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Advertência 

As Normas Técnicas Internacionais sobre Munição (IATG) são submetidas a revisões 
regulares. Este documento é válido a partir da data informada em sua capa. Para verificar 
sua situação atual, os usuários devem consultar o projeto Salvaguardas IATG da ONU por 
meio do site do Departamento das Nações Unidas para Questões de Desarmamento 
(UNODA): www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 
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Prefácio 

Em 2008, um grupo de especialistas governamentais da ONU apresentou à Assembleia Geral um 
relatório sobre problemas resultantes do acúmulo de estoques excedentes de munição 
convencional.

1
 O grupo ressaltou que a cooperação relativa à gestão eficiente dos estoques deve 

endossar uma abordagem de “gestão total”, compreendendo desde sistemas de categorização e 
contabilidade, essenciais para garantir a segurança no manuseio e armazenamento e para a 
identificação de estoques excedentes, até sistemas de segurança física e procedimentos de 
vigilância e testes para avaliar a estabilidade e confiabilidade da munição. 

O grupo recomendou especificamente o desenvolvimento pela ONU de normas técnicas para a 
gestão de estoques de munição. 

Posteriormente, a Assembleia Geral acolheu o relatório do grupo e incentivou firmemente os 
Estados a implantarem suas recomendações.

2
 Isso propiciou as condições para o 

desenvolvimento pela ONU de “normas técnicas para a gestão de estoques de munição 
convencional”, atualmente conhecidas como Normas Técnicas Internacionais sobre Munição 
(IATG).  

O trabalho de preparação, avaliação e revisão dessas normas foi realizado dentro do Programa de 
Salvaguardas da ONU por um painel de revisão técnica consistindo de especialistas de Estados 
Membros, com apoio de organizações internacionais, governamentais e não governamentais. A 
última versão de cada uma das normas, junto com informações sobre o trabalho do painel de 
revisão técnica, pode ser encontrada em www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. 

As IATG serão revisadas regularmente para refletir novas normas e práticas de gestão de 
estoques de munição convencional e para incorporar mudanças resultantes de emendas aos 
devidos regulamentos e requisitos internacionais. 

   

 

  

 

                                                      

1
 Assembleia Geral da ONU A/63/182, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in 

surplus. 28 jul 2008. (Relatório do Grupo de Especialistas Governamentais). O Grupo foi instituído pela A/RES/61/72, 
Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus. 6 dez 2006. 
2
 Assembleia Geral da ONU. Resolução A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition 

stockpiles in surplus. 2 dez 2008. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Introdução 

A fiscalização e ensaio de munição visam assegurar que a munição siga atendendo aos padrões 
de qualidade necessários durante sua vida útil. O conceito de qualidade inclui aqui o desempenho 
da munição durante o uso e sua segurança e estabilidade durante o armazenamento. As 
propriedades químicas, elétricas e mecânicas da munição sofrem alterações e deterioração com o 
tempo, resultando em um tempo de vida útil finito para toda munição. A avaliação precisa da vida 
útil da munição é extremamente importante, tanto em termos de segurança quanto de custo-
benefício. 

Todo o tipo de munição e explosivos deveria ser formalmente classificado quanto a sua condição, 
o que requer um sistema de fiscalização e ensaio de munição. Em seguida, a condição da 
munição recebe um código de classificação que define seu grau de utilidade e quaisquer 
restrições impostas a seu uso. 

A fiscalização é o método de avaliação sistemático das propriedades, características e 
capacidades de desempenho da munição ao longo de seu ciclo de vida útil. É usada para avaliar a 
confiabilidade, segurança e eficácia operacional de estoques de munição. O ensaio testa 
funcionalmente a munição para garantir a segurança e a estabilidade no armazenamento e no uso 
pretendido. 

Uma fiscalização e um ensaio de munição eficazes requerem um enfoque que otimize a vida útil 
da munição, melhorando, ao mesmo tempo, de maneira significativa a segurança de 
armazenamento e uso à medida que a munição se aproxima do término de sua vida útil. Tal 
enfoque garante o melhor retorno possível para o investimento financeiro expressivo representado 
pela munição.  
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Fiscalização e ensaio de munição 

1 Escopo 

Esta IATG apresenta e explica o conceito e as exigências de um programa técnico de fiscalização 
e ensaio de munição como medida de apoio ao armazenamento seguro e eficiente de munição 
convencional.  

2 Referências normativas 

Os documentos referidos são indispensáveis para a utilização deste documento. Para referências 
datadas, aplica-se apenas a edição citada. Para referências não datadas, vale a última edição do 
documento referido (incluindo quaisquer emendas). 

O Anexo A traz uma lista de referências normativas. Referências normativas são documentos 
importantes referidos nesta norma e que fazem parte das disposições desta norma. 

O Anexo B traz outra lista de referências informativas, na forma de bibliografia, com documentos 
adicionais que contêm outras informações úteis para a notificação e a investigação de acidentes 
envolvendo munição convencional. 

3 Termos e definições 

Para os fins desta norma, serão utilizados os seguintes termos e definições, assim como a lista 
mais abrangente encontrada na IATG 01.40:2015(E) Termos, definições e abreviaturas.  

O termo “ensaio” refere-se a testar funcionalmente munição e explosivos para assegurar 
segurança e estabilidade no armazenamento e uso pretendido.

3
 

O termo “vida útil” refere-se ao período em que um explosivo ou dispositivo pode ser armazenado 
ou mantido em condições especiais antes de seu uso ou descarte sem se tornar inseguro ou 
incapaz de atender aos critérios de desempenho especificados. 

O termo “estabilidade” refere-se às características físicas e químicas de munição e explosivos que 
afetam sua segurança durante o armazenamento, transporte ou uso. 

O termo “tempo de armazenamento” refere-se ao tempo em que um item explosivo em 
determinadas condições de armazenamento é capaz de se manter seguro e utilizável, dentro de 
seu período de vida útil. 

O termo “fiscalização” refere-se a um método sistemático de análise das propriedades, 
características e capacidades de desempenho de munição durante o ciclo de vida útil com o 
objetivo de avaliar a confiabilidade, segurança e eficácia operacional de estoques e fornecer 
dados para uma reavaliação da vida útil.  

Em todos os módulos das Normas Técnicas Internacionais sobre Munição, as palavras “deve”, 
“deveria”, “pode” e “poderia” são usadas para expressar diretrizes de acordo com seu uso nos 
padrões ISO. 

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

                                                      

3
 Ensaio é na verdade um tipo específico de fiscalização, mas é geralmente tratado separadamente por exigir o disparo real 

de munição ao invés de atividades de inspeção técnica e análise química da fiscalização. 
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b) “deveria” indica uma recomendação: É usada para indicar que, entre várias 
possibilidades, uma é recomendada como particularmente adequada, sem mencionar ou 
excluir as outras, ou que determinada ação é preferível, mas não necessariamente 
exigida, ou que (na forma negativa, “não deveria”) determinada possibilidade é 
desaprovada, mas não proibida. 

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

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

4 Fundamentação para um sistema de fiscalização e ensaio de 
munição 

A segurança e a estabilidade de munição e explosivos armazenados só poderiam ser 
determinadas por meio de um sistema abrangente de “fiscalização de munição” que adote uma 
metodologia integrando inspeção física por pessoal qualificado e análise química. A fiscalização é 
realizada sistematicamente por meio da análise das características e das propriedades do tipo de 
munição e da mensuração do desempenho da munição ao longo de todo seu ciclo de vida útil. 
Isso, por sua vez, permite uma estimativa da segurança, da confiabilidade e da eficácia 
operacional da munição. Só então a segurança de armazenamento poderia ser adequadamente 
avaliada. A “fiscalização da munição” poderia então ser usada para estender sua vida útil, caso 
apropriado. A extensão apropriada da vida útil pode proporcionar uma economia financeira 
significativa, já que a aquisição de munição nova não seria mais necessária. 

A introdução de um sistema de fiscalização e ensaio a partir da metade da vida útil da munição 
deveria ser uma prática constante, já que os resultados de tal sistema podem permitir a extensão 
da vida útil inicialmente projetada. Os custos do ciclo de vida útil da munição seriam 
consequentemente reduzidos com os benefícios financeiros subsequentes, já que a aquisição de 
novos estoques poderia ser adiada. 

Há um vasto leque de motivos para justificar a adoção de um programa técnico de fiscalização e 
ensaio de munição. Trata-se um componente extremamente importante na gestão responsável de 
estoques de munição e é a única maneira de abordar adequadamente a questão de sua 
segurança e estabilidade. As razões principais incluem: 

a) assegurar a segurança e a estabilidade da munição armazenada; 

b) assegurar a segurança, a confiabilidade e o desempenho da munição durante uso; 

c) é uma necessidade para a previsão e, consequentemente, prevenção de falhas de munição 
inerentes a seu projeto, ou resultantes de seu envelhecimento; 

d) monitorar as condições ambientais em que a munição está armazenada; 

e) assegurar que o usuário não seja o primeiro a detectar falhas catastróficas; 

f) prever falhas e degradação de desempenho como suporte para processos de aquisição de 
munição eficazes; 

g) prever desempenho, vida útil e limitações futuras; 

h) estender a vida útil da munição além do que seria possível sem tal sistema; e 

i) identificar e monitorar características críticas da munição que se alteram com o tempo e 
com a exposição ao meio ambiente. 
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Os Estados deveriam, portanto, priorizar o desenvolvimento e a implantação de um sistema eficaz 
de fiscalização e de ensaio de munição, tanto quanto priorizam, por exemplo, a proteção física de 
estoques de munição. 

5 Exigências para um sistema eficaz de fiscalização e ensaio de 
munição 

Um sistema eficaz de fiscalização e ensaio de munição requer um leque integrado de capacidades 
e mecanismos. São eles: 

a) um plano de gestão de munição eficaz; 

b) uma equipe técnica qualificada e experiente; 

c) um laboratório de explosivos bem equipado; 

d) mecanismos de amostragem eficazes; e 

e) um sistema de controle de estoques eficiente. 

A combinação dessas capacidades e mecanismos com o conhecimento dos prováveis 
mecanismos de falha de um item de munição possibilita a tomada de decisões sobre a extensão 
da vida útil de uma munição ou a necessidade de sua desmilitarização ou destruição. 

6 Responsabilidades na fiscalização e ensaio de munição (NÍVEL 2) 

A autoridade técnica nacional apropriada deveria ser responsável por: 

a) desenvolver e divulgar um plano de fiscalização e ensaio para cada tipo de munição no 
inventário nacional;

 4
  

b) assegurar que o plano seja colocado em prática; 

c) analisar resultados e testes; 

d)  atribuir o código de condição apropriado à munição;
5
 

e) identificar rapidamente estoques inseguros para uso ou armazenamento; e 

f) assegurar que o descarte de estoques vencidos ocorra dentro de um período oportuno após 
a realização da fiscalização e do ensaio. 

7 Envelhecimento e degradação de munição 

A vida útil da maioria dos tipos de munição será afetada por um ou dois mecanismos de 
degradação. Alguns dos mecanismos de falha mais comuns (mas não os únicos) são: 

a) materiais energéticos: 

 descolamento entre o material e as superfícies inertes; 

 depleção do estabilizador no material energético (veja Cláusulas 7.3 e 12); 

 migração de compostos no material energético; 

 rachadura de materiais frágeis; e/ou 

 problemas de compatibilidade. 

b) dispositivos eletrônicos: 

                                                      

4
 Isso poderia ser incluído na Declaração de Política de Gestão de Munição (DPGM), ou documento equivalente. Ver IATG 

03.10 Gestão de inventário, Cláusula 6.2.4 e Anexo C para mais detalhes sobre a DPGM. 
5
 Ver IATG 03.10 Gestão de inventário, Cláusula 18 para mais detalhes sobre Códigos de Condições. 
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 envelhecimento de componentes; e/ou 

 dano de impacto aos componentes.  

c) estrutura:  

 falha de junta tórica; 

 dano mecânico (impacto, corrosão); e/ou 

 vibração.  

Além dos danos físicos causados por impacto e vibração, munições também sofrem degradação 
química. Os itens energéticos responsáveis pelo efeito explosivo são invariavelmente de 
composição química orgânica e, em comum com qualquer decomposição química, migram ou se 
alteram com o tempo. Essas alterações são normalmente aceleradas com a elevação da 
temperatura. A degradação também é apressada por:  

a) grandes variações de temperatura (i.e. ciclos de calor e frio); 

b) temperaturas baixas; 

c) umidade alta ou baixa; 

d) vibração; 

e) impacto; e/ou 

f) pressão.  

As condições em que a munição é armazenada, mantida e transportada durante sua vida útil 
normal acabam por afetá-la, levando a um estado de falha crítico, que será o fator de limitação de 
vida útil. 

7.1 Avaliação do projeto da munição 

Características com potencial para limitar a vida útil de uma munição podem ser previstas durante 
o desenvolvimento da munição, na fase de avaliação do projeto. Fadiga e corrosão de 
componentes podem ser previstos e testes laboratoriais em pequena escala dos materiais 
energéticos deveriam ser utilizados para determinar propriedades de base que afetarão a vida útil. 
Em geral, isso deveria ser realizado pelo fabricante, que deveria fornecer essas informações à 
autoridade técnica nacional apropriada. As informações também deveriam ser fornecidas como 
uma exigência padrão à autoridade técnica nacional dos países para onde a munição é exportada. 

7.2 Dados de referência 

Dados de referência deveriam ser obtidos de pesquisas, estudos e testes para estimar o potencial 
de falha de uma munição. Esses dados são bastante úteis para fins comparativos quando a 
munição for posteriormente submetida ao processo de fiscalização e de ensaio. Os dados podem 
ser obtidos por meio das seguintes fontes: 

a) resultados de testes do fabricante; 

b) resultados de ensaios do fabricante; 

c) dados de avaliação de segurança de explosivos; 

d) testes de aceleração de envelhecimento; 

e) testes de fadiga de componentes; 

f) comparação com normas conhecidas, tais como padrões básicos de propelentes; 

g) resultados de testes de outros países; 

h) planilhas de dados de riscos de explosão; e 
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i) dados de compatibilidade. 

Sem acesso a grande parte desses dados, não seria possível otimizar o processo posterior de  
fiscalização e ensaio, o que pode reduzir a vida útil da munição, já que a segurança durante a 
armazenagem e o uso não poderia ser avaliada com tanta eficiência. 

7.3 Influência do clima na degradação de explosivos6 

Os efeitos de condições meteorológicas, temperaturas altas, radiação solar direta, alterações de 
temperatura diárias (ciclo diurno) e umidade alta podem deteriorar rapidamente o desempenho e 
segurança de explosivos. A munição é projetada para uso sob condições climáticas específicas e 
sua vida útil será significativamente reduzida caso seja armazenada em condições climáticas 
diferentes. Em alguns casos, a munição pode perder rapidamente sua utilidade e tornar-se 
perigosa. 

No Oriente Médio, já foram registradas variações de temperatura de -1°C a +31°C nos meses de 
inverno e de +22°C a +51°C nos meses de verão. Isso significa que a munição poderia ficar 
exposta a ciclos diurnos diários de até +32°C nos meses de inverno e +29°C nos meses de verão.  
Essas variações são geralmente consideradas extremas para a munição, com provável redução 
de vida útil. No entanto, são temperaturas de ar ambiente e não levam em consideração os efeitos 
de radiação solar direta sobre a munição ou munição empacotada. 

Testes mostram que quando a munição é diretamente exposta ao sol, a temperatura em sua 
superfície externa poderia ser até 50°C maior do que a temperatura do ar ambiente. Isso significa 
que a munição poderia teoricamente alcançar temperaturas de 101°C em sua superfície externa 
no Oriente Médio. Note-se que o ponto de fusão de explosivos com TNT é de aproximadamente 
80°C; nunca é demais enfatizar o perigo extremo de utilização de munição de TNT em tal 
temperatura. 

Um exemplo do impacto de tais condições de armazenamento sobre a munição é a deterioração 
química do propelente. Durante longos períodos de armazenamento, o índice de deterioração 
química do propelente aproximadamente dobra a cada aumento de temperatura de 10°C acima de 
30°C. A maioria dos propelentes, dependendo do projeto, tem uma vida útil no mínimo de 15 a 40 
anos em temperatura de armazenamento estável de 30°C, e durarão muito mais em climas 
temperados. Em ambientes extremamente quentes, o estabilizador se deteriora muito mais 
rapidamente, aumentando bastante a probabilidade de combustão espontânea causada por 
ignição autocatalítica. Indícios sugerem que a redução de vida útil em relação à temperatura 
ocorre conforme mostrado na Tabela 1. 

 Temperatura (°C) Vida útil projetada (anos) Comentários 

20 15,0 20,0 30,0 40,0  Tempo de vida útil inicial. 

30 15,0 20,0 30,0 40,0 
 Degradação significativa começa a partir de 

30°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 
 Esse propelente está agora se aproximando de 

uma condição perigosa e deve ser destruído 
assim que possível. 

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

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

 
Tabela 1: Degradação de propelentes devido a temperaturas altas 

 

                                                      

6
 Também incluído na IATG 04.10 Armazenamento de campo e temporário. 
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No Oriente Médio, a munição poderia, teoricamente, alcançar uma temperatura de superfície 
externa de 101°C, embora temperaturas internas fossem substancialmente menores. A 
degradação de propelentes e a depleção de estabilizadores não ocorrem de forma linear e o 
índice de decomposição se reduz à noite, quando a munição esfria. No entanto, está claro que não 
é muito sensato armazenar propelentes em condições inadequadas sob temperaturas tão altas e 
que a estabilidade no armazenamento só seria garantida com fiscalização intensa. Portanto, 
países com climas quentes deveriam implantar sistemas eficazes em paióis de explosivos para 
manter a munição dentro de limites “temperados” aceitáveis.  

8 Padrões de qualidade de munição 

A autoridade técnica nacional deveria determinar o nível de qualidade adequado necessário para 
os estoques nacionais. Os estoques de munição que caíssem abaixo desse nível de qualidade 
deveriam ser regularmente destruídos. 

A Tabela 2 traz exemplos de níveis de qualidade de munição que a autoridade técnica nacional 
pode optar por adotar. 

a) o nível Qualidade de Aceitação Limitada (QAL) é o padrão de qualidade mínimo para a 
munição ser aceita para serviço operacional; 

b) o nível Qualidade Funcional Limitada (QFL) é o padrão de qualidade mínimo para a 
munição entrar em uso operacional. Qualquer munição usada operacionalmente abaixo 
desse nível de qualidade terá um impacto significativo sobre a eficiência operacional; e 

c) o nível Qualidade Operacional Limitada (QOL) é o padrão mínimo de qualidade para a 
munição permanecer em serviço para operações ou treinamento. Qualquer munição que 
caia abaixo desse nível de qualidade deveria ser removida de serviço e destruída. 

Tipo de munição QAL QFL QOL 

Munição de armas ligeiras 
(MAL) 

99% 96% 92% 

Munição altamente explosiva 
(AE) 

97,5% 92% 85% 

Munição para treinamento 92,5% 85% 75% 

 
Tabela 2: Sugestões de padrões de qualidade para munição 

 
 

9 Ensaio de munição 

9.1 Informações gerais 

O ensaio de munição é uma técnica aplicada a diversos sistemas de armamento. Por exemplo: 

a) armas de fogo, morteiros e armas ligeiras, para avaliação da velocidade inicial, pressão da 
câmara, intervalo de tiro, alcance, penetração do alvo e precisão; 

b) granadas e minas, para avaliação do tempo de retardo e reação a estímulo de 
funcionamento; 

c) artifícios pirotécnicos e motores de foguetes, para avaliação do tempo de combustão, 
pressão da câmara e propulsão. 

A avaliação do ensaio de munição de armas de tiro tenso deveria ser baseada na capacidade da 
munição de atingir um alvo padrão e desempenhar de maneira satisfatória dentro das exigências 
de alcance. Para armas de tiro indireto, a avaliação deveria ser baseada na eficácia do fogo 
observado em relação a critérios padrões. Em ambos os casos, a munição é geralmente 
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condicionada em uma temperatura padrão antes de ser disparada para assegurar a consistência e 
a comparação cruzada dos resultados. 

O ensaio de munição deveria ser usado para assegurar um desempenho contínuo satisfatório de 
determinado tipo de munição. Deveria também ajudar a prever quanto tempo levará para o 
desempenho atingir um nível em que a eficiência operacional será significativamente afetada. 
Essa informação poderia então ser usada na tomada de decisões sobre aquisição de munição. O 
desempenho medido é analisado em relação ao tempo e uma estimativa é feita de quando deixará 
de ser aceitável. Isso pode ser antes do final da vida útil prevista ou, mais frequentemente, depois 
(já que as estimativas originais são muitas vezes conservadoras). 

A autoridade técnica nacional deveria ter autoridade para estender a vida útil de uma munição 
quando a análise dos resultados indicar que ela ainda se encontra dentro dos parâmetros de 
desempenho aceitáveis. 

9.2 Cronograma de ensaio de munição (NÍVEL 3) 

Um cronograma de ensaio deveria ser desenvolvido e implantado para cada tipo genérico de 
munição no inventário nacional. A Tabela 3 traz um exemplo de cronograma com notas 
explicativas: 

Etapa do cronograma Notas explicativas 

Segurança  Possíveis medidas de segurança específicas adicionais. 

Tamanho e seleção da amostra  O tamanho da amostra deve depender do tamanho do lote 
ou série. Deve ser selecionado de modo a garantir validade 
estatística. 

 O tamanho da amostra deveria ser o menor possível 
consistente com o nível necessário de segurança, 
desempenho e confiabilidade.  

 A amostra deve estar de acordo com os padrões de 
amostragem ISO adequados especificados no Anexo A.

7
 

 A amostra do ensaio deve ser aleatoriamente tirada do lote 
ou série escolhido. 

Sequência do ensaio (caso apropriado)   

Inspeção pré-ensaio  Exigências de inspeção física. 

Preparação e condicionamento prévios da 
munição 

 Munição mantida a que temperatura e por quanto tempo? 

Procedimentos do ensaio e parâmetros a serem 
registrados 

 Procedimentos operacionais detalhados. 

Inspeção pós-ensaio  Exigências de inspeção física para o tipo de munição em 
questão (Ver Anexo C). 

Autoridade e critérios para aceitação, repetição 
ou rejeição 

 Isso deve ser claro, sem ambiguidades. No caso de 
repetição do ensaio, a autoridade em questão deve ser 
claramente identificada. 

Critérios para suspensão do ensaio ou retenção 
de componentes defeituosos 

 Como acima. 

Lista de equipamentos necessários para o 
ensaio 

  

Controle de equipamentos para o ensaio  Exigências de calibragem. 

Tolerância de parâmetros e medições   

Avaliação dos resultados   

                                                      

7
 A seleção de amostra é uma questão complexa que requer um alto nível de conhecimento em análise estatística. O nível 

de detalhes necessário para precisão foge ao escopo dessa IATG e o apoio de profissionais em análise estatística deve ser 
solicitado para o desenvolvimento do tamanho da amostra. 



IATG 07.20:2015[E] 
2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
8 

Etapa do cronograma Notas explicativas 

Instruções para o descarte de itens 
remanescentes após o ensaio 

  

 
Tabela 3: Exemplo de cronograma de ensaio de munição 

 
 

9.3 Registro dos resultados do ensaio (NÍVEL 3) 

Os resultados do ensaio de munição deveriam ser registrados em um formulário padrão contendo 
todas as informações exigidas pelo cronograma de ensaio. O formato deveria ser incluído no 
cronograma de ensaio. O Anexo D traz um modelo de formulário. 

10 Fiscalização (NÍVEL 2)8 

Em essência, a fiscalização é o processo de realização de inspeções regulares das condições 
reais do estoque de munição, podendo ser usada depois para confirmar as previsões iniciais da 
vida útil da munição e permitir extensões dessa vida útil. 

A fiscalização exige coleta de dados, inspeção física da munição e, ocasionalmente, a realização 
de testes químicos das propriedades de material energético. Os testes poderiam envolver técnicas 
como inspeção por raios X ou outros métodos não destrutivos. Alternativamente, pode ser 
simplesmente uma inspeção visual. Como a falha em assegurar a estabilidade química da 
munição poderia ter consequências desastrosas, esse tema é tratado separadamente abaixo, com 
as devidas orientações. Um sistema de fiscalização eficaz deveria ser capaz de confirmar ou 
avaliar: 

a) as condições ambientais a que os sistemas de munição foram expostos durante seu 
armazenamento e movimentação até o momento. Essas informações poderiam ser usadas 
para confirmar registros de estoque de munição ou de dados ambientais; 

b) degradações físicas da condição da munição; 

c) degradações no desempenho da munição ou de componentes, o que é possível por meio 
das seguintes ações: 

 registrar e monitorar relatórios de confiabilidade e defeitos relativos ao uso em serviço do 
sistema de munição; 

 realizar ensaios funcionais (de desempenho); e/ou 

 coletar dados de desempenho de uso durante treinamento. 

d) mudanças na características físicas e químicas de materiais energéticos e não energéticos 
que possam afetar a vida útil da munição. 

O programa de fiscalização deveria ser criado com base na complexidade da munição e nos 
prováveis mecanismos de falha. A análise desses fatores deveria, então, determinar os tipos e a 
frequência das inspeções e dos testes necessários para avaliar a vida útil futura da munição. 

11 Seleção de munição para fiscalização ou ensaio 

O mecanismo de seleção de munição para fiscalização deveria ser incluído no plano de 
fiscalização e de ensaio de munição, ou documento equivalente, para o tipo específico de munição 
em questão. Fundamentalmente, deveria ser baseado nos seguintes critérios: 

a) idade; 

                                                      

8
 A fiscalização deveria ser iniciada no Nível 2 para determinar se há algum propelente de condição instável no estoque. A 

fiscalização completa pode ser uma atividade de Nível 3. 
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b) exposição a condições climáticas adversas; 

c) tempo de armazenamento em unidades, fora de paióis de munição especializados; 

d) munição que tem mostrado desempenho irregular durante treinamento; 

e) número de vezes em que a munição foi manuseada ou transportada; e/ou 

f) número de testes já realizados com a munição. 

Normalmente, a munição deveria ser selecionada de um estoque que esteve armazenado em 
condições climáticas extremamente adversas e, consequentemente, deveria apresentar os piores 
efeitos de degradação e de envelhecimento. Será preciso realizar uma análise estatística para 
assegurar a seleção de um número representativo e estatisticamente viável de itens de munição 
para a fiscalização. 

No entanto, em muitos países emergentes, onde os registros foram extraviados ou nunca 
existiram, não é possível avaliar de maneira eficaz as condições dos explosivos. O resultado é um 
alto risco de eventos explosivos indesejáveis em áreas de armazenamento de munição. Nesses 
casos, em que há dúvida quanto à estabilidade da munição, os critérios de avaliação devem ser: 

a) munição previamente exposta a altas temperaturas; 

b) idade; 

c) munição de origem desconhecida; 

d) munição de composição desconhecida; 

e) munição em que há suspeita de deterioração; e 

f) munição exibindo características incomuns como descoloração ou manchas. 

A imediata destruição de tais explosivos deve ser considerada. Alternativamente, amostras 
deveriam ser selecionadas e submetidas a testes de estabilidade adequados assim que possível. 
No entanto, até que os resultados dos testes sejam conhecidos, os explosivos deveriam ser 
considerados como tendo alto risco de autoignição e, na medida do possível, deveriam ser 
separados de outros explosivos ou materiais inflamáveis. 

ADVERTÊNCIA. Nos estágios finais de decomposição, alguns propelentes podem emitir 
vapores marrons de dióxido de nitrogênio. Trata-se de uma situação extrema e indica a 
iminência de autoignição e a possibilidade de incêndio a qualquer momento. 

Munição recuperada de estoques abandonados durante operações pós-conflito deveria ser 
destruída ou desconsiderada para inclusão em estoques de programas subsequentes de reforma 
de setores de segurança. A menos que um sistema eficaz de fiscalização e ensaio de munição 
tenha sobrevivido ao conflito, é improvável que a implantação de tal programa seja mais vantajosa 
em termos de custo-benefício do que a aquisição de munição nova com padrões de segurança 
conhecidos.  

12 Monitoramento e registro de condições ambientais (NÍVEL 3) 

As condições ambientais as quais uma munição é submetida durante sua vida útil deveriam ser 
precisamente monitoradas e registradas. Quanto mais preciso for o monitoramento, mais precisas 
poderão ser as previsões sobre a segurança da vida útil e, consequentemente, maior o custo-
benefício obtido para o tipo de munição em questão. Os resultados do monitoramento ambiental 
poderiam ser usados para desenvolver e atualizar algoritmos de envelhecimento à medida que 
aumentam os dados obtidos. 

Para maior eficácia, os dados do monitoramento ambiental deveriam ser colhidos por aparelhos 
eletrônicos nos depósitos de explosivos, embora fitas indicadoras de tempo-temperatura possam 
ser usadas como uma opção mais barata.  
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O nível e a frequência do monitoramento deveriam ser avaliados o mais cedo possível na vida útil 
da munição e incluídos na Declaração de Política de Gestão de Munição (DPGM). O tipo de 
munição e os prováveis mecanismos de falha deveriam influenciar o nível e a frequência de 
monitoramento. Para munição simples e barata, com estoques grandes e alto índice de consumo, 
tal como munição de armas ligeiras, as exigências de fiscalização podem ser consideradas baixas. 
Em contraste, para munição cara e complexa, com baixo índice de consumo, tal como armas 
guiadas, uma fiscalização mais detalhada poderia resultar em ganhos significativos de custo-
benefício em longo prazo. 

Os dados ambientais deveriam ser armazenados em um sistema central na autoridade técnica 
nacional apropriada como parte de um Banco de Dados de Avaliação de Vida Útil de Munição 
(BAVM). Esse sistema deveria ser disponibilizado para todas as partes interessadas do sistema de 
fiscalização e ensaio de munição. 

13 Estabilidade química de propelentes9 

13.1 Estrutura química de propelentes 

O exemplo mais extremo de degradação química de estabilidade é o de explosivos baseados em 
ésteres nítricos, que atingem o ponto de autoignição no final de sua vida útil segura, geralmente 
resultando na perda de um depósito. A maioria dos propelentes de armas de fogo e muitos 
propelentes de foguetes contêm ésteres nítricos como nitrocelulose e nitroglicerina. Enquanto as 
diferenças entre lotes podem ser eliminadas durante a fabricação para render resultados de 
desempenho satisfatórios, o mesmo não vale para a estabilidade química e a vida útil segura será 
determinada pela estabilidade do grão propelente individual menos estável em uma carga. A 
estabilidade química também depende criticamente das condições de armazenamento a que uma 
munição específica foi submetida. Portanto, a seleção de amostras para testes de estabilidade 
química deve ser muito mais rigorosa do que para ensaios. Todos os lotes ou séries deveriam ser 
amostrados por ocasião do primeiro teste. 

Em muitos países emergentes, os propelentes de munição são geralmente de base única, 
contendo apenas nitrocelulose como componente energético, ou de base dupla, contendo tanto 
nitrocelulose quanto nitroglicerina como componentes energéticos. Mesmo com o propelente 
armazenado em condições ideais, esses componentes começam a se decompor com o tempo e 
formam óxidos de nitrogênio, basicamente tetróxido de dinitrogênio. Se esses óxidos de nitrogênio 
não forem removidos do propelente ao se formarem, catalisarão mais decomposição. Esse é um 
exemplo de decomposição autocatalítica, já que a impureza que está sendo formada acelera a 
reação química que cria mais dessa mesma impureza, o que causa ainda mais decomposição, em 
um ciclo contínuo. 

Um fator que pode aumentar a taxa de reação química é a temperatura. Assim, qualquer aumento 
acima de 20

o
C terá um efeito adverso sobre a vida útil do propelente (Ver Cláusula 7.3). 

Essa decomposição autocatalítica de propelentes é uma questão de segurança séria, já que pode 
causar ignição espontânea durante o armazenamento, geralmente resultando na perda de um ou 
mais paióis de explosivos. Para evitar tal ocorrência, aditivos químicos, conhecidos como 
estabilizadores, são introduzidos na fórmula do propelente. Eles não impedem a lenta 
decomposição da nitrocelulose e da nitroglicerina, mas previnem a decomposição química 
acelerada ao remover sua causa, os óxidos de nitrogênio. O estabilizador reage quimicamente 
com esses óxidos, removendo-os do sistema. É evidente que, para que isso ocorra, o estabilizador 
é lentamente consumido.  

Assim, a redução do conteúdo estabilizador atinge um ponto em que se torna insuficiente para 
garantir a segurança, e essa deve ser uma medida da vida útil daquele propelente. Tanto a análise 

                                                      

9
 Ver Druet L. e Asselin M. A Review of Stability Test methods for Gun and Mortar Propellants; The Chemistry of Propellant 

Ageing. DRE Valcartier, Quebec, Canada in Journal of Energetic Materials, 6: 1, 27-43. 1988. 
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química quanto os métodos instrumentais poderiam ser empregados para medir o conteúdo 
estabilizador, sendo que o segundo é um avanço mais recente em análise de propelentes. 

Duas substâncias químicas são normalmente usadas como estabilizadores; uma delas é a 
difenilamina (DPA) usada em propelentes de base única desde os primeiros anos até hoje. 
Quimicamente, ela age como uma base, reagindo com os produtos de decomposição iniciais da 
nitrocelulose, incialmente para formar nitrosodifelinamina, que é então convertida em vários 
nitroderivados da difenilamina. Esse estabilizador é básico demais para ser usado na presença de 
nitroglicerina e, portanto, não é usado em propelentes de base dupla. Ao invés disso, a opção de 
estabilizador é a dietil difenil ureia, também conhecida como carbamida ou etil centralite. Ela age 
como uma base fraca, reagindo novamente com os produtos da decomposição para formar nitro- 
ou nitroso-derivados. O processo químico geral da ação dos estabilizadores é extremamente 
complexo, mas o resultado final é manter o propelente quimicamente estável. 

13.2 Testes de estabilidade de propelentes10 (NÍVEL 2) 

Os métodos tradicionais de análise química do conteúdo estabilizador de propelentes, por meio de 
aceleração do envelhecimento, são relativamente lentos, exigindo um dia para a realização do 
teste. Assim, o número total de testes possíveis depende inteiramente do número de aparelhos 
disponíveis e do tamanho do laboratório no qual se encontram. Os aparelhos geralmente são 
dispositivos de vidro de laboratório para a realização de refluxo e destilação. A aceleração de 
envelhecimento é alcançada por meio da realização de testes a uma temperatura elevada, o que 
pode ser feito por diversos métodos usados em países diferentes, conforme o resumo da Tabela 
4. Esses testes deveriam ser realizados por químicos treinados em um laboratório devidamente 
equipado. Como alguns desses testes podem levar horas, o laboratório de explosivos deveria ter 
disponível um sistema de fornecimento de energia de emergência. 

 

 

 

 

 

 

Teste Exigências / Comentários 

Abel  Avalia os níveis de conteúdo estabilizador. 

 Requer que amostras entre 1 e 2 g sejam aquecidas a temperaturas entre 
60-85

o
C (dependendo da fonte específica do teste e do propelente sendo 

testado). 

 Os resultados são obtidos em questão de minutos, geralmente não mais 
do que 15 minutos. Projeções para novos testes são então obtidas de 
tabelas, por exemplo, se o tempo do teste for mais de 10 minutos, o novo 
teste deve ocorrer em 3 anos. O tempo é o número de minutos do início 
do teste até o surgimento de uma coloração em um papel de teste padrão. 

 Pode parecer simples; contudo, a obtenção de resultados confiáveis 
requer um alto grau de habilidade na realização desse teste específico. 

                                                      

10
 Ver Anexo B para referências sobre dados de testes específicos. 
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Teste Exigências / Comentários 

Bergmann-Junk  Facilmente realizado por analistas químicos e possível de ser completado 
em um dia. 

 Nesse teste, a amostra é aquecida a 132
o
C por 5 horas para propelentes 

de base única ou a 115
o
C por 8 ou 16 horas para propelentes de base 

dupla. Os gases envolvidos são absorvidos em uma solução de peróxido 
de hidrogênio e em seguida a acidez é titulada em comparação com uma 
solução de hidróxido de sódio padrão. 

 Em termos práticos, é um teste relativamente simples de se realizar. 

Cor  Usado para inspeção e avaliação visuais do propelente em comparação 
com soluções de cores padrão. 

 Técnicas espectrofotométricas recentemente desenvolvidas melhoraram a 
eficácia desse teste. 

Alemão  O propelente é aquecido a 134,5
o
C (base única) ou 120

o
C (base dupla). 

 O operador observa constantemente o propelente para identificar: 1) 
óxidos de nitrogênio detectados com papel de detecção; 2) óxidos de 
nitrogênio detectados visualmente; e 3) deflagração da amostra. 

 Em seguida, são usadas tabelas para determinar os resultados. 

Violeta de Metila  A amostra é aquecida sob condições padronizadas em um tubo de ensaio 
até que sejam detectados óxidos de nitrogênio acima da amostra por meio 
de um indicador de violeta de metila padrão. O tempo decorrido entre o 
início do aquecimento até a detecção é então registrado como um valor de 
estabilidade química. 

NATO 65,5
0
C  Um instrumento fundamental para testes de estabilidade. Trata-se de um 

processo de aceleração de envelhecimento, conhecido como “teste de 
vaporização”. 

 Seu objetivo é evitar a autoignição do propelente em armazenamento, 
forçando-a a acontecer bem antes em um laboratório. Quando a 
“contagem regressiva para vaporização” de um lote de propelente testado 
alcança um determinado nível mínimo, todas as quantidades daquele lote 
deveriam ser imediatamente destruídas, onde quer que estejam. 

Frasco Prateado  Registra o tempo necessário para que uma amostra, mantida a 80°C em 
condições específicas, produza vapores marrons ou se autoaqueça até 
alcançar um aumento de temperatura de 2°C. Isso ocorre quando o 
estabilizador eficaz já foi consumido e as reações autocatalíticas já 
começaram.  

Vielle  Avalia a taxa de decomposição. Um procedimento bastante longo em que 
uma amostra é aquecida a 110°C por 8 horas ou até um tom padrão ser 
observado em um papel tornassol. Em seguida, a amostra é deixada 
sobre uma travessa aberta durante a noite. O processo é repetido 
diariamente até que o tom padrão seja visível em apenas uma hora. 
Nesse momento, os tempos de todos os dias são somados e o tempo total 
registrado é usado para avaliar, a partir de tabelas padrão, o intervalo de 
tempo até a repetição do teste. 

 Portanto, pode levar semanas até que o teste produza um resultado. Se 
em algum momento durante a fase de aquecimento do teste houver uma 
perda de aquecimento que faça a temperatura cair mais do que alguns 
graus por um curto espaço de tempo, o teste inteiro torna-se inválido. Isso 
poderia acontecer após um longo período de tempo, já que o teste é tão 
longo, levando a um grande desperdício de tempo no programa de testes. 

 
Tabela 4: Testes químicos de estabilidade de propelentes 

 
 

Um método mais eficiente para aumentar a capacidade de análise do conteúdo estabilizante seria 
adotar um método físico, conforme o resumo da Tabela 5. Os testes de Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (CLAE) deveriam ser realizados por químicos treinados em um laboratório 
devidamente equipado para tal, enquanto há equipamento de campo disponível para a realização 
adequada tanto do teste de Infravermelho Próximo (NIR) quanto do teste de Cromatografia em 
Camada Delgada (CCD). 
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Teste Exigências / Comentários 

Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (CLAE) 

 Uma amostra do estabilizador é passada por uma coluna do tipo 
microbore eluída por um solvente e o tempo necessário para os diferentes 
materiais passarem pela coluna provoca sua separação na saída. Um 
detector pode, então, medir quantitativamente a quantidade de 
estabilizador naquela amostra. 

 Para obter a amostra, o conteúdo estabilizador de um peso conhecido do 
propelente em teste é extraído por solvente em um banho ultrassônico. 

 O tempo necessário para a CLAE realizar uma análise é 
aproximadamente 10 minutos e a amostragem das soluções preparadas 
pode ser realizada por amostragem automática; isso significa um total de 
6 amostras analisadas por hora. O banho ultrassônico acompanha 
facilmente o ritmo da CLAE. Estima-se que um sistema CLAE seria capaz 
de analisar 10.000 amostras em um ano. 

 Requer um método abrangente e eficaz de retirada de amostras de 
propelentes de paióis e de depósitos e transporte a um laboratório central 
de fiscalização de propelentes. 

Infravermelho Próximo 
(NIR)

11
 

 Um sistema não destrutivo capaz de testar aproximadamente 10 amostras 
por hora. Consiste de um espectrômetro, um computador portátil e uma 
fonte de energia constante. 

 O operador carrega um recipiente removível com propelente e deposita o 
recipiente no módulo de transporte da unidade. O lado ótico do recipiente 
fica voltado para uma fonte de luz de tungstênio-halogênio conforme o 
recipiente se move através da luz. Quaisquer diferenças na amostra, 
como cor, tamanho, formato ou orientação do grão, são equalizadas. A luz 
é refletida para elementos detectores de silicone e de sulfato de chumbo. 
Diferenças nos padrões de luz refletidos (espectros) indicam níveis 
variáveis de conteúdo estabilizador. Esses espectros são comparados a 
previsões de modelos químico-métricos do mesmo tipo de propelente 
salvos no computador. 

 Os resultados dessas comparações indicam se o nível de estabilizador da 
amostra está igual ou abaixo do nível mínimo que indica a necessidade de 
testes adicionais.  

 A desvantagem é que o sistema requer que as características químicas do 
propelente sejam pré-carregadas no sistema, e, portanto, atualmente 
cobre apenas propelentes fabricados nos EUA. 

Cromatografia em 
Camada Delgada

12
 

 Um sistema de laboratório molhado miniaturizado, capaz de ser portado 
por uma pessoa. O kit de teste CCD poderia ser usado para avaliar níveis 
seguros de estabilizante em propelentes sólidos estabilizados com 
difenilamina, 2-nitrodifelinamina, etil centralite ou Akardite II. A capacidade 
para analisar quatro dos estabilizadores mais comuns torna esse um 
sistema bastante útil. 

 Ao contrário de métodos de cromatografia de colunas, tal como CLAE, 
capazes de processar apenas amostras individuais sequencialmente, uma 
única placa de CCD pode acomodar e analisar múltiplas amostras e 
padrões. As amostras são cromatografadas simultaneamente em um 
tanque de solvente, no qual os analitos do estabilizador são separados da 
matriz da amostra. É possível realizar imediatamente avaliações 
semiquantitativas com limites de detecção de nanogramas por meio da 
inspeção das placas. O kit é projetado e equipado com suprimentos e 
equipamento para a análise de até 30 amostras individuais por um único 
operador por dia.  

 Uma vez finalizada a cromatografia, os componentes do estabilizador do 
propelente que aparecem como manchas separadas nas placas de CCD 
são realçados ainda mais por coloração com um reagente original, no 
caso de propelentes estabilizados com difenilamina ou 2-nitrodifelinamina. 
Se forem estabilizados com etil centralite ou Akardite II, as manchas são 

                                                      

11
 US Ammunition Peculiar Equipment (APE) 1995.  Ver Elena M Graves. Field-Portable Propellant Stability Test 

Equipment. Army Logistician, PB-700-08-04, Volume 40, Issue 4. USA. Jul-Ago 2008. 
12

 Kit de Teste de Estabilidade de Propelentes do CCD EUA. 
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Teste Exigências / Comentários 

visualizadas sob a luz ultraviolenta instalada na caixa da câmera. A 
análise quantitativa é realizada com o uso da caixa de imagem digital, 
câmera e equipamento de aquisição de dados. 

 As grandes vantagens do método CCD são: cromatografia simultânea de 
múltiplas amostras e padrões, limites de detecção extremamente baixos, 
capacidade de cálculo dentro de uma amplitude determinada e 
simplicidade de operação.  

 
Tabela 5: Testes físicos de estabilidade de propelentes 

 
 

14 Estabilidade química de explosivos 

A maioria dos compósitos de altos explosivos apresenta boa estabilidade química por longos 
períodos e não causa preocupação, mas resultados satisfatórios de desempenho, e.g. ensaios 
funcionais de estoques, não têm relação com a estabilidade dos explosivos envolvidos e não são 
indicadores dessa estabilidade. 

Explosivos baseados em ésteres nítricos estão sujeitos a decomposição (ver Cláusula 13), mas 
vários outros explosivos são extremamente estáveis sob condições normais de armazenamento. 
Assim, TNT, RDX, TATB etc. e vários outros artifícios pirotécnicos e explosivos primários 
permanecem estáveis por vários anos, especialmente se foram fabricados com um alto padrão de 
pureza e armazenados corretamente em um ambiente controlado. Contudo, é essencial que todos 
os explosivos e compósitos de explosivos novos e pouco conhecidos sejam avaliados em termos 
de estabilidade química e mudanças em sensitividade. 

 

15 Sistema de fiscalização de estabilidade (NÍVEL 2) 

15.1 Dados necessários 

Técnicas de amostragem adequadas deveriam ser usadas para a obtenção de amostras 
representativas dos estoques de explosivos. Para um sistema operar corretamente, é essencial 
que seja baseado em informações confiáveis. Os dados abaixo deveriam ser registrados para 
cada quantidade de explosivos, de modo a garantir a devida fiscalização da estabilidade dos 
explosivos envolvidos. 

a) data de fabricação do explosivo; 

b) número de série ou lote, incluindo o monograma do fabricante; 

c) nomenclatura da composição do explosivo;  

d) formato em que se encontra o explosivo;  

e) quantidade de explosivo;  

f) prazo para o próximo teste de estabilidade ou destruição;  

g) tipo de teste de estabilidade necessário; e 

h) local de armazenamento atual do explosivo. 

Além disso, o sistema de registro deveria identificar claramente os explosivos que foram 
submetidos a altas temperaturas. 
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15.2 Cronograma de testes de estabilidade 

O cronograma de testes deveria ser determinado de acordo com os tipos de compósitos de 
explosivos presentes no inventário nacional. Embora seja um modelo, o cronograma de testes 
ilustrado na Tabela 6 é baseado nas melhores informações atualmente disponíveis. Ele garante a 
credibilidade dos testes e reduz ao mínimo necessário a quantidade de trabalho exigida para a 
realização de testes de estabilidade eficazes e seguros.  

Explosivo / Propelente Primeiro Teste 
Tipo de 
Teste 

Intervalo 
entre 
Testes

13
 

Nitroglicerina (NG) e outros Ésteres Nítricos 
Líquidos

14
 

Na fábrica Abel 3 meses 

Líquido com Estabilizador Na fábrica Abel 12 meses 

Nitrocelulose (NC) Seca ou Pastas Secas de NC/NG
15

 
Até 1 mês após 

secagem 

Abel e 

Bergmann-Junk 
3 meses 

Nitrocelulose Molhada 6 meses Abel 6 meses 

Pastas Molhadas de NC/NG  Na fábrica Abel 3 meses 

Dinamite e Gelatina Explosiva 12 meses 
Abel em NG 

extraída 
12 meses 

Propelentes de Armas de Base Tripla 
Conforme determinado 
durante a qualificação

16
 

Depleção de 
Estabilizador

17
 

10 anos 

Propelentes de Base Dupla Extrudados 
Conforme determinado 
durante a qualificação 

Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

Pólvoras de Base Dupla 
Conforme determinado 
durante a qualificação 

Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

Pólvoras de Base Única 
Conforme determinado 
durante a qualificação 

Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

Propelentes Experimentais e outros Propelentes 
Estrangeiros 

Conforme determinado 
durante a qualificação 

Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

Propelentes de Foguete 
Conforme determinado 
durante a qualificação 

Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

Pólvoras de modelagem Na fábrica 
Depleção de 
Estabilizador 

10 anos 

 
Tabela 6: Cronograma de testes de estabilidade de propelentes (modelo) 

 

 

                                                      

13
 No entanto, isso deve ser determinado pelos resultados dos testes.  O tempo indicado é o esperado, embora possa ser 

significativamente reduzido no caso de compósitos de explosivos mais antigos. 
14

 A NG não deveria ser estocada em forma pura por nenhum período de tempo. Se o Teste Abel falhar na fábrica (menos 
de 10 minutos), deve ser imediatamente destruída. 
15

 A NC Seca não deveria ser estocada por nenhum período de tempo. Deveria ser umedecida com água ou álcool para 
reduzir o perigo. A temperatura de armazenamento é crítica abaixo de 15ºC, já que a NG congela abaixo de 13ºC e a 
sensitividade a choque torna-se um fator importante. 
16

 Qualificação é o processo em que um explosivo é testado após a fabricação e antes de ser aceito para serviço. Envolve 
testes de sensitividade e estabilidade adicionais que geralmente são de responsabilidade do fabricante. 
17

 Selecione o teste adequado da Tabela 4 ou 5. 
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Anexo A 
(normativo) 

Referências 

Os documentos normativos listados abaixo contêm disposições que, por meio de referências neste 
texto, são relevantes para esta seção das normas. Para referências datadas, não se aplicam 
emendas ou revisões subsequentes de nenhuma dessas publicações. No entanto, partes 
envolvidas em acordos baseados nessa seção das normas são incentivadas a analisar a 
possibilidade de aplicar as edições mais recentes dos documentos normativos indicados abaixo. 
Para referências não datadas, aplica-se a edição mais recente do documento normativo 
referenciado. Membros da ISO mantêm registros de padrões ISO ou EN atualmente válidos: 

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

b) IATG 03.10:2015[E] Gestão de inventário. UNODA. 2015; 

c) IATG 06.40:2015[E] Empacotamento e identificação. UNODA. 2015; 

d) ISO 2859 Series[E] Sampling procedures for inspection by attributes;  

e) ISO 3951 Series[E] Sampling procedures for inspection by variables; 

f) ISO 8422:2006[E] Sequential sampling plans for inspection by attributes; 

g) ISO 8423:2008[E] Sequential sampling plans for inspection by variables for percent 
nonconforming (known standard deviation); 

h) ISO/TR 8550 Series[E] Guide for the selection of an acceptance sampling system, scheme 
or plan for inspection of discrete items in lots; 

i) ISO/TR 10017:2003[E] Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000;  

j) ISO 11453:1996[E] Statistical interpretation of data – Tests and confidence intervals relating 
to proportions; 

k) ISO 13448 Series[E] Acceptance sampling procedures based on the allocation-of-priorities 
principle (APP);  

l) ISO 14560:2004[E] Assessment and acceptance sampling procedures for inspection by 
attributes in number of nonconforming items per million items; 

m) ISO 16269 Series[E] Statistical interpretation of data; 

n) ISO 18414:2006[E] Accept-zero sampling schemes by attributes for the control of outgoing 
quality; 

o) ISO/TR 18532:2009[E] A Guide to the application of statistical methods to quality and 
standardization; and 

p) ISO 21247:2005[E] Quality plans for product acceptance – Combined accept-zero and 
control procedures. 

As versões/edições mais recentes dessas referências
18

 deveriam ser usadas. O Departamento 
das Nações Unidas para Questões de Desarmamento (UNODA) guarda cópias de todas as 
referências usadas nesta norma. Um arquivo com a última versão/edição das Normas Técnicas 
Internacionais sobre Munição é mantido pela UNODA e está disponível no site da IATG: 
www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Autoridades nacionais, empregadores e outros 
órgãos e organizações interessados deveriam obter cópias antes de iniciar programas de gestão 
de estoques de munição convencional. 

 

                                                      

18
 Havendo permissão de direitos autorais. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Anexo B 
(informativo) 
Referências 

Os documentos informativos listados abaixo contêm disposições que também devem ser 
consultadas para se obter informações adicionais aos conteúdos desta norma:

19
 

a) Conventional Ammunition in Surplus – A Reference Guide. Small Arms Survey. ISBN 2-
8288-0092-X. Geneva. January 2008. 

b) Joint Service Publication 762, Through Life Munitions Management. MOD. UK. 2005; 

c) NATO AOP 48. Explosives – Nitrocellulose Based Propellants, Stability Test Procedures and 
Requirements Using Stabilizer Depletion. 

d) NATO STANAG 4117 (Edition 3). Stability test procedures and requirements for propellants 
stabilised with Diphenylamine, Ethyl Centralite or mixtures of both;  

e) NATO STANAG 4315, The Scientific Basis for the Whole Life Assessment of Munitions; 

f) NATO STANAG 4527 (Edition 1). Explosives – Chemical, Stability, Nitrocellulose based 
propellants, procedure for assessment of chemical life and temperature dependence of 
stabiliser consumption rates; 

g) NATO STANAG 4541 (Edition 1). Explosives – Nitrocellulose Based Propellants Containing 
Nitroglycerine and Stabilized with Diphenylamine, Stability Test Procedures and 
Requirements; 

h) NATO STANAG 4581. Explosives – Assessment of Ageing of Composite Propellants 
Containing an Inert Binder; 

i) NATO STANAG 4582. Explosives – NC Based Propellants Stabilised with DPA - Stability 
Test Procedure and Requirements using HF – Calorimetry; 

j) NATO STANAG 4620. Explosives – Nitrocellulose based Propellants – Stability Test 
Procedures and Requirements Using Stabilizer Depletion; 

k) UK Defence Standard 05-101, Part 1, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: 
Requirements. UK Defence Standardization. 24 November 2006; 

l) UK Defence Standard 05-101, Part 2, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: 
Guidance. UK Defence Standardization. 

m) UK Defence Standard 05-101, Part 3, Proof of Ordnance, Munitions, Armour and Explosives: 
Statistical Methods for Proof. UK Defence Standardization. 

As versões/edições mais recentes dessas referências deveriam ser usadas. O Departamento das 
Nações Unidas para Questões de Desarmamento (UNODA) guarda cópias de todas as 
referências

20
 usadas nesta norma. Um arquivo com a última versão/edição das Normas Técnicas 

Internacionais sobre Munição é mantido pela UNODA e está disponível no site da IATG: 
www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition. Autoridades nacionais, empregadores e outros 
órgãos e organizações interessados deveriam obter cópias antes de iniciar programas de gestão 
de estoques de munição convencional. 

                                                      

19
 Dados de várias dessas publicações foram usados no desenvolvimento dessa IATG. 

20
 Havendo permissão de direitos autorais. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition
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Anexo C 
(informativo) 

Orientações sobre inspeção física de munição (NÍVEL 2) 

 
C.1 Introdução 
 
A inspeção física (visual) de munição é um componente importante para garantir a segurança 
geral do estoque de munição. Deveria ser realizada por técnicos em munição qualificados e 
familiarizados com os princípios por trás do projeto da munição e seu modus operandi. Este Anexo 
resume os Itens de Inspeção que deveriam ser considerados durante a inspeção física da 
munição.   
 
C.2 Inspeção do empacotamento da munição 
 
É importante que o empacotamento da munição seja inspecionado como parte do ensaio, já que o 
empacotamento é uma maneira de: 1) identificar a munição com precisão; e 2) proteger a munição 
durante armazenamento e transporte. Os seguintes itens de inspeção deveriam ser usados: 
 

a) o pacote deveria estar identificado com os detalhes corretos da munição;
21

 

b) as peças de metal deveriam estar livres de oxidação (ferrugem); 

c) o pacote deveria estar intacto, com danos externos mínimos; e 

d) os lacres estão intactos. 

 
C.3 Inspeção de munição 
 
A Tabela C.1 traz itens de inspeção para os principais tipos genéricos de munição. 
 
 
 
 
 
 

                                                      

21
 Ver IATG 06.40 Empacotamento e identificação. 



IATG 07.20:2015[E] 
2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
20 

Tipo Genérico 
D

e
te

rm
in

a
r 

N
ív

e
l 

d
e

 F
e

rr
u

g
e
m

2
2
 

Id
e

n
ti

fi
c
a

ç
ã
o

 C
o

rr
e

ta
 

C
á

p
s

u
la

 d
e

 P
e

rc
u

s
s

ã
o

 /
 P

e
rc

u
s

s
o

r 

E
s

to
jo

 d
o

 C
a

rt
u

c
h

o
 s

e
m

 D
a
n

o
s

 

M
u

n
iç

ã
o

 S
e

g
u

ra
 n

o
 E

s
to

jo
 d

o
 C

a
rt

u
c

h
o

 

C
o

rp
o

 d
e

 M
u

n
iç

ã
o

 s
e

m
 D

a
n

o
s

 

C
a

rt
u

c
h

o
s

 P
ri

n
c

ip
a

is
 e

 S
e

c
u

n
d

á
ri

o
s

 s
e

m
 D

a
n

o
s

 

F
in

s
 s

e
m

 D
a

n
o

s
 

E
s

p
o

le
ta

 s
e

m
 D

a
n

o
s
 (

c
o

m
 e

s
p

o
le

ta
) 

S
e

m
 E

x
s

u
d

a
ç

ã
o

 d
e

 C
a

rg
a

 E
x

p
lo

s
iv

a
/P

ir
o

té
c

n
ic

a
 

P
ro

p
e

le
n

te
 n

ã
o

 E
n

d
u

re
c

id
o

 e
 B

e
m

 D
is

tr
ib

u
íd

o
 

S
e

m
 D

e
s

c
o

lo
ra

ç
ã

o
 n

o
 R

e
c

ip
ie

n
te

 d
a

 C
a

rg
a

 

S
e

m
 I

te
n

s
 E

s
tr

a
n

h
o

s
 n

o
 R

e
c
ip

ie
n

te
 d

a
 C

a
rg

a
 

P
in

o
/F

io
 d

e
 S

e
g

u
ra

n
ç

a
 s

e
g

u
ro

  
(c

o
m

 e
s

p
o

le
ta

) 
C

a
v

id
a

d
e

 d
a

 E
s

p
o

le
ta

 L
im

p
a
 e

 V
a

z
ia

 (
s
e

m
 

e
s

p
o

le
ta

) 
C

a
rg

a
 E

x
p

lo
s

iv
a
 I

n
ta

c
ta

 e
 I
n

te
ir

a
 

B
o

a
 P

la
s

ti
c

id
a

d
e

 (
c

a
s

o
 a

p
li

c
á

v
e

l)
 

C
e

ra
 n

o
 C

o
rp

o
 d

a
 E

s
p

o
le

ta
 (

e
s

p
o

le
ta

 d
e

 r
e

ta
rd

o
 

p
ir

o
té

c
n

ic
a

) 
S

e
m

 R
o

ta
ç
ã

o
 d

e
 S

e
g

m
e

n
to

 (
E

s
p

o
le

ta
 d

e
 r

e
ta

rd
o

 

m
e

c
â

n
ic

a
) 

S
is

te
m

a
 d

e
 I

g
n

iç
ã
o

 s
e
m

 D
a

n
o

s
 

C
á

p
s

u
la

 d
e

 O
g

iv
a

 I
n

ta
c

ta
 

C
á

p
s

u
la

 d
a

 B
a

s
e

 I
n

ta
c

ta
 

 

Munição de Armas Ligeiras/Leves X X X X X X                  

Munição de Morteiro X X X   X X X X X              

Munição de Artilharia (Fixa) X X X X X X   X X     X         

Munição de Artilharia (CA) X X X   X   X X     X         

Cargas de Projeção de 
Artilharia 

          X X X           

Espoletas X X    X    X    X    X X     

Granadas X X    X    X    X X         

Minas Anticarro X X    X   X X    X X         

Artifícios Pirotécnicos X X X   X    X              

Cargas de Demolição  X        X  X X  X X X       

Foguetes e Mísseis X X    X  X X X          X X X  

 
Tabela C.1: Itens de inspeção 

 
 

O nível de ferrugem muitas vezes representa um indicador útil da condição geral da munição. A 
Tabela C.2 traz um modelo de um sistema que pode ser usado para comparar a utilidade da 
munição em função do nível de ferrugem visível.  

Nível de Ferrugem (RL) % de 
Ferrugem 

Avaliação da 
Utilidade 

Ação 
Recomendada Código Resumo 

RL = 0 Sem ferrugem 0 Utilizável Nenhuma 

RL = 1 Leve filme de ferrugem 0.1 Utilizável Monitorar 

RL = 2 
Níveis pequenos de 
ferrugem visível 

0,5 
Utilizável 

Usar em Treinamento 

RL = 3 
Níveis médios de 
ferrugem 

1 
Utilizável 

Usar em Treinamento 

RL = 4 Níveis altos de ferrugem 8 
Utilidade Limitada Reparar 

Solicitar Ensaio 

                                                      

22
 Ver Tabela C.2. 
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Nível de Ferrugem (RL) % de 
Ferrugem 

Avaliação da 
Utilidade 

Ação 
Recomendada Código Resumo 

RL = 5 
Níveis muito altos de 
ferrugem 

>40 
Inutilizável 

Destruir 

 
Tabela C.2: Identificação de níveis de ferrugem 
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Anexo D 
(informativo) 

Modelo de relatório de ensaio (NÍVEL 3) 

Formulário de Relatório de Ensaio de Munição 

Nº de 
Série 

Formulário IATG 07.20 

1 Detalhes da Munição  

1.1 

 

Código de Descrição 34638-27A 

1.2 Descrição Projétil 155mm HE L15A2 

1.3 Lote/Série GD 0897 020 

1.4 Data de Fabricação ou Carga Agosto 1997 

1.5 Produtos Associados Nenhum 

2 Detalhes do Ensaio  

2.1 

 

Resultados da Inspeção Pré-ensaio 

O projétil estava livre de ferrugem, sem exsudação 

aparente de explosivos.  

Em boas condições. 

2.2 
Detalhes do Dispositivo Usado no Ensaio 

Howitzer Autopropulsado 155mm 35GA46 

Canhão 155mm Número de Série 23877543 

2.3 

Condições Climáticas 

Munição condicionada a 15
0
C por 8 horas 

Temperatura no momento de disparo: 12
0
C 

Tempo bom, sem vento. 

2.4 

Resultados do Ensaio 

Ver Emenda 1 contendo: 

1.   Velocidades da Boca. 

2.   Pressões da Câmara. 

3.   Alcance do Projétil. 

4.  Precisão do Projétil. 

2.5 
 Resultados da Inspeção Pós-inspeção 

Não aplicável já que todos os projéteis funcionaram de 

acordo com o esperado. 

3 Certificação  

3.1 

 

Este formulário certifica que o ensaio de 
munição foi realizado de acordo com o 
cronograma de ensaio e as instruções 
listadas. 

Cronograma de Ensaio 2009/10/A 

3.2  Indivíduo Responsável pela Certificação Major A D Smith 

3.3  Autoridade Responsável pela Certificação Estabelecimento de Ensaios e Testes 12 

3.4  Assinatura  

4 Distribuição  

4.1  Autoridade Técnica Nacional Apropriada   

4.2 
 

Prestador de Serviços (quando 
apropriado) 

 

 

 
 

 


