disposto na atual Lei Orgânica da
PSP, aprovada pela Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto.
Desta forma, compete à PSP licenciar, controlar e
fiscalizar
a
fabricação,
armazenamento,
comercialização, utilização e transporte de armas,
munições e substâncias explosivas e semelhantes que
não pertençam ou sejam destinadas às Forças
Militares e demais Forças e Serviços Policiais. Sendo
esta missão facilmente considerada de elevada
complexidade e perigosidade decorrente da grande
diversidade de operadores existentes e elevadas
quantidades de explosivos envolvidos, conforme os
números apresentados nas figuras seguintes.

Figura 1 – Número de estabelecimentos de explosivos e matérias
perigosas licenciados pela PSP.

desenvolvimento sustentado da atividade e, ao
mesmo tempo, reforço dos requisitos de segurança.

Figura 2 – Número de autorizações de compra, importação e
exportação emitidas pela PSP.

Neste sentido, as entidades do sector privado
(Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e
Explosivos – APIPE, Associação Nacional da Industria
Extrativa e Transformadora – ANIET, Associação
Nacional de Empresas de Produtos Explosivos – ANEPE
e a Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de
Explosivos – AP3E) e entidades públicas (PSP, Guarda
Nacional Republicana – GNR e a Direção Geral das
Atividades Económicas – DGAE) uniram-se e
efetuaram um levantamento das questões e
obstáculos burocráticos com que se deparava a
atividade – com vista à posterior apresentação de
medidas que permitissem modernizar e simplificar os
processos de licenciamento e funcionamento do
sector, bem como, proceder à análise, interpretação e
harmonização do quadro legal vigente.

Figura 3 – Quantidades importadas e exportadas de explosivos
autorizadas pela PSP.

Por exemplo, em média, Portugal exporta cinco mil
toneladas de explosivos, o que, conforme podemos
verificar, é uma tendência crescente.

Figura 4 – Objetivos definidos para o grupo de trabalho criado com
o Despacho n.º 23935/2007, de 3 de outubro.

Decorrente desta preocupação e considerando a
elevada dispersão e antiguidade legislativa (alguns
normativos legais atingem mais de 30 anos de
vigência) relativo aos explosivos, bem como, a
evidente desatualização da regulamentação existente
face à realidade do setor e demais instrumentos legais
conexos, houve a necessidade de repensar e atualizar
os mecanismos existentes.

O grupo de trabalho identificou como ação prioritária
a análise de um sistema inovador de segurança e
gestão do transporte de explosivos, que possibilitasse
condições de segurança, o seguimento dos veículos de
transporte de explosivos, o controlo e a monitorização
remotos e que incluísse mecanismos de segurança
ativos e passivos.

Desta forma, com a publicação do Despacho n.º
23935/2007, de 3 de outubro, foi criado um grupo de
trabalho que incluiu representantes de entidades do
sector privado e entidades públicas, com vista a
diagnosticar, analisar, estudar e propor soluções
relacionadas com a necessidade de garantir uma
indústria segura e competitiva no sector dos
explosivos e atividades ou produtos conexos –
propondo, dessa forma, medidas de apoio ao

Consequentemente, surgiu o Despacho n.º
12687/2008, de 23 de abril, que promoveu a
realização de um projeto-piloto a desenvolver no
transporte de produtos explosivos nos veículos das
empresas que integrem o projeto, até ao número de 6,
desde que devidamente equipados, de acordo com os
parâmetros adequados de segurança. A aplicação
desta proposta permitiu a aplicação de medidas de
segurança como o rastreio de veículos de transporte
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de explosivos com controlo remoto e outros
mecanismos de segurança ativos e passivos.
Em 2008, o relatório apresentado pela PSP sobre o
desenvolvimento e aplicação do projeto-piloto
permitiu concluir que a aplicação testada no controlo
do transporte de explosivos é eficaz e propõe um
período adicional para o desenvolvimento de novos
componentes que não foram incluídos no projeto
inicial.

Figura 6 – Esquema referente às alterações legislativas relativas à
presença de escoltas policiais no transporte de produtos
explosivos superiores a 500 kg.

Posteriormente, em 2016, o Decreto-lei n.º 48/2016,
de 22 de agosto, regulamentou a criação, implantação,
gestão e apoio do sistema eletrónico de
georreferenciação para o transporte seguro de armas,
munições e produtos explosivos – o SIGESTAME.

Figura 5 – Conclusões apresentadas no relatório realizado pela PSP
sobre o desenvolvimento e aplicação do projeto-piloto criado com
o Despacho n.º 23935/2007, de 3 de outubro.

Decorrente do crescente âmbito inovador do projeto,
o Despacho n.º 30106/2008, de 12 de novembro,
alargou o calendário do projeto-piloto e estipulou que
o grupo de trabalho efetuasse no relatório final uma
análise consistente sobre a adequabilidade, eficácia,
eficiência e aplicabilidade generalizada do sistema.
Consequentemente ao sucesso relatado na avaliação
efetuada ao projeto-piloto, o Decreto-lei n.º
119/2010, de 27 de outubro, veio alterar o Decreto-lei
n.º 521/71 que regulava a presença de escoltas
policiais no transporte de produtos explosivos
superiores a 500 kg.
Após este momento, a escolta policial presencial
passou a ser dispensada quando a transportadora
utilizasse um sistema de georreferenciação eletrónica,
que garantisse o acompanhamento permanente do
transporte e a ativação imediata dos alarmes.
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Figura 7 – Esquema referente à criação e implementação do
SIGESTAME após regulamentação introduzida pelo Decreto-lei n.º
48/2016, de 22 de agosto.

Ficou ainda definido que a Polícia de Segurança Pública
tem acesso exclusivo ao sistema de georreferenciação,
para monitorizar a segurança e controlo do transporte
de armas, munições e explosivos – tendo como
pressuposto que é a PSP a autoridade legal
responsável pela licenciamento, controlo e inspeção
de armas de fogo, munições e explosivos, conforme
disposto na atual Lei Orgânica da PSP, aprovada pela
Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto.

Figura 8 – Esquema referente aos requisitos de adesão ao
SIGESTAME conforme previsto no Decreto-lei n.º 48/2016, de 22
de agosto.

3. O SIGESTAME
O Decreto-lei n.º 48/2016, de 22 de agosto, definiu a
PSP como autoridade competente para assegurar o
controlo do SIGESTAME, bem como:
 Autorizar o acesso ao sistema;
 Atualizar o registo dos aderentes e veículos
aprovados de todas as empresas;
 Monitorizar todos os transportes em todos os
momentos;
 Adotar medidas de controlo e fiscalização dos
transportes e dos meios técnicos utilizados;
 Designar as entidades responsáveis pelo sistema de
certificação, bem como os equipamentos a instalar
nos veículos;
 Estabelecer e aplicar as medidas adequadas para
garantir a segurança dos transportes; e,
 Suspender, temporária ou permanentemente, a
utilização do SIGESTAME.

assim como a imobilização do veículo, ainda que
por motivos justificados;
 Comunicar qualquer alteração no respetivo
licenciamento ou nos veículos usados no
transporte;
 Garantir que os motoristas dos veículos de
transporte conhecem as normas e procedimentos
no âmbito do transporte ao abrigo do SIGESTAME;
 Cumprir e fazer cumprir todas as instruções e
ordens que lhe sejam comunicadas pela PSP
durante o transporte.

Figura 10 – Centro de Comando e Controlo Estratégico da PSP.
Serviço sediado na Direção Nacional da PSP onde polícias do
Departamento de Armas e Explosivos operam permanentemente
o SIGESTAME.

Para consolidar a estrutura deste processo foi
publicada a Portaria n.º 345/2016, de 30 de dezembro,
que regulamentou:
 Os requisitos para o apoio do SIGESTAME;
 As caraterísticas operacionais do sistema de
georreferenciação; e,
 As taxas devidas pela absorção, bem como, a
utilização do SIGESTAME.

Figura 9 – Esquema das atribuições de gestão do SIGESTAME,
previstas no Decreto-lei n.º 48/2016, de 22 de agosto.

Para operar no SIGESTAME as empresas são obrigadas:
 Facultar à PSP toda a informação relevante para a
monitorização e controlo do transporte;
 Cumprir e fazer cumprir as datas, horários e
itinerários dos transportes a monitorizar;
 Comunicar de imediato à PSP qualquer anomalia ou
incidente verificado no decorrer do transporte,

Figura 11 – Taxas relativas ao SIGESTAME definidas na Portaria n.º
345/2016, de 30 de dezembro (atualização das taxas em harmonia
como n.º 2 art.º 6.º da Portaria e a vigorar a partir de 1 de março
de 2020).
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Assim, para as empresas interessadas aderirem ao
SIGESTAME devem apresentar um pedido à PSP que
contenha:
a) Identificação do requerente;
b) Designação da atividade comercial;
c) Identificação do veículo, ou veículos, a utilizar.
Todavia, a adesão ao sistema só será autorizada e
certificada se o equipamento instalado no veículo
garantir uma interoperabilidade absoluta com o
SIGESTAME. O certificado, entregue pela PSP, será
válido por 3 anos e a efetiva utilização do SIGESTAME
depende do pagamento prévio das taxas legalmente
previstas.

Figura 13 – Caraterísticas operacionais e de funcionamento do
sistema de geolocalização definidas na Portaria n.º 345/2016, de
30 de dezembro.

Ou seja, para um conjunto definido de eventos
previstos no SIGESTAME, existem níveis de risco
atribuídos e ações policiais devidamente protocoladas
que poderão envolver desde a simples verificação da
PSP, até uma ação concertada com a GNR e sistema de
proteção civil, caso necessário.

Figura 12 – Centro de Comando e Controlo Estratégico da PSP.
Serviço sediado na Direção Nacional da PSP onde polícias do
Departamento de Armas e Explosivos operam permanentemente
o SIGESTAME.

Operacionalmente, a monitorização do veículo de
transporte de produtos explosivos inicia-se após
solicitação do expedidor junto da PSP, através do envio
de requerimento, até às 14H00 do dia útil anterior ao
previsto para a sua realização. Após análise do
requerimento, a PSP adota e comunica ao motorista
do veículo as medidas necessárias à garantia da
segurança do mesmo.
Por último, e para possibilitar uma resposta eficaz a
qualquer incidente/evento que seja declarado pelo
operador/motorista ou sinalizado pela PSP durante a
monitorização do SIGESTAME, foi definido um
protocolo de atuação policial rigoroso e adaptado a
cada situação concreta.
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Figura 14 – Exemplo de uma ação de verificação e fiscalização
efetuada pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP a uma
viatura de transporte de explosivos equipada com o SIGESTAME.

4. Conclusão
Com a presente abordagem pretendemos dar a
conhecer o percurso evolutivo da gestão da segurança
no transporte de explosivos, considerando a elevada
complexidade deste processo decorrente da
perigosidade associada e ameaças existentes.
Após a presente análise conseguimos verificar que tem
existido uma permanente preocupação em
desenvolver e atualizar os mecanismos de controlo e
segurança definidos. Essa preocupação, transversal a
todos os intervenientes diretos e indiretos,
possibilitou um trabalho conjunto entre autoridades
administrativas e policiais e associações integrantes
neste setor, com a consequente criação dum produto
tecnológico e específico para a gestão e controlo do
transporte de explosivos – o SIGESTAME.

Assim, nos últimos três anos, a PSP, enquanto
autoridade administrativa e policial com acesso
exclusivo ao sistema de georreferenciação
SIGESTAME, registou e monitorizou mais de 11 mil
transportes de produtos explosivos (11.230). E, até
novembro deste ano, cerca de 2.831. Como podemos
verificar nas figuras seguintes, a utilização do presente
sistema é, cada vez mais, uma tendência e uma
realidade crescente. O que realça a assertividade da
solução estudada, experimentada e criada. No
entanto, o dado mais importante é que, até ao
momento, não foi registado pela PSP qualquer
incidente.

Figura 16 – Dados mensais das monitorizações realizadas pela PSP
com recurso ao SIGESTAME em 2021 – Dados PSP.

Figura 15 – Dados das monitorizações realizadas pela PSP com
recurso ao SIGESTAME no período de 2018 a 2021 (excluí
dezembro de 2021) – Dados PSP.
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Moura, Silva & Filhos, S.A
EXPLOSIVOS . PÓLVORAS . RASTILHOS

Conscientes de que o fabrico de explosivos é um sector de actividade que exige muito controlo e segurança,
a Moura Silva & Filhos, SA, adoptou uma linha de estratégia para a progressiva melhoria, dando início em 1999
à implementação de um Sistema de Qualidade.
Um dos objectivos primordiais da empresa é o acompanhamento activo do progresso do mercado e a melhoria contínua
do seu leque de produtos.
Pretende-se apoiar e servir todos os clientes com a máxima eﬁciência e brevidade e desenvolver um trabalho contínuo no
desenvolvimento de novos explosivos. Na prática, todos os objectivos conduzem a um objecto fundamental a satisfação do cliente.
No seguimento dos seus objectivos, a Moura Silva & Filhos, SA, aposta neste momento na incorporação de quatro
importantes factores: Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social com o desenvolvimento do projecto de
certiﬁcação integrada, sendo neste momento uma empresa certiﬁcada em Qualidade pela ISO 9001 e em Gestão Ambiental,
pela 14001.
Com a conjugação destes quatro sistemas a Moura Silva & Filhos, SA, acredita ser possível avançar mais no seu caminho
para a deﬁnição de um futuro em que seja possível, mais do que nunca:
"Fazer mais, com Qualidade"
"Fazer melhor, com segurança"
"Fazer bem respeitando o ambiente"
"Fazer de forma sustentada, com Responsabilidade Social"
O grupo Moura Silva & Filhos, S.A., ciente da permanente mutação do mercado nesta indústria, propõe-se enfrentar as mudanças
de percurso que se perspectivam, tendo sempre em linha de conta, e acima de tudo, a satisfação do cliente.
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it possible to develop a prediction model for the vibration’s amplitudes for each of the case studies.
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meios estratificados onde, se a sua geometria assim o
favorecer, as ondas podem concentrar-se ou
sobrepor-se a outras refletidas, fazendo desta forma
com que se verifiquem valores de vibração maiores em
pontos mais distantes da fonte, os chamados
fenómenos de amplificação local [3]. A frequência é
bastante importante nos critérios de dano estrutural,
pois quando a frequência dominante do evento e a
frequência natural da estrutura se aproximam, podem
originar estes fenómenos de amplificação ou
ressonância, como consequência, poderá ocorrer uma
resposta dinâmica agravada numa estrutura a maior
distância que outra que não vibra.
O diagrama de fogo convencional a céu aberto
pretende maximizar a fragmentação e controlar a
deslocação do material a desmontar, mediante
aplicação de explosivo nos furos [4]. A este está
associado um procedimento crucial na aplicação de
substâncias explosivas, o dimensionamento, que
deverá ser dinâmico ao longo da exploração. Com um
bom dimensionamento não só o desmonte tem mais
probabilidades de correr como planeado, como este é
controlado, quer no aspeto de produção e
fragmentação, quer no controlo dos impactes
ambientais gerados [5].
Para a otimização das amplitudes de vibrações existem
vários procedimentos, alguns mais práticos e de
menores custos, outros com recurso a tecnologias
mais desenvolvidas e consequentemente mais
dispendiosos. Numa primeira abordagem, devem ser
cuidadosamente dimensionadas: a geometria do
diagrama de fogo e os sistemas de iniciação a aplicar
[5]. Relacionados com estes, a redução da altura das
bancadas poderá ser um procedimento a ter em conta,
bem como a utilização de sistemas de iniciação
múltipla, reduzindo a carga explosiva disparada por
retardo.
Por todo o mundo, existem normas com o objetivo de
limitar os valores máximos de amplitude de vibração
com origem em atividades geotecnias, que atingem as
estruturas da envolvente, como em Portugal desde
1983. Com esta limitação imposta, surgiu a
necessidade de criar modelos que permitam prever as
amplitudes de vibração, de acordo com a carga de
explosivo utilizada e a distância ao recetor, de modo a
que os responsáveis pelos desmontes possam ajustar
os diagramas de fogo, reduzindo ao máximo o
incómodo causado na população e garantindo sempre
a segurança das estruturas. Contudo, os limites
apresentados nas várias normas existentes, são
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sempre superiores aos da perceção humana, o que faz
com que o incómodo das populações prevaleça e que
estas muitas vezes associem danos, com diferentes
origens, nas estruturas a danos provocados pelos
fenómenos vibratórios.
De acordo com o acabado de introduzir, este estudo
tem como objetivo propor um modelo de previsão de
amplitudes de vibrações para cada uma das pedreiras
em estudo. Para isso, o modelo de Johnson foi o
empregue, por ser considerado suficiente e eficaz na
criação dos modelos pretendidos. A equação definida
por Johnson em 1971, apresentada de seguida, é
também reconhecida por vários autores como a mais
utilizada devido à sua versatilidade e facilidade de
aplicação [5].
 ݒൌ ܽܳ  ܦ

(1)

Em que  ݒrepresenta a velocidade vibratória
resultante (PVS) [mm/s]; ܳ a carga máxima de
explosivo por retardo [kg];  ܦa distância entre os
pontos de detonação e de registo [m]; aǡ ܾ݁ܿ as
constantes características do local e do diagrama de
fogo. Para determinar as constantes a, b e c é
necessário seguir uma metodologia, sendo que a
principal etapa é a realização de uma regressão linear
múltipla.
2. Metodologia e monitorização
A metodologia aplicada na realização deste estudo
divide-se em duas partes, o trabalho de campo e
posteriormente o tratamento de dados. Quanto ao
trabalho de campo este consistiu maioritariamente no
acompanhamento do carregamento dos desmontes e
na monitorização das vibrações causadas pelas
detonações.
A monitorização das vibrações realizou-se entre o dia
1 de março e 3 de julho de 2021, dividindo-se durante
este período entre as duas pedreiras em estudo. Para
a sua realização utilizaram-se vários sismógrafos de
engenharia da marca Instantel, devidamente
calibrados e seguindo os requisitos apresentados na
norma portuguesa 2074:2015 [6]. Na maioria dos
ensaios utilizaram-se dois sismógrafos para a
monitorização simultânea em locais distintos.
Os locais escolhidos para a colocação dos sismógrafos
foram estratégicos, tentando abranger todas as
direções em volta de cada uma das pedreiras e o
máximo de intervalos de distâncias possíveis. Todavia,
existiram algumas limitações para a localização dos
pontos de monitorização, principalmente devido às

características da envolvente, quer devido à intensa
vegetação existente, quer ao terreno não apresentar
condições para a instalação do sismógrafo, bem como
à ausência de estruturas em alguns locais.
Para calcular as distâncias entre os pontos de
monitorização e os locais de desmonte, foram
utilizados dois métodos distintos. Para o Outão
utilizou-se um modelo topográfico em formato
AutoCad para retirar as coordenadas de cada local de
monitorização e para a marcação de cada desmonte,
calculando com recurso às coordenadas fornecidas a
distância entre pontos. Já na pedreira do Vale do
Covão, como não existe um modelo topográfico que
inclua os locais de monitorização escolhidos, recorreuse ao Google Maps para marcação de cada desmonte
e respetivos locais de monitorização, calculando
através dos dados fornecidos pela aplicação a
distância entre eles.
Após o trabalho de campo criou-se uma base de dados
para cada um dos casos de estudo, estas bases de

dados foram analisadas, retiraram-se os dados outliers
e realizou-se uma regressão linear múltipla dos dados,
recorrendo ao software SPSS, com o objetivo de criar
um modelo de propagação de vibrações para cada
uma das pedreiras.
3. Casos de estudo
No presente artigo são abordados dois casos de
estudo, ambos localizados no parque natural da
Arrábida, com pequenas populações em volta,
existindo forte pressão da população para a redução
dos impactes ambientais causados, nomeadamente
das vibrações a que estão expostas. São duas
pedreiras bastante distintas a vários níveis, uma
localiza-se isolada no Outão, junto à localidade Vale da
Rasca, em Setúbal e outra no Vale do Covão,
pertencente a um conjunto de várias pedreiras
existentes, junto à localidade Pedreiras, em Sesimbra.
Geograficamente as duas pedreiras são apresentadas
na figura 1.

Figura 1 - Localização geográfica das pedreiras em estudo: a) fotografia aérea de Portugal continental; b) fotografia aérea do Parque Natural
da Arrábida; c) fotografia aérea da pedreira Vale do Covão (dentro do polígono vermelho); d) fotografia aérea da pedreira do Outão (Google
Earth)
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Os explosivos utilizados habitualmente são, o produto
Senatel Pulsar, para a carga de fundo e o Senatel
Powerpac, para a carga de coluna, ambos da Orica
Mining Services, S.A. Quanto aos detonadores, são
utilizados maioritariamente detonadores não
elétricos.
3.1. Pedreira do Outão
A pedreira do Outão, localiza-se junto à fábrica de
cimento da Secil, a poucos quilómetros de Setúbal, a
sudeste da aldeia do Vale da Rasca e a noroeste do
Forte Velho do Outão. Tem a capacidade de produção
anual de aproximadamente dois milhões de toneladas.
Para redução dos impactes ambientais, em concreto
das amplitudes de vibração, já são aplicadas diversas
medidas de minimização, como: a redução das alturas
das bancadas, o cuidado na escolha da geometria do
diagrama de fogo e a utilização de iniciação múltipla.
Esta última medida é a de mais fácil introdução e tem
vindo a ser aplicada em bancadas cada vez mais baixas
(recentemente para bancadas a partir dos 12 metros
de altura), com o objetivo de reduzir ao máximo o
incómodo causado nas populações envolventes.
A pedreira atualmente tem um layout uniforme de
apenas uma, mas na verdade é o conjunto de duas
pedreiras de materiais distintos, do lado norte a rocha
existente é maioritariamente marga e do lado sul,
calcário. A análise realizada neste estudo considerou a
pedreira num só elemento, não fazendo distinção do
material geológico presente. Esta escolha deveu-se,
não só porque os dados quando analisados em
separado não foram conclusivos, mas também por
existirem várias litologias na zona em causa, ou seja, o
maciço em estudo acabou por ser o conjunto de todas
estas estruturas geológicas num todo.

Figura 2 - Localização dos locais de monitorização na pedreira do
Outão (Google Earth)

3.2. Pedreira do Vale do Covão
A pedreira do Vale do Covão é uma pedreira de
calcário, localizada no Lugar do Covão, na zona de
Santana, em Sesimbra. Tem a capacidade de produção
anual de cerca de setecentos mil toneladas. Como na
pedreira anterior, são tomadas medidas para a
redução dos impactes ambientais, como o cuidado na
escolha da geometria do diagrama de fogo
Para a monitorização de vibrações nesta pedreira
foram utilizados oito locais de monitorização, estando
apresentados na figura 3 da seguinte forma:




a vermelho são locais referentes a estruturas
sensíveis, não existindo nenhum;
a amarelo, locais referentes a estruturas
correntes: B, C, D, E, F, G e H;
e a verde a única estrutura reforçada: A.

Na figura 2, são apresentados os nove pontos de
monitorização realizados. Estes foram codificados por
letras e cores, de acordo com as classificações das
estruturas, sendo elas:




estruturas sensíveis, apresentadas com a cor
vermelha: A, B, C e H;
estruturas correntes, apresentadas a amarelo: D,
E, F e G;
e estruturas reforçadas, apresentadas a verde: I.

Figura 3 - Localização dos locais de monitorização na pedreira Vale
do Covão (Google Earth)
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4. Análise e discussão de resultados
Foram obtidos 118 registos de vibrações na pedreira
do Outão e 87 registos de vibrações na pedreira do
Vale do Covão. A partir dos registos de vibrações
reuniram-se a velocidade vibratória e a frequência
dominante dos eventos.
Os valores de velocidade vibratória utilizados neste
estudo são os PVS (peak vector sum). A frequência
dominante do evento foi determinada analisando as
frequências dominantes de cada componente do
terreno (longitudinal, transversal e vertical), sendo
selecionada a frequência correspondente à onda de
maior amplitude, no caso de existirem amplitudes
máximas iguais, a frequência dominante escolhida foi
a menor das componentes em causa.
Para avaliar a qualidade do ajuste das várias
regressões lineares foi utilizado o coeficiente de
determinação (R2). Este coeficiente é uma medida que
avalia a capacidade de um modelo prever ou explicar
um resultado, sendo que diz quão próximos os valores
observados estão dos valores previstos pela regressão.
Importante notar que este coeficiente apenas nos
indica a magnitude da associação [7].
O primeiro tratamento dos dados obtidos foi a
extração de outliers. Para ser possível a extração
destes valores com recurso a processos gráficos foi
necessário fixar um dos parâmetros dos dados, visto
que existiam variações em todos, escolheu-se a carga
máxima por retardo (Q) para esse efeito, contudo em
vez se fixar um valor de Q para cada representação
gráfica, optou-se por dividir os dados em intervalos de
Q, analisando a taxa de variação de cada um para que
esta fosse o mais reduzida possível, garantindo um
intervalo razoável e com dados suficientes para
representar e analisar graficamente. Teve-se em
consideração um valor limite de 10% dos dados, ou
seja, não se poderia extrair mais de 10% do total de
dados de cada caso de estudo, para que essa
percentagem fosse distribuída em toda a extensão da
amostra, aplicou-se a mesma regra para cada intervalo
de Q, ou seja, para cada representação gráfica.

Com uma base de dados isenta de outliers, passou-se
à determinação dos coeficientes a, b e c referentes ao
modelo de Johnson e característicos de cada caso de
estudo. Para este processo recorreu-se, como já
mencionado, ao software estatístico SPSS, onde foram
realizadas as regressões lineares múltiplas necessárias
e adquiridos os respetivos resultados e parâmetros de
qualidade dos modelos.
Para a aplicação da regressão linear ao modelo de
propagação das vibrações foi necessário aplicar
logaritmos a todos os termos da equação em causa,
para que os expoentes se tornassem coeficientes,
deste modo, adaptando a equação (1), obteve-se a
equação seguinte.
݈݃ሺݒሻ ൌ ݈݃ሺܽሻ  ܾ݈݃ሺܳሻ  ܿ ൈ ݈ሺܦሻ

(2)

ؠ

 ݕൌ ܾ  ܾଵ ݔଵ  ܾଶ ݔଶ

Após a realização da regressão linear múltipla, foi
necessário converter os resultados fornecidos pelo
SPSS nos coeficientes originais, a, b e c, para isso ܽ ൌ
ͳͲబ , ܾ ൌ ܾଵ e ܿ ൌ ܾଶ . Importante referir que os
dados apenas foram validados se, como era de
esperar, o coeficiente b, referente à carga explosiva,
fosse positivo, pois o aumento desta origina o
consequente aumento da velocidade de vibração
verificada, e o coeficiente c, referente à distância entre
o local de registo e de desmonte, fosse negativo pois a
relação entre a distância e a velocidade de vibração é
sempre inversa. Obteve-se então a tabela apresentada
de seguida.

Na pedreira do Outão foram retirados 10 valores
anómalos no total de 118 registos realizados e na
pedreira do Vale do Covão foram extraídos 6 valores
anómalos no total de 87 registos. O número de
outliers, em ambos os casos, foram menores que 10%
da amostra porque a retirada de mais valores não
melhorou os coeficientes de determinação.
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Tabela 1 - Resultados dos coeficientes a, b e c para cada caso de estudo

Equação

Coeficiente de
determinação da
regressão

Coeficientes
Pedreira do Outão

 ݕൌ ܾ  ܾଵ ݔଵ  ܾଶ ݔଶ
Equivalência

ܾ ൌ ͳǡͻͺ

ܾଵ ൌ Ͳǡ͵ͷ͵

ܾଶ ൌ  െͲǡͻͻ

 ݒൌ ܽܳ ܦ

ܽ ൌ ͻͷǡͲͳ

ܾ ൌ Ͳǡ͵ͷ͵

ܿ ൌ  െͲǡͻͻ

ܽ ൌ ͳͲబ

ܾ ൌ ܾଵ

ܿ ൌ ܾଶ

ܴଶ ൎ ͷͷΨ

 ݒൌ ͻͷǡͲͳ ൈ ܳǡଷହଷ ൈ ି ܦǡଽଽ
Pedreira do Vale do Covão

 ݕൌ ܾ  ܾଵ ݔଵ  ܾଶ ݔଶ
Equivalência

ܾ ൌ ʹǡͲͲ͵

ܾଵ ൌ ͲǡͶͷͷ

ܾଶ ൌ  െͳǡͲͺͳ

 ݒൌ ܽܳ ܦ

ܽ ൌ ͳͲͲǡͻ͵

ܾ ൌ ͲǡͶͷͷ

ܿ ൌ െͳǡͲͺͳ

ܽ ൌ ͳͲబ

ܾ ൌ ܾଵ

ܴଶ ൎ Ψ

 ݒൌ ͳͲͲǡͻ͵ ൈ ܳǡସହହ ൈ ି ܦଵǡ଼ଵ

Os resultados foram confrontados com os valores de
referência da bibliografia para o calcário,
apresentados na tabela 2, através da representação
gráfica de linhas isocinéticas das equações obtidas e
da teórica.
Tabela 2 - Valores característicos para os coeficientes a, b e c do
calcário (Gama, 1998)

Maciço Rochoso

a

b

c

Calcário (tipo não especificado)

580

0,6

-1,4

Nas isocinéticas referentes à pedreira do Outão, foi
possível verificar que estas, teóricas e da equação
obtida, tendem a aproximar-se para cargas por
retardo menores e a afastar-se para cargas por retardo
maiores, não sendo totalmente paralelas. Este
fenómeno já era esperado pois, como mencionado
anteriormente, a pedreira do Outão não tem apenas
calcários na sua constituição, havendo influência de
outros maciços, como a marga, e devendo-se notar
que os valores teóricos apresentados são para
calcários apenas. Assim sendo, as isocinéticas não
invalidam os resultados obtidos, até pelo contrário
validam-nos, pois ambas estão na mesma gama de
valores e mostram que existe a singularidade da
existência de marga.
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ܿ ൌ ܾଶ

No caso das isocinéticas referentes à pedreira do Vale
do Covão, constituida apenas por calcários de
pedreira, é possível validar a equação pois, apesar
destas não serem coincidentes, são paralelas e estão
na mesma gama de valores, o que seria de esperar pois
a equação é o ajuste às caracteristicas reais do maciço
em estudo.
5. Conclusões e trabalhos futuros
A realização deste estudo tinha como principal
objetivo construir um modelo de previsão das
amplitudes de vibração para cada uma das pedreiras
em estudo, recorrendo a técnicas de regressão linear
múltipla e utilizando como base o modelo de Johnson
(1971). Estes modelos permitem simular situações em
tempo real, sempre que pertinente e necessário.
Os casos de estudo foram duas pedreiras do grupo
Secil, localizadas no parque natural da Arrábida, perto
de pequenas zonas habitacionais, sendo por isso,
ambas, alvo de bastante atenção em termos de
impactes ambientais. As campanhas de monitorização
nas duas pedreiras tiveram a duração de
aproximadamente 4 meses e deram origem a cerca de
205 eventos observados. Com esta monitorização foi
possível verificar que a norma portuguesa 2074:2015
está a ser cumprida nos dois casos de estudo, sendo

que ambos têm como objetivo não ultrapassar o limite
mais restritivo desta diretriz, reduzindo ao máximo os
impactes ambientais decorrentes.
O modelo criado para a pedreira do Vale do Covão tem
um coeficiente de determinação melhor, sendo de
esperar que, por consequência, o modelo seja mais
preciso que o da pedreira do Outão. Apesar dos
resultados terem sido validados, os coeficientes de
determinação não foram tão elevados quanto era
pretendido, contudo são superiores a 50%.
Na monitorização, como já foi referido, a grande
dificuldade sentida foi a impossibilidade de realizar
registos em algumas direções das pedreiras devido às
características da envolvente, como vegetação densa,
declives elevados, estradas bastante degradadas ou
ausência de estruturas em alguns locais.
Por fim, apesar de todas estas dificuldades, considerase que o principal objetivo deste estudo foi cumprido.
Para trabalhos futuros sugere-se a criação de um novo
modelo de previsão de amplitudes de vibração
incluindo o afastamento médio da bancada, onde se
utilize equipamentos laser 3D recentes, que não
dependam totalmente da acuidade do utilizador,
juntamente com um equipamento boretrak, para
avaliação da qualidade e precisão dos furos
considerados.
É sugerido também, que seja realizado um novo
modelo de previsão de amplitudes de vibração
incluindo o consumo específico de explosivo. Este
parâmetro a incluir terá de variar consideravelmente
ao longo do período de monitorização, caso contrário
não fornecerá quaisquer dados construtivos para o
modelo, algo que é de muito difícil aplicação num
contexto de condições normais de laboração de uma
pedreira.
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Por fim, para o caso de estudo da pedreira do Outão,
é sugerido que seja realizada uma base de dados
consideravelmente maior, sendo aplicado um modelo
de previsão de amplitudes de vibração onde se
considerem as diferentes características geológicas,
dos locais dos recetores e da origem das solicitações,
percebendo assim que influência têm no modelo
criado.
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The conference will take place from Sunday 15th to Tuesday 17th May 2022 and includes technical
presentations, an industry exhibition, technical excursions, educational workshops, welcome
drinks reception and gala dinner.
This unique event draws attention from explosives users, manufacturers and drilling equipment
operators as well as researchers and professionals involved in the construction and mining
industry.
The technical sessions will be divided into key themes. Authors will present their papers in English
to an audience in a lecture style format with some time for questions from the audience.
The conference will focus on practical papers on the following themes:











Blast Design Management
Blast Vibration and Seismology
Blasting Work Experiences
Construction, Mining & Quarrying (Blasting)
Demolition Blasting
EU Directives & Harmonisation Work
Explosive Detection for Security
Health, Safety & Environment
New Applications and Training
Technical Development

For any queries please contact us at info@efee2022.com.
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Restrições e condicionamentos no emprego de artigos de pirotecnia pelo risco de incêndio
rural
Restrictions and constraints on the use of pyrotechnic articles due to the risk of rural fire
André Bazenga
Universidade de Coimbra, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Ciências e Tecnologia
José Góis
Universidade de Coimbra, ADAI, Departamento de Engenharia Mecânica, Faculdade de Ciências e Tecnologia
A utilização de artigos de pirotecnia em espetáculos de fogo de artifício durante o período crítico tem sido sujeita nos
últimos anos a fortes restrições e condicionamentos por parte de alguns municípios em Portugal Continental. Este
trabalho faz uma análise da legislação que regula o emprego de artigos de pirotecnia e a prevenção e minimização
dos riscos de incêndios rurais, discute nesse propósito os resultados do estudo realizado pela ADAI e deixa pistas para
a elaboração de um catálogo de locais licenciados para a realização de espetáculos de pirotecnia.
The use of pyrotechnic articles in fireworks events during the critical period has been subject, in recent years, to strong
restrictions and constraints by some municipalities in mainland Portugal. This work analyses the legislation that
regulates the use of pyrotechnic articles and the prevention and minimization of rural fire risks, discusses with this
objective the study carried out by ADAI on the use of pyrotechnic articles and its relationship with the ignition of forest
fires and makes a proposal for the development of a catalogue of licensed venues for fireworks shows.
1. Introdução
O emprego de artigos pirotécnicos em espetáculos de
fogo de artifício tem alguns riscos inerentes à
atividade, sendo o risco de incêndio o mais prevalente
quando os artigos são usados em zonas rurais durante
o período crítico1. No entanto, é possível mitigar este
risco através da seleção da natureza e estado de
limpeza da área envolvente ao local de emprego, o
tipo e o calibre dos artigos pirotécnicos e a
disponibilidade de meios de combate a incêndio no
local.
O desenvolvimento de uma ferramenta que permita
avaliar o risco de incêndio de acordo com as variáveis
anteriormente referidas e as condições atmosféricas
no local, que possa ser integrada na legislação, pode
ajudar as entidades decisoras pelo licenciamento de
espetáculos a se guiarem por critérios mais realistas,
evitando a tomada de decisões arbitrárias que
penalizam a atividade profissional e os organizadores
de eventos, apagando assim esta tradição, que muito
contribui para o setor do turismo. A constituição de
um catálogo com identificação dos possíveis locais
autorizados para a realização de espetáculos de fogo

de artifício pode servir de guia para a tomada de
decisão.
Neste artigo são analisados os diplomas legais e
demais instruções técnicas que regem o emprego de
artigos de pirotecnia, bem como os relativos à
prevenção no uso do fogo em espaços rurais e à
redução do risco de incêndio. No âmbito desta análise
são discutidos os resultados do estudo realizado pela
ADAI em 2019, sobre o emprego de artigos de
pirotecnia e a sua relação com a ignição de incêndios
florestais [1]. Para que se possa ter uma perceção do
tipo de ocupação do solo na área envolvente ao ponto
de lançamento de artigos de pirotecnia são
apresentados os resultados da análise de 57 pontos na
região centro de Portugal Continental.
2. Regulamentação no emprego de artigos de
pirotecnia
O decreto-lei (DL) n.º 135/2015, de 28 de julho, que
estabelece as regras para a livre circulação de artigos
de pirotecnia, estabelece também os requisitos de
segurança exigidos para a salvaguarda da saúde, bens
e ambiente na sua utilização normal. As normas
técnicas n.º 3/2018 e n.º 4/2018, definidas pela

1
Com a publicação do DL n.º 82/2021, de 13 de outubro, que
revogou o DL 124/2006 de 28 de junho, deixou de ser definido.
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Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública
(DNPSP), no âmbito do referido diploma
regulamentam a credenciação de pessoas habilitadas
para a sua utilização, bem como as exigências técnicas
para a utilização, onde se inclui os procedimentos para
o pedido de licença para a realização de espetáculos
pirotécnicos, nos termos em que estão definidos no
artigo 38.º do Regulamento sobre o Fabrico,
Armazenagem, Comércio e Emprego de Produtos
Explosivos, aprovado pelo DL n.º 376/84, de 30 de
novembro. Os fabricantes devem garantir que os
artigos de pirotecnia são devidamente rotulados, em
língua portuguesa, devendo incluir, entre outros
pontos, o teor líquido de explosivo, a designação e tipo
do artigo, a categoria, limites mínimos de idade para
disponibilização a consumidores, instruções de
utilização, distância mínima de segurança.
Em função da categoria do artigo pirotécnico são
estabelecidas distâncias mínimas de segurança, de
acordo com o tipo de utilização, finalidade, nível
sonoro e de risco, havendo artigos (designados por F1)
de muito baixo risco que podem ser utilizados no
interior de edifícios residenciais, de risco baixo (F2)
que podem ser utilizados em áreas confinadas, de
risco médio (F3) que se destinam a ser utilizados em
áreas exteriores abertas e de risco elevado (F4) que se
destinam a ser utilizados exclusivamente por pessoas
com conhecimentos especializados, sendo conhecidos
por fogo de artifício para utilização profissional. Os
artigos de pirotecnia das categorias F1, F2, F3 são de
livre circulação e podem ser disponibilizados no
mercado se satisfizerem os requisitos referidos no DL
n.º 135/2015.
O ponto 4 do artigo 6º da norma técnica (NT) n.º
3/2018 estabelece que: “É proibida a utilização de
artigos de pirotecnia nas proximidades de substâncias
suscetíveis de arder e, independentemente de tal,
quando seja de prever a existência de risco de
incêndio, exceto quando os artigos de pirotecnia em
causa se destinem ao combate aos incêndios”. O
ponto 2, alínea f do artigo 8º refere que o: “O
requerimento para a emissão de licença para a
realização de espetáculos pirotécnicos, …, deve ser
acompanhado dos seguintes documentos: declaração
da corporação de bombeiros local sobre as medidas
indispensáveis de prevenção contra incêndios que irão
ser tomadas pelos bombeiros ou por outras entidades
no âmbito da proteção civil.” O ponto 3 do artigo 12º
estabelece que: “A entidade organizadora e a empresa
pirotécnica, munidas da documentação necessária,
podem requerer junto das autoridades competentes a
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reapreciação no sentido de reduzir o raio de segurança
mínimo, para licenciar o lançamento”. O ponto 6 do
artigo 12º refere que: “O raio de segurança a observar
a espaços florestais só se aplica durante o período
crítico ou desde que se verifique que o risco de
incêndio é muito elevado ou máximo para o dia e local
do espetáculo”. No ponto 1, alínea c do artigo 14º é
referido que: “A entidade organizadora do espetáculo
deve ter um plano de segurança e de emergência, com
o objetivo de prevenir a possibilidade de acidentes e
minimizar os riscos, no mínimo, com as seguintes
medidas: equipamentos de prevenção e combate a
incêndios designados pela corporação de bombeiros
local”. No ponto 2 do artigo 15º são referidas as
pessoas encarregadas de exercer as medidas de
segurança do espetáculo, as quais são: operador
pirotécnico indicado pela empresa pirotécnica e
credenciado pelo DNPSP, responsável indicado pela
entidade organizadora, agentes fiscalizadores da
autoridade policial, agentes das autoridades
municipais e responsável designado pela corporação
de bombeiros. No anexo D, tabela III da NT são
referidas as distâncias recomendadas em relação a
espaços florestais em função do calibre e tipologia do
artigo pirotécnico.
Para a realização de espetáculos pirotécnicos por
empresas pirotécnicas é obrigatório o pedido de
licença junto da força de segurança local (GNR ou PSP,
dependendo da localidade) e está a cargo da entidade
organizadora do evento, que deverá seguir o processo
descrito na NT n.º 3/2018. De entre a documentação a
entregar para o processo de licenciamento é
necessário indicar o local de lançamento, tipo e calibre
dos artigos e os operadores pirotécnicos credenciados,
apólice de seguro de responsabilidade civil e
comprovativo de que a corporação de bombeiros local
foi devidamente informada. Dependo da localização
prevista para a realização do espetáculo poderá ser
necessário pedir autorização a mais entidades para
obter o licenciamento. Enquanto esteve em vigor o DL
n.º 124/2006 de 28 de junho, com as várias alterações,
durante o período crítico (1 de julho a 30 de setembro)
era ainda necessário a autorização prévia do município
do local onde se pretendia realizar o espetáculo.
O DL n.º 124/2006 estabeleceu o período crítico, como
sendo aquele que, devido a forças meteorológicas
excecionais, como ondas de calor, secas, entre outros,
vigoraram medidas e ações especiais de prevenção
contra incêndios florestais. O artigo 4.º do referido
diploma definiu uma escala de risco de incêndio rural
em cinco níveis; «reduzido», «moderado», «elevado»,

«muito elevado» e «máximo» e atribuiu competência
à autoridade nacional meteorológica para diariamente
anunciar o índice de risco de incêndio de cada região.
Estabeleceu-se ainda que dentro ou perto de espaços
florestais era proibido qualquer tipo de uso do fogo,
quer seja para acender cigarros ou fogueiras. Mesmo
fora do período crítico, se as condições atmosféricas
fossem suscetíveis de gerar índices de risco de
incêndio rural de nível «muito elevado» ou «máximo»
as restrições anteriormente referidas manter-se-iam
em vigor até dito o contrário. Era neste quadro de
período crítico que estava proibido o lançamento de
quaisquer tipos de foguetes, e a utilização de fogo de
artificio ou outros artefactos pirotécnicos em espaços
rurais estava sujeita a autorização prévia da câmara
municipal. As entidades encarregadas de exercer este
decreto-lei com recurso a fiscalizações eram a GNR,
PSP, Polícia Marítima, ICNF, ANEPC, câmaras
municipais, polícia municipal e os vigilantes da
natureza, tendo a maioria delas também intervenção
no processo de licenciamento.
A recente publicação do DL n.º 82/2021, de 13 de
outubro, revogou o DL 124/2006 e veio estabelecer
um sistema de gestão integrada de fogos rurais no
território nacional, atribuindo ao ICNF a missão de
definir as regras de identificação e definição de risco e
perigosidade de incêndio rural. O perigo de incêndio
rural em Portugal Continental mantém-se descrito em
cinco níveis: «reduzido», «moderado», «elevado»,
«muito elevado» e «máximo», podendo ser distinto
por concelho, sendo a metodologia de cálculo do
perigo de incêndio rural e respetivas classes
estabelecidas com base em manual de processos
elaborado conjuntamente pelo IPMA, ICNF, AGIF e
ANEPC. A determinação e divulgação do perigo de
incêndio rural é competência do IPMA e do ICNF.
Com este novo diploma deixou de haver um período
crítico de risco de incêndio rural passando as restrições
a serem aplicadas aos concelhos em que o perigo de
incêndio rural seja «muito elevado» ou «máximo».
Nos concelhos em que se verifique algum dos níveis de
perigo de incêndio rural atrás referidos mantém-se a
proibição do lançamento de balões com mecha acesa
ou de qualquer tipo de foguetes e a utilização de
artigos de pirotecnia, com exceção das categorias F1,
P1 e P2 previstas no artigo 6.º do DL n.º 135/2015, está
sujeita a licença prévia do município ou da freguesia,
Esta licença precisa ser obtida com uma antecedência
mínima de 15 dias relativamente à utilização do fogo,
e está sujeita a confirmação nas 48 horas anteriores.

Do ponto de vista legal continua a haver restrições e
condicionamento à utilização de artigos de pirotecnia,
com base no nível de perigo de incêndio rural, fazendo
tábua rasa das condições do local de lançamento, área
de segurança e tipologia dos artigos de pirotecnia,
desprezando qualquer esforço de mitigação por parte
dos organizadores de eventos para reduzir o risco de
incêndio rural. Por força dos traumas dos incêndios em
Portugal Continental, vários municípios têm-se
recusado a conceder a autorização prévia exigida para
o licenciamento, alegando risco de incêndio, mesmo
quando os espetáculos de fogo de artifício se realizam
em espaços limpos e com área de segurança, como
feiras, rios ou lagoas, chegando a aplicar essa medida
durante todo o período crítico, havendo mesmo
decisões com abrangência ao nível da CIM.
O estudo realizado pela ADAI, atrás referido, mostrou
que desde 2006 o número anual de incêndios
atribuídos à utilização de artigos de pirotecnia tem
sido inferior a 1% do total de casos, sendo em média
de 0,5% e a área ardida tem sido inferior a 0,5%, à
exceção de 2015. O referido estudo mostrou também
que dispersão de resíduos resultantes do lançamento
de artigos pirotécnicos, para 25 tipos de artigos de
pirotecnia de um universo de 28 de uso corrente em
Portugal, está compreendida entre 10 e 60 metros em
relação ao ponto de lançamento, se encontra dentro
da zona de segurança definida pela rotulagem, e que
esses resíduos não continham relevância térmica
quando atingiam o solo.
3. Ocupação do solo na envolvente de locais de
lançamento de artigos de pirotécnica
Tendo por base as coordenadas de georreferenciação
de 57 pontos de lançamento de artigos de pirotecnia
em espetáculos de pirotecnia em zonas rurais da
região centro de Portugal Continental, conforme é
definida na NUT II de divisão do território, foi feita a
recolha de imagens satélite, através do Google Earth
Pro®, mantendo sensivelmente o mesmo período
temporal. Para caracterização da ocupação do solo na
envolvente dos pontos de lançamento foram impostos
círculos com os mesmos raios: 20, 50, 100 e 500 m.
Para uma análise comparativa das imagens definiu-se
os seguintes modelos de ocupações do solo:
 Zona de cultivo – Zona onde predominam solos
agrícolas;
 Zona industrial – Zona onde predominam
edifícios industriais ou relacionados com
atividades económicas;
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 Zona florestal – Zona onde predomina
vegetação média ou alta, caraterística de
floresta e parques;
 Zona habitacional – Zona onde predominam
aglomerados habitacionais;
 Zona aquática – Zona onde existem corpos de
água: mar, rios, lagoas, zonas húmidas de
cultivo, e outras;
 Zona desportiva ou de feira ao ar livre – Zonas
com campo de futebol, parque de
estacionamento, ou feira ao ar livre ou
descampado limpo.
Os resultados apresentados na Figura 1 mostram que
no círculo de 20 m de raio predominam zonas de
cultivo ou espaços de feiras e/ou de atividades
desportivas, mantendo-se essa tendência em círculos
com raio de 50 m. Nos círculos de 20 m, as zonas
aquáticas e habitacionais aparecem sensivelmente em
igual percentagem e a zona de floresta é inferior a
10%. Nos círculos de 50 m cresce o espaço ocupado
com habitações, chegando a 21,8% e o espaço de
floresta atinge 14,1%. Nos círculos de 100 m de raio a
tipologia predominante de ocupação do solo são as
habitações com uma percentagem de 31,4%, seguida
por zona de cultivo com 23,8%. A zona de floresta só
se torna relevante acima de 100 m do ponto de
lançamento.

Figura 1 - Resultados da análise da ocupação do solo na envolvente
de pontos de lançamento de artigos de pirotecnia na região centro
de Portugal Continental.

Tendo em conta os resultados do estudo da ADAI
sobre a dispersão dos resíduos dos artigos de
pirotecnia, o lançamento nos locais aqui analisados
provoca baixo risco de incêndio durante os períodos
de alerta de incêndio. Para mitigar esse risco, a
entidade organizadora, em conjunto com a empresa
de pirotecnia, pode ajustar o calibre ou o tipo de
artigos a usar no espetáculo pirotécnico previsto para
o local, e/ou adotarem medidas de proteção das zonas
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florestais ou outras onde possa haver materiais
combustíveis, com a presença de meios de extinção de
incêndio nesses locais durante o espetáculo.
Tendo em vista a criação de uma base de referência
para os locais de lançamento de artigos pirotécnicos,
que possa ajudar os municípios e demais entidades na
tomada de decisão propõe-se a elaboração de um
catálogo de locais de lançamento, pré-aprovados para
a realização de espetáculos em função dos diversos
tipos de artigos, calibres permitidos e condições
atmosféricas. Esse catálogo deverá conter imagens
satélite atualizadas do local de lançamento, memória
descritiva da envolvente e notas adicionais, como
medidas de combate ao incêndio, se necessário.
Para a elaboração do catálogo, recomenda-se o uso
combinado de ferramentas informáticas como o
 ̺ ݏ݅ܩܿݎܣ,  ̺݄ݐݎܽܧ݈݁݃݃ܩ, apoiadas por imagens
recolhidas por drones. O catálogo deverá ser
elaborado numa ação conjunta entre as associações
representantes do setor, os municípios/freguesias, as
entidades locais de proteção civil e de segurança
pública e o ICNF, apoiadas por uma instituição
científica, como a ADAI, reconhecida pela formação e
investigação em incêndios rurais e formas de
prevenção e mitigação.
4. Conclusão
Para que os espetáculos de pirotecnia possam
continuar a ser a atração em muitos eventos festivos
que ocorrem no período do verão em Portugal
Continental é necessário que os municípios e as
demais entidades oficiais que intervém para o
licenciamento do espetáculo possam dispor de um
catálogo de referência que as ajude na tomada de
decisão, evitando decisões defensivas, sem critério, de
não autorização durante longo período de tempo, que
prejudicam as organizações de eventos, os
profissionais do setor da pirotecnia e retiram o
“brilho” a muitos eventos, que poderiam atrair mais
público e contribuir dessa forma para outras
atividades económicas paralelas beneficiarem com a
atração de público.
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