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Prefácio 

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

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

2
para a 

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

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

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

4
 

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

 

  

 

  

 

                                                      

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

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

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

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

http://www.un-arm.org/
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Introdução 

Enquanto o método ideal e mais eficiente de armazenar munição é com depósitos de munição 
construídos para esse fim para garantir a segurança de explosivos, munição convencional pode 
ser armazenada de forma segura, eficaz e eficiente em condições de campo ou temporárias. Há, 
no entanto, as desvantagens no armazenamento de campo e temporário em que a vida da útil da 
munição é muito susceptível de ser significativamente reduzida. Distâncias maiores de separação 
segura também são muitas vezes necessárias para garantir a segurança dos explosivos para as 
populações civis vizinhas. Haverá também questões de segurança a serem abordadas como a 
área do terreno que deve necessariamente maior que o utilizado para instalações de 
armazenamento de munição permanentes. 

Munição que é armazenada sob condições de armazenamento em campo ou temporário por 
períodos prolongados de tempo deve ser submetida a uma vigilância técnica eficaz e um 
programa de prova em serviço.

5
 Esta é a única maneira de assegurar que a munição não deteriore 

em uma condição que compromete o desempenho ou a segurança na armazenagem.  

 

 

                                                      

5
 Ver IATG 07.20 Proibições e restrições. 
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Armazenagem em campo e temporária 

1 Escopo 

Esta IATG apresenta e explica os requisitos para o armazenamento seguro, eficaz e eficiente de 
munição convencional em condições de campo (operacionais) e temporária. Ela não abrange 
outros requisitos táticos adicionais de armazenamento em campo que também são necessários 
para apoiar a proteção dos estoques de munição e o reabastecimento das operações militares. 

Para efeitos do presente armazenamento em campo a IATG abrange os requisitos de 
armazenamento de munição quando é implantado a partir de depósitos de munição para apoiar as 
operações militares (geralmente no exterior). O armazenamento temporário deve cobrir as 
necessidades de armazenamento, não em apoio às operações militares, mas quando a 
infraestrutura adequada e segura de armazenamento em depósito não está disponível, ou quando 
a infraestrutura que tem deteriorado a uma condição em que não prevê qualquer proteção eficaz 
tanto para estoques de munição ou da comunidade civil local. 

2 Referências normativas 

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

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

Outra lista de referências informativas é dada no Anexo B, na forma de uma bibliografia, que lista 
os documentos adicionais que contêm outras informações úteis sobre armazenamento em campo, 
e temporário de munição convencional. 

3 Termos e definições 

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

O termo "perigo" se refere a uma fonte potencial de dano. 
 
O termo "local exposto” (ES) refere-se a um armazém, célula, pilha, caminhão ou carreta 
carregada com munição, oficina de explosivos, edifício habitado, local de montagem ou rota de 
tráfego público, que está exposto aos efeitos de uma explosão (ou fogo) no local de explosão 
(PES) em consideração. 

O termo "local de explosão potencial" refere-se ao local de uma quantidade de explosivos que irá 
criar um risco de explosão, fragmento, térmico ou destroços em caso de uma explosão acidental 
de seu conteúdo. 

O termo "risco" refere-se a uma combinação da probabilidade de ocorrência de dano e da 
gravidade desse dano. 

O termo "análise de risco" refere-se ao uso sistemático de informações disponíveis para identificar 
perigos e estimar o risco. 

O termo "redução de risco" refere-se às medidas tomadas para reduzir a probabilidade de 
consequências negativas, ou ambas, associadas a um risco particular.  
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Em todos os módulos da Diretrizes Técnicas Internacionais de Munição as palavras 'deve', 
'deveria', 'poderia' e 'pode' são usados para expressar disposições de acordo com o seu uso em 
normas ISO. 

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

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

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

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

4 Contexto 

O armazenamento de munição e explosivos em condições de armazenamento em campo é muito 
comum, especialmente durante emprego em operações. Armazenamento a longo prazo de 
munição em condições de armazenamento temporário como uma técnica para o armazenamento 
diário de um estoque é menos desejável, mas a segurança ainda pode ser assegurada. O impacto 
do armazenamento em campo ou temporário sobre a vida útil da munição é menos certo, como 
proteção contra condições climáticas e ciclo

6
 diurno é menos eficaz em condições de campo ou 

temporárias. 

Salvo expressamente declarado nesta IATG os requisitos de todas as outras IATG devem ser 
observadas, a fim de manter os padrões de segurança mais rigorosos e preservação do 
patrimônio durante condições de armazenamento em campo ou temporário.  

Há menos flexibilidade nas distâncias de segurança que devem ser implementadas durante o 
armazenamento em campo de munição porque essas áreas são normalmente planejadas e 
operadas por pessoal de logística geral, com acesso limitado a especialistas em munição. Isso é 
porque elas são projetadas para o armazenamento de curto prazo de munição durante as 
operações. O risco tolerável é, portanto, aceito como sendo maior do que o risco tolerável que 
seria aceito para armazenamento temporário de longo prazo durante a paz.  

Áreas de armazenamento temporário devem ser sempre planejadas e operadas por especialistas 
de munição, como um processo formal de gestão de risco é necessário como parte do processo 
de planejamento para o estabelecimento de distâncias de separação seguras.  

5 Aceitação de riscos (NÍVEL 1 e 2) 

5.1 Armazenamento em campo (empregado em operações) (NÍVEL 1) 

Armazenamento campo em emprego em operações pode exigir um equilíbrio a ser alcançado 
entre as necessidades operacionais e de segurança. Onde a segurança está sendo comprometida 
será sujeita a uma avaliação de risco formal (de acordo com os princípios contidos na IATG 
02.10:2010 [E] Introdução aos princípios e processos da gestão de risco), e o Comandante da 
Força deve ser informado do risco, especialmente se se trata de um risco aumentado para o 
público em geral.  

                                                      

6
  A exposição de munição e explosivos para as mudanças de temperatura induzidas por dia, noite e mudança de estação. 
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Todas as reduções nos padrões de segurança devem ser feitas com a autoridade da respectiva 
autoridade técnica, mas só depois de considerado o julgamento sobre o balanço de riscos entre a 
redução da segurança de pessoas e bens e a necessidade de aumentar a eficiência prática das 
operações.  

Se um Comandante toma uma decisão, contra o conselho técnico de munição, que afeta 
negativamente sobre a segurança dos explosivos, alegando que é um imperativo operacional e se 
os meios para melhorar a segurança do explosivo não estiverem disponíveis, então, que o 
comandante deverá aceitar formalmente o risco, e essa aceitação do risco deve ser devidamente 
registrada. O assessor técnico de munição deverá remeter imediatamente tal situação de volta 
para a organização da gestão de estoque de munição convencional. As licenças de limites de 
explosivos em uso durante tal situação devem ser anotadas que uma decisão de comando foi 
tomada para aplicar quantidade reduzida de distâncias e separação. 

Normas e procedimentos de segurança não devem ser ignorados durante operações de guerra ou 
como de guerra. 

5.2 Armazenamento temporário (NÍVEL 2) 

Armazenamento em campo de munição convencional como uma medida temporária pode exigir 
um equilíbrio a ser alcançado entre os requisitos de segurança e de recursos. Onde a segurança 
está sendo comprometida será sujeita a uma avaliação de risco formal (de acordo com os 
princípios contidos na IATG 02.10:2010 [E] Introdução aos princípios e processos da gestão de 
risco), e o Comandante da Força deve ser informado do risco, especialmente se trata de um risco 
aumentado para o público em geral. As autoridades competentes devem também ser informadas 
sobre os recursos requeridos pela organização de gestão de estoques para reduzir esse risco a 
um nível tolerável. Se os recursos recomendados não são disponibilizados por qualquer razão, 
então o risco residual deve ser formalmente aceito em nível ministerial, e essa aceitação de riscos 
deve ser devidamente registrada. Qualquer critério de segurança reduzido deverá ser autorizado 
em estágios progressivos para cada redução de Quantidades de Distância (QDs). 

6 Armazenamento em campo (NÍVEL 1) 

6.1 Geral 

Munição deve ser considerada em condições de armazenamento em campo quando foi 
descarregada de depósitos de munição em tempos de paz para apoiar as operações militares 
(geralmente no exterior). Deve ser considerada como uma medida tática de curto prazo, e tais 
condições em campo só devem ser permitidas durante o período das operações militares ativas. 
Uma vez que tais operações tenham se concluído a munição deve ser devolvida aos depósitos de 
munição em tempo de paz, ou a munição deve ser armazenada de acordo com os requisitos de 
armazenamento temporário mais rigorosos contidos nesta IATG. 

6.2 Componentes da Área de Armazenamento em Campo 

Uma Área de Armazenamento em Campo (FSA) é o termo usado para uma área utilizada para o 
armazenamento de munição e explosivos, condições até um peso

7
 bruto máximo de 5000 

toneladas. Deve ser necessário um número de FSA para grandes estoques de munição. 

6.2.1. Pilha 

Uma pilha de munição é de aproximadamente 1 tonelada de peso bruto, que ocupa 1 metro 
cúbico. Deve ser considerado como sendo semelhante à Unidade de Espaço (UOS) conceito 
frequentemente utilizado no armazenamento de depósito.  

                                                      

7
 Peso Total incluindo embalagem. 
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6.2.2. Módulo de Pilha em Campo 

Um Módulo de Pilha em Campo (FSM), por vezes referido como um Módulo de Local de 
Armazenamento em Campo (FSSM) consiste em 10 toneladas de peso bruto de munição, (ou 
seja, 10 pilhas). Isso equivale a um evento explosivo crível máximo (MCE) de 10 toneladas ou 
menos para um FSM. 

6.2.3. Local de Armazenamento em Campo 

Um Local de Armazenamento em Campo (FSS) é composto por uma série de Módulos de Pilha 
em Campo. O número de FSM dentro de um Local de Armazenamento em Campo deve ser 
dependente da quantidade de líquido explosivo (NEQ) da munição e explosivos, expresso em 
percentagem do peso bruto: 

a) se o NEQ é inferior a 50% (NEQ <50%) do FSS deve ser composto de 20 Módulos de Pilha 
em Campo (ou 200 toneladas de peso bruto); ou 

b) se o NEQ é superior a 50% (NEQ <50%) do FSS deve ser composto de 4 Módulos de Pilha 
em Campo (ou 40 toneladas de peso bruto); ou 

6.2.4. Área de Armazenamento em Campo 

Uma Área de Armazenamento em Campo (FSA) deve consistir de um grupo de Locais de 
Armazenamento em Campo até um máximo de 5000 toneladas de peso bruto. 

6.3 Componentes da Pequena Área de Armazenamento 

Uma Pequena Área de Armazenamento (SHA) diferencia-se de uma área de Armazenamento em 
Campo em que o peso bruto máximo de munição deve ser de 600 toneladas. Como o peso 
explosivo dentro de uma SHA é significativamente menor, então regra ligeiramente diferentes 
podem ser aplicadas. 

6.3.1. Pilha 

Uma pilha de munição ainda é de aproximadamente 1 tonelada de peso bruto, que ocupa 1 metro 
cúbico.  

6.3.2. Módulo de Pilha em Campo 

Um Módulo de Pilha em Campo (FSM) permanece 10 toneladas de peso bruto de explosivos, (ou 
seja, 10 pilhas).  

6.3.3. Local de Armazenamento em Campo (em SHA) 

Um Local de Armazenamento em Campo (FSS) é composto por uma série de Módulos de Pilha 
em Campo. O número de FSM dentro de um Local de Armazenamento em Campo deve ser 
dependente da quantidade de líquido explosivo (NEQ) da munição e explosivos, expresso em 
percentagem do peso bruto: 

a) se o NEQ é inferior a 50% (NEQ <50%) do FSS deve ser composto de 5 Módulos de Pilha 
em Campo (ou 50 toneladas de peso bruto); ou 

b) se o NEQ é superior a 50% (NEQ <50%) do FSS deve ser composto de 1 Módulos de Pilha 
em Campo (ou 10 toneladas de peso bruto); ou 
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6.3.4. Pequena Área de Armazenamento 

Uma Área de Armazenamento em Campo (FSA) deve consistir de um grupo de Locais de 
Armazenamento em Campo até um máximo de 600 toneladas de peso bruto. 

6.4 Localização das Áreas de Armazenamento em Campo 

Há uma série de fatores que devem ser considerados na escolha de um local para Área de 
Armazenamento em Campo. Estes são mostrados na Tabela 1.  

Fatores Críticos Requisitos 

Solo 

 Sem perigos subterrâneos, tais como tanques e oleodutos ou gasodutos.  

 Solo firme capaz de receber os veículos pesados (de até 14 toneladas), mesmo 
durante o tempo inclemente. 

 Idealmente, o solo deve ser seco e bem drenado, permeável à água e 
relativamente nivelado.  

 Travessas naturais formadas pelas colinas são desejáveis para reduzir o 
tamanho da área necessária e também o risco para áreas vizinhas.  

 Grandes pedreiras ou complexos agrícolas normalmente fazem Áreas de 
Armazenamento em Campo adequadas. 

Dispersão 

 Espaço adequado deve ser reservado para a dispersão das ações e separação 
entre os diferentes Locais de Armazenamento em Campo.  

 Naturezas de explosivos específicas devem ser divididas entre pelo menos dois 
locais para impedir que todas os meios de natureza especifica seja perdida em 
um único acidente. 

Expansão 

 Espaço extra deve ser planejado para permitir a expansão em caso de 
exigência de aumento dos níveis de estoque.  

 Esse espaço extra pode, alternativamente, ser utilizado caso uma parte da área 
em uso torne-se inadequada, como resultado de mau tempo ou do corte das 
faixas de veículos pesadamente carregados. 

Comunicações 

 Áreas de Armazenamento em Campo devem ser de fácil acesso às principais 
estradas ou ferrovias, mas longe o suficiente para que eles não apresentem um 
risco de explosão. 

 Boas estradas menores são necessárias nos acessos para, e na, área. 

Proteção contra 
Incêndios Naturais 

 Corta-Fogos Naturais para prevenir a propagação do fogo de um Local de 
Armazenamento em Campo para outro são vantajosas.  

 Da mesma forma, as estradas podem ser utilizadas como corta-fogos eficazes. 

Segurança 

 Áreas de Armazenamento em Campo são necessariamente grandes e a 
segurança será uma preocupação. 

 O acesso pode ser temporariamente negado pelo uso de guardas armados e 
cães de guarda. 

 Mais estruturas permanentes, tais como arame farpado será necessário para o 
uso em longo prazo, como Áreas de Armazenamento Temporário. 

Isolamento 

 Uma Área de Armazenamento em Campo não deve ser localizada ao lado ou 
perto de outras áreas de armazenamento principais, aeroportos ou hospitais. 

 Elas também devem estar localizadas bem longe de todos os grandes 
transmissores de rádio. 

Melhoria 
 O local escolhido deve ser capaz de melhoria, se for para se tornar uma área 

de armazenamento temporário, ou mesmo ter a infraestrutura de 
armazenamento permanente desenvolvido sobre ele no futuro. 

 
Tabela 1: Critérios de localização da Área de Armazenamento em Campo 
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6.5 Implementação de armazenamento em campo (NÍVEL 1 e 2) 

Nenhum dos riscos normais associado com o armazenamento de munição e explosivos é reduzido 
apenas porque ele está sendo armazenado em condições de campo. Depósitos de munição 
fornecem infraestrutura projetada para proteger munição da deterioração e eventos externos; essa 
proteção é muito reduzida em condições de armazenamento em campo e, portanto, o potencial de 
acidentes e deterioração do explosivo é aumentado. A orientação dada nesta Cláusula deverá ser 
seguida especificamente, a fim de reduzir o risco tanto quanto possível.  

6.5.1. Pilha (NÍVEL 1) 

A munição deve ser armazenada sempre que possível, na sua embalagem de serviço original. 
Munição solta deve ser armazenada em esteiras (de madeira ou tijolo) e içada pelo menos 0,1 m 
acima do solo para permitir a circulação de ar. Cada camada deve ser invertida para melhorar a 
estabilidade da pilha. Calços também devem ser pregados nas pilhas para evitar que elas 
desabem. 

A munição deve ser orientada de forma que suas marcas possam ser facilmente lidas. Munição 
suja deve ser limpa antes do empilhamento para garantir a visibilidade das marcas. 

A munição do mesmo tipo, número do lote e/ou remessa deve ser armazenada na mesma pilha. 
Pilhas misturadas devem ser desencorajadas.  

6.5.2. Módulo de Pilha em Campo (NÍVEL 1) 

Um Módulo de Pilha em Campo deve ser composto de 10 pilhas. Deve ser permitido espaço 
suficiente entre cada pilha para permitir o acesso por pessoas físicas ou empilhadeira para terreno 
acidentado e, idealmente, o módulo de pilha em campo deve cobrir uma área de terreno de pelo 
menos 7m x 3m. 

 

Figura 1: Módulo de Pilha em Campo 
 
 

Idealmente, deve haver uma distância de 25m entre cada Módulo de Pilha em Campo para reduzir 
os riscos de propagação, agir como um corta-fogo e permitir o acesso de veículos. Admite-se, 
porém, que isso vai aumentar significativamente a área do local de armazenagem em campo e, 
assim, tornar a segurança mais difícil. Por conseguinte, a distância mínima entre os em Módulos 
de Pilha em Campo devem ser 2m, embora 5m seja preferível. 

6.5.3. Local de Armazenamento em Campo (NÍVEL 1) 

Um Local de Armazenamento em Campo normalmente deve cobrir um comprimento mínimo de 
pista ou em estrada de 50m, assumindo módulos de pilha em campo são armazenados em ambos 
os lados da estrada.  
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Figura 2: Local de Armazenamento em Campo 
 
 

O número de Locais de Armazenamento em Campo dentro de uma Área de Armazenamento em 
Campo deve ser determinado por: 

a) a área de terra disponível para atingir quantidades de distância e separação eficaz (vide 
Cláusula 8.4); 

b) a necessidade de dois pontos de dispersão dentro da Área de Armazenamento do Campo; 

c) os requisitos para armazenar grupos incompatíveis separadamente (vide Cláusula 8.1); e 

d) a limitação de 40 toneladas de peso bruto, quando o NEQ é maior do que 50% do peso total 
da munição. 

6.5.4. Área de Armazenamento em Campo (NÍVEL 1 e 2) 

Uma Área de Armazenamento em Campo deve conter entre 600-5000 toneladas de peso bruto de 
munição. Na Área de Armazenamento em Campo haverá um número de 40 toneladas de FSS e 
200 toneladas de FSS, com o número de FSS sendo dependente do tipo de munição sendo 
armazenada. Portanto deve haver um máximo teórico de 125 FSS dentro da Área de 
Armazenamento em Campo se eles são todos do tipo de 50 toneladas. Mais realisticamente a 
Área de Armazenamento em Campo pode conter entre 25 a 40 FSS. 

A distância entre Locais de Armazenamento em Campo dentro da Área de Armazenamento em 
Campo será determinada pelas quantidades de separação e distância na Cláusula 8.4.1. 

A distância de separação segura entre Locais de Armazenamento em Campo dentro da Área de 
Armazenamento em Campo será determinada pelas quantidades de separação e distância na 
Cláusula 8.4.2. 
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Figura 3: Área de Armazenamento em Campo 
 
 

Uma Área de Armazenamento em Campo pode exigir uma variedade de instalações e atividades 
de apoio para garantir o seu funcionamento eficiente. Estes devem incluir:  

Instalação ou 
Atividade 

Requisitos 

Área Administrativa 

 Este deve ser colocalizado com o Controle de Acesso do Local. 

 Uma Quantidade de Distância Exterior (DOQ) adequada entre a 
área administrativa e os locais de armazenamento em campo mais 
próximos devem ser implementada para garantir a redução dos 
riscos para os trabalhadores do local. 

 A área administrativa deve ter linhas de comunicação com a central 
telefônica civil. 

Terreno de Demolição 

 Uma pequena área de demolição deve ser identificada que pode ser 
utilizada para a destruição de munição insegura que apresenta um 
risco imediato de detonação ou deflagração. 

Grupo de Munição 
Devolvida (RAG) 

 Pelo menos um Local de Armazenamento em Campo deve ser 
mantido vazio e usado para o armazenamento de munição devolvida 
pelas unidades. 

 Esta munição vai exigir inspeção técnica antes que ela possa ser 
redistribuída. 
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Instalação ou 
Atividade 

Requisitos 

Controle de Acesso do 
Local 

 O acesso ao FSA, ou a Locais de Armazenamento em Campo 
individuais só deve ser permitida para pessoal autorizado. 

 Um rigoroso sistema de controle de acesso deve ser implementado. 

 O sistema de controle de acesso deve garantir que os materiais 
fumígenos, fósforos, isqueiros, telefones celulares, etc não são 
permitidos dentro da área de armazenamento em campo. 

Circuitos de Tráfego 

 Circuitos de tráfego dentro do FSA devem ser sinalizados e feitos 
em mão única sempre que possível. 

 Um esboço do mapa do FSA deve ser disponibilizado para os 
condutores de veículos de munição. 

 
Tabela 2: Instalações e atividades da Área de Armazenamento em Campo 

 

 
6.6 Processamento de Munição 

6.6.1. Inspeção, reparo e manutenção de Munição 

Operações de rotina de inspeção, reparo e manutenção de munição normalmente não ocorrem 
durante as condições de armazenamento em campo. Haverá um requisito para uma inspeção, 
reparo e manutenção de munição caso o armazenamento em campo evolua para armazenamento 
temporário (vide Cláusula 7). Neste caso, uma instalação que está em conformidade com os 
requisitos da IATG Série 07 Processamento de Munição deve ser desenvolvida. 

7 Área de Armazenamento Temporário (NÍVEL 1 e 2) 

A munição deve ser considerada em condições de armazenamento temporário quando a 
infraestrutura de armazenamento de depósito adequado e seguro não está disponível (vide IATG 
Série 05), ou quando a infraestrutura que tem deteriorado a tal condição que não prevê qualquer 
proteção eficaz para tanto estoques de munição ou local de comunidade civil. Em algumas 
circunstâncias, condições de armazenamento temporário podem durar algum tempo, se os 
recursos são limitados ou indisponíveis para o desenvolvimento de infraestrutura de 
armazenamento de depósito apropriado. 

Condições de armazenamento temporário permitem o uso de Quantidades de Distância reduzidas 
(vide Cláusula 8.5), mas isso significa um aumento do risco para as comunidades civis locais. As 
Quantidades de Distância devem ser usadas com moderação, e todos os esforços devem 
assegurar que as Quantidades de Distância normais de acordo com a IATG 02.20 Quantidades de 
Distância e Separação são aplicadas. O uso de Quantidades de Distância reduzidas não deve ser 
usada como justificativa para a alocação de recursos limitados ou diminuídos para a gestão de 
estoques de munição convencional em infraestrutura de depósito de munição permanente 
apropriado. 

Durante o planejamento de Áreas de Armazenamento Temporário, as decisões são tomadas que 
podem ser difíceis de corrigir em uma data posterior. O planejamento deve, portanto, ser focado e 
realizado por pessoal altamente qualificado. Durante o processo de planejamento, provisões 
devem ser feitas para envolver esse pessoal responsável pelo armazenamento e gerenciamento 
da munição que será armazenada no local. Engenheiros devem cooperar estreitamente na fase de 
planejamento, uma vez que serão responsáveis por quaisquer obras de construção que possam 
ser necessárias. 
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8 Segurança dos Explosivos 

8.1 Regras de Mistura (NÍVEL 2) 

Idealmente, cada Local de Armazenamento em Campo
8
 deve ser composto de munição 

pertencente a um único Grupo de Compatibilidade (GC).
9
 Cada Módulo de Pilha em Campo será 

composto de munição pertencente a um único CG. Quando CGs tem que ser misturados então se 
aplicam as regras na Tabela 3.  

Grupo de 
Compatibilidade 

A B C D E F G H J K L N S 

A SIM (1) 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (3) 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

B (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM SIM 

C 
NÃ
O 

(1) SIM SIM SIM (3) SIM 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM 

D 
NÃ
O 

(1) SIM SIM SIM (3) SIM 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM 

E 
NÃ
O 

(1) SIM SIM SIM (3) SIM 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM 

F (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 
NÃ
O 

NÃ
O (3) (4) 

G 
NÃ
O 

(1) (2) (2) (2) (3) (2) 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM 

H 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (3) 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (4) 

J 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (3) 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (4) 

K 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

L 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

N 
NÃ
O 

SIM 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O (3) 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

S 
NÃ
O 

SIM SIM SIM SIM (4) SIM SIM (4) 
NÃ
O 

NÃ
O 

NÃ
O 

SIM 

 
Tabela 3: Regras de mistura de Grupos de Compatibilidade 

 
 
NOTA 1  Espoletas do Grupo de Compatibilidade B podem ser armazenadas com os artigos a que pertencem, mas o 

NEQ deve ser agregado e tratado como munição do Grupo de Compatibilidade F. Munição do Grupo de 
Compatibilidade B (exceto espoletas) deve ser armazenada em um local separado. 

NOTA 2 Contanto que o Grupo de Compatibilidade G ainda está em sua embalagem externa autorizada. 

NOTA 3  O Grupo de Compatibilidade F é para ser armazenado separadamente, com exceção de que F pode ser 
armazenado com a Divisão de Risco (HD) de 1,4 de qualquer Grupo de Compatibilidade. 

NOTA 4 HD 1.4 S apenas. 

8.2 Munição exigindo armazenamento separado (NÍVEL 1) 

Além das regras de mistura (Cláusula 8.1) certos tipos de munição convencional devem sempre 
ser armazenados em diferentes Locais de Armazenamento em Campo, (ou em condições 
específicas), a partir de outros tipos de munição: 

                                                      

8
 Isto inclui locais de armazenamento individuais dentro de uma Área de Armazenamento Temporário. 

9
 Vide IATG 01.50 Sistema e Códigos de Classificação de Explosivos da ONU. 
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a) fósforo branco (WP). O Local de Armazenamento em Campo para esta munição deve ser 
muito próximo a uma fonte de água, ou um container de água grande o suficiente para 
aceitar plenamente o maior container de munição deve estar no local. A munição WP deve 
ser armazenada numa posição vertical com a base mais próxima do chão; 

b) mísseis em um estado de propulsão. Estes devem ser armazenados em um Local de 
Armazenamento em Campo em uma travessa com as ogivas apontando longe de outros 
estoques de munição. Se uma travessa não está disponível, então eles devem ser 
armazenados em um Local de Armazenamento em Campo perto do perímetro externo da 
Área de Armazenamento em Campo, mesmo que isso complique requisitos de segurança; 

c) munição danificada. (Se for considerado inseguro para armazenamento, munições 
danificadas devem ser destruídas na primeira oportunidade); 

d) munição em uma condição desconhecida ou de origem desconhecida. (Isso deve ser 
armazenado a uma distância tal que a detonação dessa munição não irá comprometer 
outros estoques); 

e) munição aguardando destruição ou desmilitarização; 

f) munição que está restrita ou proibido para uso; e 

g) munição que se deteriorou e tornou-se perigosa. (Isso deve ser armazenado em isolamento 
e destruído o mais breve possível). 

8.3 Regras de Agregação (NÍVEL 1) 

Idealmente, cada Local de Armazenamento em Campo deve ser composto de munição 
pertencente a uma única Divisão de Risco (HD).

10
 Cada Módulo de Pilha em Campo será 

composto de munição pertencente a uma única HD. Quando HDs tem que ser misturadas então 
aplicam-se as regras na Tabela 4.

11
  

Série 

Divisões de Risco 
em FSS Requisito de Armazenamento 

1,1 1,2 1,3 

1 SIM NÃO NÃO  Use HD 1.1 Quantidade de Distância.  

2 SIM SIM NÃO 
 Agregue a HD 1.1 e NEQ 1.2  

 Use HD 1.1 Quantidade de Distância para o NEQ agregado total. 

3 SIM SIM SIM 
 Agregue a HD 1.1, 1.2 e NEQ 1.3  

 Use HD 1.1 Quantidade de Distância para o NEQ agregado total. 

4 SIM NÃO SIM 
 Agregue a HD 1.1 e NEQ 1.3 

 Use HD 1.1 Quantidade de Distância para o NEQ agregado total. 

5 NÃO SIM NÃO  Use HD 1.2 Quantidade de Distância. 

6 NÃO SIM SIM 
 Avaliar QD para o NEQ de cada HD. 

 Use a maior Quantidade de Distância. 

7 NÃO NÃO SIM  Use HD 1.3 Quantidade de Distância. 

 
Tabela 4: Regras de Agregação 

 
 

8.4 Separação e Quantidade de Distâncias - Áreas de Armazenamento em 
Campo (NÍVEL 1 e 2) 

Munição no armazenamento em campo é particularmente vulnerável ao fogo. Separação 
inadequada de local para local pode causar grandes perdas por efeito secundário, como 

                                                      

10
 Vide IATG 01.50 Sistema e Códigos de Classificação de Explosivos da ONU. 

11
 Isto inclui locais de armazenamento individuais dentro de uma Área de Armazenamento Temporário. 
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explosões iniciadas pelo fogo. É, portanto, importante que consideração seja dada para a 
aplicação de Quantidade de Distâncias (QDs)

12
 adequada entre os locais e garantir que travessas 

naturais e cobertura acima da cabeça são utilizados sempre que possível.  

O objetivo dos parágrafos abaixo é detalhar as QDs mínimas necessárias para o armazenamento 
de munição em Locais de Armazenamento em Campo. Em todos os casos, QDs devem ser 
medidas a partir do ponto do Local Potencial de Explosão (PES) mais próximo do ponto do Local 
Exposto (ES) mais próximos.  

8.4.1. Quantidade de Distâncias Interna - entre Locais de Armazenamento em Campo 

(NÍVEL 1) 

A Quantidade de Distâncias Interior (IQD) é a distância necessária para reduzir o risco de 
propagação de um local de armazenamento em campo afetando diretamente outro por explosão, 
chamas ou por calor radiante. A IQD também irá proporcionar um menor grau de proteção contra a 
munição de fragmentação, projetada e arremessada (UXO). 

A Tabela 5 contém a IQD mínima que deve ser usada entre os Locais de Armazenamento em 
Campo:  

Divisão 
de Risco 

Fator 
IQD mínima para Divisão de Risco 

1,1 1,2 1,3 1,4 

1 .1 Normal 200m 100m 100m 100m 

1 .1 Travessa 100m 100m 100m 100m 

1 .1 Estoques Vitais 300m 100m 100m 100m 

1 .2 Normal 100m 100m 100m 100m 

1 .3 Normal 100m 100m 100m 50m 

1 .3 
Estoques de 
Propelentes 

200m 100m 100m 100m 

1 .4 Normal 100m 100m 50m 25m 

 
Tabela 5: IQD mínima entre Locais de Armazenamento em Campo 

 
 

A munição da Divisão de Risco 1.4S pode ser armazenada de forma isolada, sem considerar as 
distâncias de segurança. 

A seguir munição deve ser armazenada a menos de 300m da munição útil que está disponível 
para emissão: 

a) munição recuperada que não foi inspecionada; 

b) munição sem condições de uso; e 

c) munição aguardando destruição ou desmilitarização; 

As áreas de armazenamento que contêm materiais de embalagem devem ser de pelo menos 100 
metros de distância de um Local de Armazenamento em Campo armazenando munição. Esta é 
uma medida fundamental de prevenção de incêndios. 

                                                      

12
 Vide IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação para mais informações sobre este conceito de gestão de risco. 
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8.4.2. Quantidade de Distâncias Interna - entre Locais de Armazenamento em Campo 

(NÍVEL 2) 

A Tabela 6 contém a IQD mínima que deve ser usada entre os Locais de Armazenamento em 
Campo:  

FSA 

IQD Mínima entre FSA 

FSA (<1,000 
toneladas) 

FSA (>1,000 
toneladas) 

FSA (<1,000 
toneladas) 

>1,000m 
>2,000m 

FSA (>1,000 
toneladas) 

>2,000m 
>2,000m 

 
Tabela 6: IQD mínima entre Locais de Armazenamento em Campo 

 
 

8.4.3. Quantidade de Distâncias Interna - Pequenos Locais de Armazenamento (NÍVEL 
1) 

A Tabela 7 contém a IQD mínima que deve ser usada entre os Locais de Armazenamento em 
Campo:  

 

 

 

 

Divisão 
de Risco 

IQD Mínima para SHA contendo 
Divisão de Risco 

1.1 1.2 1.3 1.4 

1.1 100m 100m 100m 100m 

1.2 100m 100m 100m 100m 

1.3 100m 100m 50m 50m 

1.4 100m 100m 50m 25m 

 
Tabela 7: IQD mínima para Pequenos Locais de Armazenamento 

 
 

A munição da Divisão de Risco 1.4S pode ser armazenada de forma isolada, sem considerar as 
distâncias de segurança. 

A seguir munição deve ser armazenada a menos de 300m da munição útil que está disponível 
para emissão: 

a) munição recuperada que não foi inspecionada; 

b) munição sem condições de uso; e 

c) munição aguardando destruição ou desmilitarização; 
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As áreas de armazenamento que contêm materiais de embalagem devem ser de pelo menos 100 
metros de distância de um Local de Armazenamento em Campo armazenando munição. Esta é 
uma medida fundamental de prevenção de incêndios. 

8.4.4. Quantidade de Distâncias Externa - Locais de Armazenamento em Campo (NÍVEL 
2) 

A Quantidade de Distâncias Externa (DOQ) é a distância necessária para reduzir o risco de 
propagação de explosões dentro de um local de armazenamento de campo ou área afetando 
diretamente, pela explosão, chama ou calor radiante, áreas em que a população civil tem acesso 
regular e não controlada (ou seja, estradas, casas, fábricas, etc.) A DOQ também irá fornecer um 
nível menor de proteção contra a munição de fragmentação, projetada e arremessada (UXO), 
apesar de que um certo grau de risco permanecerá. 

A Tabela 8 contém a DOQ mínima que deve ser usada entre em Áreas de Armazenamento em 
Campo e áreas que a população civil tem acesso descontrolado:  

Locais Expostos (ES) 

IQD mínima para FSA contendo 
Divisão de Risco Observações 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Estradas e Ferrovias 
Principais 

400m 400m 200m 50m  

Edifícios de Habitação 500m 500m 300m 50m  

Edifícios Vulneráveis 1.000m 1.000m 500m 50m 
Hospitais, Escolas, Aeródromos 
etc 

 
Tabela 8: IQD mínima para Locais de Armazenamento em Campo 

 
 

8.4.5. Quantidade de Distâncias Externa - Pequenos Locais de Armazenamento (NÍVEL 
1) 

A Tabela 9 contém a DOQ mínima que deve ser usada entre em Pequenas Áreas de 
Armazenamento e áreas que a população civil tem acesso descontrolado:  

 

  

Locais Expostos (ES) 

IQD mínima para SHA contendo 
Divisão de Risco Observações 

1,1 1,2 1,3 1,4 

Estradas e Ferrovias 
Principais 

250m 200m 100m 50m  

Edifícios de Habitação 400m 300m 200m 50m  

Edifícios Vulneráveis 1.000m 1.000m 500m 50m 
Hospitais, Escolas, Aeródromos 
etc 

 
Tabela 9: IQD mínima para Pequenos Locais de Armazenamento 

 
 

8.5 Separação e Quantidade de Distâncias - Áreas de Armazenamento 
Temporário (NÍVEL 2) 

Munição em Armazenamento Temporário é particularmente vulnerável ao fogo. Separação 
inadequada de local para local pode causar grandes perdas por efeito secundário, como 
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explosões iniciadas pelo fogo. É, portanto, importante que consideração seja dada para a 
aplicação de Quantidade de Distâncias

13
 adequada entre os locais e garantir que travessas 

naturais e cobertura acima da cabeça são utilizados sempre que possível. O uso de Quantidade 
de Distâncias reduzida daquelas contidas na IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação 
pode ser permitido sujeita à aprovação formal por parte da autoridade nacional competente. IATG 
02.20 Quantidade de distâncias e separação deve ser consultada em todas as fases durante a 
determinação da QD reduzida permitida nesta Cláusula. 

O objetivo dessa Cláusula é detalhar as QDs reduzidas, que podem ser autorizadas no 
armazenamento de munição em Áreas de Armazenamento Temporário. Em todos os casos, QDs 
devem ser medidas a partir do ponto do Local Potencial de Explosão (PES) mais próximo do ponto 
do Local Exposto (ES) mais próximos. (Vide a Cláusula 7 para limitações sobre o uso 
semipermanente de Quantidade de Distâncias reduzidas para Áreas de Armazenamento 
Temporário). 

Como proteção de estoques por infraestrutura adequada não está no lugar em condições de 
armazenamento temporário os Locais Potenciais de Explosão devem ser assumidos para ser seja 
em Pilha Aberta ou Pilha Aberta (Travessa).

14
 

A IQD reduzida nas Tabelas 10 e 11 pode ser aplicada em uma Área de Armazenamento 
Temporário. A aprovação formal deve ser obtida a partir da autoridade nacional competente, antes 
da aplicação destas IQD reduzidas. O pedido de aprovação deve conter uma avaliação de risco 
formal, de acordo com as exigências da IATG 02.10 Introdução aos princípios e processos da 
gestão de risco. 

8.5.1. Quantidade de Distâncias Interna - Áreas
15

 de Armazenamento Temporário 

(NÍVEL 2) 

A IQD reduzida nas Tabelas 10 pode ser aplicada em uma Área de Armazenamento Temporário. 
A aprovação formal deve ser obtida a partir da autoridade nacional competente, antes da 
aplicação destas IQD reduzidas. O pedido de aprovação deve conter uma avaliação de risco 
formal, de acordo com as exigências da IATG 02.10 Introdução aos princípios e processos da 
gestão de risco. 

D é a distância em metros, enquanto que Q é a Quantidade de Explosivo Líquido em kg. 

 

 

 

PES HD 
ES 

Distância Entre 
Armazéns (IMD) 

Distância de Oficina de 
Explosivo (EWD)

16
 

Pilha Aberta  1,1 D12 = 22.2Q
1/3 

D13/2 = 2.75Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D13/2 = 11.1Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

                                                      

13
 Vide IATG 02.20 Quantidade de distâncias e separação para mais informações sobre este conceito de gestão de risco. 

14
 Uma Travessa é o termo para uma barricada em áreas de armazenamento de munição.  Barricadas Naturais devem ser 

utilizadas sempre que possível, e o julgamento técnico do especialista de munição deve ser utilizado para determinar se 
eles são eficazes, ou se a munição deve ser classificada como estando sob condições de Pilha Aberta.   
15

 Derivado da NATO AASPT-1, Parte 1, Capítulo 3, Anexo 1-A. 
16

 Às vezes referido como Distância de Edifício de Processamento (PBD). 
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PES HD 
ES 

Distância Entre 
Armazéns (IMD) 

Distância de Oficina de 
Explosivo (EWD)

16
 

 

1.2 
D6 = 0,5.D2

0.67
 

D2 = -167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))
2
) 

1.3 D1 = 0,22Q
1/3 

D2/2 = 1,6Q
1/3 

1.4 Sem Limite 

Pilha Aberta 
(Travessa) 

 1.1 D7 = 2,4Q
1/3 

D10/2 = 4,0Q
1/3

 

 

1.2 
D6 = 0.5.D2

0.67
 

D2 = -167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))
2
) 

1.3 D1 = 0,22Q
1/3

 D2/2 = 1,6Q
1/3

  

1.4 Sem Limite 
 

Tabela 10: IQD para Áreas de Armazenamento Temporário 
 
 

As Distâncias Entre Armazéns (IMD) recomendadas na IATG 02.20 Quantidade de distâncias e 
separação não serão reduzidas, pois propagação praticamente instantânea (PIP) deve ser 
assumida com uma probabilidade de perda total de toda a munição.  

8.5.2. Quantidade de Distâncias Externa - Áreas de Armazenamento Temporário (NÍVEL 
2) 

A IQD reduzida na Tabela 11 pode ser aplicada em uma Área de Armazenamento Temporário. A 
aprovação formal deve ser obtida a partir da autoridade nacional competente, antes da aplicação 
destas IQD reduzidas. O pedido de aprovação deve conter uma avaliação de risco formal, de 
acordo com as exigências da IATG 02.10 Introdução aos princípios e processos da gestão de 
risco. 
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PES HD 

ES 

Distância de Edifícios 
Habitados (IBD) 

Distância de Edifício 
Vulnerável (DVB) 

(2 x IBD) 

Distância de Rota de 
Tráfego Público (PTRD) 

(Densidade Baixa
17

) (0.5 
IBD) 

Distância de Rota de 
Tráfego Público (PTRD) 

(Densidade Média
18

) (0.66 
IBD) 

Distância de Rota de 
Tráfego Público (PTRD) 

(Densidade Alta
19

 (IBD) 

Pilha Aberta  

1.1 

D13/2 = 2.75Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D13/2 = 11.1Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

(>400m) 

D13 = 5.5Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D13/2 = 22.2Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

(>400m) 

D11/2 = 1.8Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D11/2 = 7.4Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

0.67 D11 = 2.4Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

0.67 D11 = 9.9Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

D11 = 3.6Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D11 = 14.8Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

1.2 
D2 2.D2 D6 = 0.5D2

0.67
 D2 

D2 = -167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))
2
) 

1.3 D4/2= 2.2Q
1/3 

D4 = 4.3Q
1.3 

D3/2 = 3.2Q
1/3 

0.67 D3 = 4.3Q
1/3

 D3 = 6.4Q
1/3

 

1.4 Sem Limite 

Pilha Aberta 
(Travessa) 

 

1.1 

D13/2 = 2.75Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D13/2 = 11.1Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

(>400m) 

D13 = 5.5Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D13/2 = 22.2Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

(>400m) 

D11/2 = 1.8Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D11/2 = 7.4Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

0.67 D11 = 2.4Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

0.67 D11 = 9.9Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

D11 = 3.6Q
1/2

 

(For Q<4,500) 

D11 = 14.8Q
1/3

 

(For Q>4,500) 

1.2 
D2 2.D2 D6 = 0.5D2

0.67
 D2 

D2 = -167.648+70.345*LN(NEQ)-1.303*((LN(NEQ))
2
) 

1.3 D4/2= 2.2Q
1/3 

D4 = 4.3Q
1.3 

D3/2 = 3.2Q
1/3 

0.67 D3 = 4.3Q
1/3

 D3 = 6.4Q
1/3

 

1.4 Sem Limite 
  

Tabela 11: IQD para Áreas de Armazenamento Temporário

                                                      

17
 Menos de 1.000 de Veículos/ 24 Horas. 

18
 1.000 - 5.000 de Veículos/ 24 Horas. 

19
 5.000+ de Veículos/ 24 Horas. 
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As Distâncias Entre Armazéns (IMD) recomendadas na IATG 02.20 Quantidade de distâncias e 
separação não serão reduzidas, pois propagação praticamente instantânea (PIP) deve ser 
assumida com uma probabilidade de perda total de toda a munição.  

8.6 Barricadas e Travessas - Áreas de Armazenamento Temporário (NÍVEL 2) 

A QD reduzida mostrada nas Cláusulas 8.5.1 e 8.5.2 para uma Pilha Aberta (Travessa) assumem 
que uma barricada eficaz ou travessa está em vigor; se a barricada é considerada não eficaz, 
então a QD reduzida de Pilha Aberta deve ser usada. Informações sobre os requisitos para 
barricadas e travessas eficazes construídas para esse fim podem ser encontradas na IATG 05.30 
Travessas e barricadas, que devem ser mencionadas antes de usar a QD reduzida para Pilha 
Aberta (Travessa). 

Uma travessa eficaz (barricada) em um Local Exposto vai prender projeções altas de velocidade 
em baixas altitudes de um evento explosivo adjacente em um local potencial explosivo (PES) e, 
assim, reduzir o risco de propagação direta. Uma barricada direcionada verticalmente localizada 
perto de um PES também reduz a projeção de embalagens em chamas, explosivos e detritos.  

A principal vantagem de barricadas se interpondo entre pilhas de explosivos é no armazenamento 
de explosivos em HD 1.1. Significativamente, Distâncias Entre Armazém (IMD) reduzidas podem 
ser permitidas em relação à situação sem barricada ou sem travessa, permitindo assim maior 
densidade de armazenamento. Por esta simples razão, todas as Áreas de Armazenamento 
Temporário devem ser construídas sobre o princípio da travessa (barricada) de armazenamento.  

Barricadas temporárias podem ser usadas se o uso de travessas construídas para esse fim é 
impraticável. A construção de travessas adequadas é uma das principais tarefas da engenharia 
civil, enquanto barricadas temporárias podem ser instaladas de forma relativamente rápida. 
Barricadas temporárias devem ser mantidas regularmente para garantir que elas permaneçam 
eficazes. A Tabela 12 resume as opções mais realistas para barricadas temporárias em ordem 
crescente de custos. 

Opção Requisitos Observações 

Tambores com 
Resíduos de Óleo 

 Preenchido com areia ou terra. 

 450 mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

  

‘Hesco-Bastian’  A armação de arame preenchida com areia 
ou terra pura. 

 450 mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

 Uma marca própria que é 
usada extensivamente. Ela 
ainda está sob a proteção de 
patentes.

20
 

Barreiras de Tanque 
de Água ou Paredes 

 Preenchido com areia ou terra pura. 

 450 mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

 Pode ser reutilizado. 

 Sistemas de marcas próprias 
(como MRP ou Waterwall)

21
 

estão disponíveis a custos 
relativamente baixos. 

 Exigir aditivos anticongelantes 
em climas frios. 

Containers ISO   Preenchido com areia ou terra. 

 Dobro da largura. 

 Empilhado a dois de altura. 

  

                                                      

20
 www.hesco.com.  A IATG não endossa especificamente este produto, ele é usado para ilustrar um conceito de proteção. 

21
 http://www.mrpsystemsuk.com/ballistic.html ou http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.php.  A IATG não 

endossa especificamente este produto, ele é usado para ilustrar um conceito de proteção. 

http://www.hesco.com/
http://www.mrpsystemsuk.com/ballistic.html
http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.php
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Opção Requisitos Observações 

Munição HD 1.4S  450mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

 Somente praticável em 
situações limitadas. 

 Se a munição é emitida, então 
travessas eficazes não existem 
mais 

Paredes de Concreto 
(Grosso) 

 450 mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

  

Paredes de Concreto 
(Fino) 

 Exigir um apoio de terra no lado longe da 
munição. 

 Vide IATG 05,30 para os 
requisitos de terra. 

Containers de 
Munição Vazias 

 Preenchido com areia ou terra. 

 450 mm de largura. 

 Altura deve ser de 600 mm acima da altura 
da pilha. 

 Somente praticável onde existe 
uma oferta adequada. 

 A opção temporária menos 
praticável. 

 
Tabela 12: Opções para barricadas e travessas temporárias 

 
 

Uma travessia ou barricada não significa necessariamente evitar propagação subsequente ou 
danos causados por explosão, itens lançados, detritos ou fogos secundários. 

9 Proteção de estoque contra fatores ambientais (NÍVEL 1) 

9.1 Degradação de explosivos e o clima 

Os efeitos do clima, as temperaturas quentes, a radiação solar direta, as mudanças diárias de 
temperatura (ciclismo diurno) e alta umidade podem degradar rapidamente o desempenho e 
segurança de explosivos. A munição é projetada para uso em condições climáticas estabelecidas, 
e sua vida útil será reduzida significativamente se for armazenada em condições climáticas nas 
quais não foi projetada. Em alguns casos, a munição pode rapidamente tornar-se imprestável e 
perigosa para o uso.

 22
 

Embora seja seguro para armazenar munição em campo ou em condições temporárias, se 
estiverem reunidas as condições apropriadas, isso é incomum, pois normalmente reduz 
significativamente a vida útil segura da munição. A pior condição para o armazenamento de 
explosivos em condições de campo ou temporários é onde há uma flutuação de temperatura 
considerável do dia para noite, combinada com alta umidade.  

A IATG 07.20 Vigilância e prova contém mais informações técnicas sobre a degradação de 
explosivos devido às condições climáticas e deve ser consultado antes da realização de 
armazenamento de munição em campo ou temporário. Como exemplo, este IATG irá considerar o 
impacto da alta temperatura e da radiação solar direta (também vide Cláusula 10).  

No Oriente Médio temperaturas registradas variaram de -10°C a +310°C nos meses de inverno e 
de +220 C a +510 C nos meses de verão. Isto significa que a munição foi exposta a ciclos diurnos 
diários de até +310 C nos meses de inverno e +290°C durante os meses de verão. Estes são 
geralmente considerados como faixas extremas para munição, e uma redução na vida útil deverá 
ser esperada. No entanto, estas temperaturas são as temperaturas do ar ambiente e não levam 
em conta os efeitos da radiação solar direta sobre a munição ou de munição embalada.  

Testes mostraram que, quando totalmente exposta ao sol, a temperatura na superfície externa da 
munição pode ser tanto como 500°C superior à temperatura do ar ambiente. Isto significa que a 
munição poderia, teoricamente, atingir temperaturas de superfície externas de 101°C no Oriente 
Médio. Deve ser notado que o ponto de explosivos à base de TNT de fusão é de cerca de 800°C; 

                                                      

22
 Mais detalhes técnicos sobre este assunto podem ser encontrados na IATG 07.20 Fiscalização e prova. 
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o perigo muito real do uso de munição preenchida com TNT a esta temperatura não pode 
ser exagerada. 

9.2 Opções de proteção climáticas (NÍVEL 1) 

As opções para a proteção contra as condições climáticas dos estoques de munição em Áreas de 
Armazenamento em Campo ou Temporário são limitadas, a não ser que a infraestrutura coberta 
esteja disponível. A Tabela 13 resume as opções disponíveis. A opção selecionada deve depender 
de que tipo de proteção é necessária. 

 

 

Opção Impacto Observações 

Diretamente coberto por 
lonas (ou equivalente) em 
contato com a munição. 

 Protege a munição de chuva e vento. 

 A temperatura nas superfícies externas de 
temperatura de munição é de até 50 ° C 
maior do que se for deixado desprotegido. 

 A condensação devido à má ventilação do ar 
pode levar ao ingresso de umidade em 
climas muito quentes. 

 AVISO. Esta opção NÃO 
deve ser usada em climas 
quentes. 

À sombra de redes de 
camuflagem ou folhas 
elevadas acima da 
munição. 

 Protege a munição de calor radiante. 

 A munição é vulnerável a chuva e ao vento, 
daí o ingresso de umidade é possível. 

 Em climas quentes, a temperatura nas 
superfícies exteriores da munição pode 
ser reduzida até 230C em comparação 
com munição desprotegida. 

 As redes ou lençóis devem 
ser aumentados para pelo 
menos 300mm a 500mm 
acima da superfície da 
munição ou embalagem 
de munição. 

 Preferência maior do que 
a cobertura direta. 

Içado do chão através da 
utilização de esteiras. 

 Protege a munição de ingresso de umidade. 

 Isto permite a livre circulação do ar, o que irá 
reduzir o acúmulo de umidade e 
condensação. 

 Uma altura de 75mm deve 
ser alcançada. 

 A manutenção regular é 
necessária para assegurar 
que a areia, terra etc. não 
se acumule ao redor da 
base da munição. 

Containers ISO 
 Protege a munição de calor radiante, chuva 

e vento. 

 Estes devem ser 
aterrados. 

 A munição não deve tocar 
nas paredes ou teto do 
container. 

Estruturas 
Improvisadas, como 
grandes tendas, abrigos 
construídos localmente, 
etc 

 Protege a munição de calor radiante, chuva 
e vento. 

 Deve ser o requisito 
mínimo para munição em 
armazenamento 
temporário em campo. 

 
Tabela 13: Opções de proteção de estoque de munição de alta temperatura 

 
 

9.2.1. Prioridades para armazenamento coberto (NÍVEL 1) 

Quando o armazenamento coberto não está disponível para todos os explosivos em Áreas de 
Armazenamento em Campo ou Temporário, deve ser dada prioridade às naturezas que possam 
vir a deteriorar mais rapidamente. No entanto, a adesão rígida a linhas de orientação fixas pode 
não ser sempre possível. As prioridades podem ter de ser alteradas para ter em conta, por 
exemplo, a embalagem de naturezas individuais. Por exemplo, em climas extremamente quentes, 
munições contendo WP, que são normalmente bastante robustos, podem ter que receber uma alta 
prioridade para armazenamento coberto porque as circunstâncias não permitem que elas sejam 
armazenadas em uma postura ereta.  
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Supondo um padrão normal de embalagem, sem outros requisitos, a seguinte ordem de prioridade 
para o armazenamento coberto deve ser aplicada: 

a) explosivos ativados por água; 

b) armas e torpedos guiados; 

c) munição anticarro, de estimativa de distâncias e sinalizadoras; 

d) cargas propelentes; 

e) pirotécnicos; 

f) munição de morteiro; 

g) granadas e minas; 

h) granas encaixotadas; 

i) munição para armas de pequeno porte (SAA); e 

j) munição solta. 

10 Vigilância e prova em serviço (NÍVEL 2 e 3) 

É altamente provável que a vida útil da munição é significativamente reduzida se for mantida sob 
condições armazenamento em campo ou temporário por períodos prolongados de tempo. Ela 
deve ser submetida a uma vigilância técnica eficaz e um programa de prova em serviço. Esta é a 
única maneira de assegurar que a munição não deteriore em uma condição que compromete o 
desempenho ou a segurança na armazenagem. 

Um exemplo do impacto das condições de armazenagem em campo ou temporário têm sobre a 
munição é a deterioração química do propelente. Durante longos períodos de armazenamento, a 
taxa de deterioração química do propelente é aproximadamente o dobro para cada aumento de 
10°C na temperatura acima de 30°C. A maioria dos agentes propelentes, dependendo da 
concepção, tem um prazo de validade de pelo menos 15 a 40 anos quando armazenado a uma 
temperatura constante de 30°C e vai durar muito mais em climas temperados. Em ambientes de 
alta temperatura, o estabilizador é esgotado muito mais rápido e a probabilidade de combustão 
espontânea devido à ignição auto-catalítica torna-se muito mais elevada. Existe evidência que 
sugere que a redução na vida útil em função da temperatura é mostrada na Tabela 14.  

 Temperatura (
0
C) Validade Projetada (Anos) Observações 

20 15,0 20,0 30,0 40,0  Validade Inicial em Serviço. 

30 15,0 20,0 30,0 40,0 
 Degradação significativa começa após 

300°C. 

40 7,5 10,0 15,0 20,0   

50 3,75 5,0 7,5 10,0   

60 1,83 2,5 3,75 5,0   

70 0,92 1,25 1,83 2,5 
 Este propelente está agora se aproximando de 

uma condição perigosa e deve ser destruído o 
mais rápido possível. 

80 0,46 0,62 0,92 1,25   

90 0,23 0,31 0,46 0,62   

 
Tabela 14: Degradação do propelente devido à alta temperatura 
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Cláusula 9.1 indicou que a munição poderia, teoricamente, atingir temperaturas superficiais 
externas de 101°C no Oriente Médio, embora as temperaturas internas seriam substancialmente 
menores. O esgotamento degradação do propelente e estabilizador não é linear, e reduz a taxa de 
decaimento durante a noite, quando a munição esfria. Contudo está claro que as condições de 
armazenamento em campo e temporário para propelente nestes tipos de extremos de temperatura 
não seria uma ideia particularmente sensata. Se operacionalmente necessário o propelente deve 
ser separado da munição aparentada sempre que possível durante o Armazenamento Temporário 
em Campo em tais condições climáticas. 

A IATG 07.20 Vigilância e prova contém mais informações técnicas sobre a degradação de 
explosivos devido às condições climáticas e deve ser consultado antes da realização de 
armazenamento de munição em campo ou temporário.  

Nações Contribuindo com Tropas (TCN) para as operações de paz da ONU devem se certificar 
que toda a munição empregada em apoio de contingentes nacionais é "segura para emprego" e 
está sujeita a uma vigilância e um programa de prova totalmente em conformidade com as 
exigências da IATG 07.20 Vigilância e prova. Formulário IATG 04.10 no anexo C deve ser 
preenchido e distribuído conforme indicado no certificado. 

Nações Contribuindo com Tropas (TCN) para as operações multinacionais devem se certificar que 
toda a munição empregada em apoio de contingentes nacionais é "segura para emprego" e está 
sujeita a uma vigilância e um programa de prova totalmente em conformidade com as exigências 
da IATG 07.20 Vigilância e prova. Uma forma similar à do Formulário IATG 04.10 no anexo C deve 
ser preenchido e distribuído conforme exigido pelo quartel-general da força empregada. 

11 Precauções contra incêndios (NÍVEL 1) 

Munições que estão sendo armazenadas Áreas de Armazenamento em Campo e Temporário é 
mais vulnerável ao fogo de que munição mantida em depósitos de munição construídos para esse 
fim. Portanto, ainda mais importância será dada à medidas de prevenção de incêndio e combate a 
incêndio. 

As precauções de incêndio, princípios de combate a incêndio e procedimentos contidos na IATG 
02.50 Segurança contra incêndios devem ser cumpridas, tanto quanto for razoavelmente possível.  

11.1.1. Precauções contra incêndios (complementar à IATG 02.50) 

Corta-fogo,  2m de largura, deve ser mantido em torno de todas as pilhas abertas. Além disso, 
toda a vegetação dentro de 10m de pilhas de munição deve ser estritamente controlada por poda. 

11.1.2. Combate à incêndio (complementar à IATG 02.50) 

As recomendações de equipamentos da IATG 02.50 Segurança contra incêndio devem ser 
completadas por uma oferta adequada de batedores de fogo, pás, facões etc. em cada Local de 
Armazenamento em Campo para lidar com incêndios em mato e arbustos que normalmente não 
são encontradas dentro de um depósito de munição. 

Um Suprimento de Água de Emergência deve ser localizado em cada Local de Armazenamento 
em Campo. 

Os Sinais da Divisão de Incêndio e Sinais de Incêndio Suplementares apropriados serão exibidos 
em postes nas proximidades de cada Local de Armazenamento em Campo, embora as versões 
táticas pretas e verdes podem ser usadas se justificado pelo ambiente operacional. Sinais laranja 
padrão devem ser utilizados em Áreas de Armazenamento Temporário.  

Todos os incêndios nas proximidades da munição devem ser combatidos até que pilhas de 
munição ou explosivos se envolvam no fogo ou o fogo se apague. Se a munição torna-se 
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envolvida em um incêndio, o pessoal deve ser removido imediatamente do local para 
locais/distâncias seguros. 

Todo o pessoal deve ser informado da distância de retirada de emergência segura apropriada que 
eles deverão colocar entre si e a munição caso o combate a incêndio imediato revele-se ineficaz 
na luta contra a propagação do fogo. Esta distância segura não deverá ser inferior a 750m. 

Pessoal cujas funções exigem que eles combatam incêndios secundários não devem se aproximar 
a menos de 300m de qualquer incêndio envolvendo munição e explosivos exceto a Divisão de 
Incêndio 4. Eles devem se retirar imediatamente à distância segura designada, (pelo menos 
750m), quando as equipes de combate a incêndio no local da munição se retirem. 

Depois de um incêndio de munição tenha sido extinto, o pessoal deve esperar pelo menos seis 
horas antes de entrar na área para inspecionar as consequências do incêndio. 

11.2 Proteção contra raios (NÍVEL 1) 

Nos casos onde Áreas de Armazenamento Temporário são suscetíveis de serem uma solução a 
médio prazo para o armazenamento de munição proteção adequada contra raios deve ser 
implantada. Proteção deve ser instalada de acordo com as exigências da IATG 05.40 Normas de 
segurança para instalações elétricas. 

Em todos os casos as pilhas de munição devem ser localizadas a menos de 15m de árvores, 
postes e torres, a fim de reduzir o flash lateral caso haja uma tempestade de raios na área. 

12 Segurança 

12.1 Áreas de Armazenamento em Campo (NÍVEL 1) 

A segurança de Áreas de Armazenamento em Campo deve ser de responsabilidade da unidade 
operando aquele determinado local. Como FSAs são normalmente utilizadas durante as 
operações militares, a segurança se torna uma tarefa militar normal com base em meios 
disponíveis e requisitos operacionais. 

12.2 Área de Armazenamento Temporário (NÍVEL 1 e 2) 

A segurança para Áreas de Armazenamento Temporário é sempre problemática, devido à grande 
área de terreno que eles têm de cobrir por razões de segurança de explosivos. Embora muitos dos 
princípios de segurança constantes na IATG 09.10 Princípios e sistemas de segurança devem ser 
implementados, muitas das diretrizes para os sistemas técnicos de proteção, tais como alarmes, 
cercas de segurança Classe 1 a 4 etc são claramente inapropriadas por razões financeiras 
apenas. 

Segurança do perímetro deve ser a prioridade mais alta e isso pode ser conseguido através de 
uma combinação de guardas armados, patrulhas, cães de guarda e cercas temporárias. A Figura 
4 mostra exemplos de cercas

23
 temporárias que podem ser erguidas por trabalho não qualificado e 

melhoradas por meio de níveis 1, 2 e 3 conforme os recursos estiverem disponíveis. 

                                                      

23
 Fonte: JSP 482, Capítulo 22, Anexo C, Página 19. RU. Novembro 2006 
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Figura 4: Opções de cerceamentos temporários 
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Anexo A 
(normativo) 

Referências 

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

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

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

c) IATG 02.20:2015[E] Distâncias quantitativas e de separação. UNODA. 2015; 

d) IATG 02.50:2015[E] Precauções de segurança específicas. UNODA. 2015 

e) IATG 05.30:2015[E] Proibições e restrições. UNODA. 2015; 

f) IATG 05.40:2015[E] Normas de segurança para instalações elétricas. UNODA. 2015; e 

g) IATG Série 07 Processamento de munição. UNODA. 2015. 

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

24
 utilizadas neste 

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

                                                      

24
 Onde os direitos autorais permitirem 

http://www.un-arm.org/
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Anexo B 
(informativo) 
Referências 

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

a) AASPT-5, NATO Guidelines for the Storage, Maintenance and Transport of Ammunition on 
Deployed Missions or Operations. Edition 1. Março 2009; e 

b) Joint Service Publication 482, Volume 1, Chapter 22, Annex D, Emergency Storage of 
Explosives. RU. Novembro 2006  

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

25
 utilizadas neste 

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

 

 

                                                      

25
 Onde os direitos autorais permitirem 

http://www.un-arm.org/
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Anexo C 
(normativo) 

Formulário conformidade de prova e vigilância 

Formulário de Relatório de Conformidade de Prova e Vigilância 

Série 
Formulário IATG 04.10 

Formulário IATG 12.10C 

1 
Detalhes das Nações Contribuindo 
com Tropas 

 

1,1 

 

Nacionalidade  

1,2 Unidades Principais Empregadas  

1,3 Unidades Menores Empregadas  

1,4 Sub-Unidades Empregadas  

1,5 Produtos Associados  

2 Detalhes de Munição  

2,1  Tipos e Calibre (Lista)  

2,5  
Quaisquer Provas e Preocupações de 
Vigilância ou Limitações em Uso 

 

3 Certificado  

3,1  

Este formulário atesta que a prova e vigilância em serviço, de acordo com TODOS 
os requisitos da IATG 07.20 Prova e fiscalização foram realizados em todas as 
munições empregadas em apoio a essa operação. 
Este formulário também certifica que a munição é "segura para emprego e armazenagem" e que quaisquer 
preocupações sobre sua segurança em armazenamento ou uso foram identificados no Quadro 2.5 acima. 

3,2  Indivíduo Certificador  

3,3  Autoridade Certificadora  

3,4  Assinatura  

4 Distribuição  

4,1  
Apropriada Autoridade Técnica Nacional 
Apropriada  

 

4,2  
Departamento da ONU de Operações de 
Manutenção da Paz 

 

4,3  Comandante da Força UNIF---  

 

 


