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Advertência 

Este documento é válido a partir da data informada na capa. Como as Normas Técnicas 
Internacionais sobre Munição (IATG) são submetidas a revisões regulares, os usuários 
devem consultar o site do projeto IATG (http://www.un-ar.org) para verificar a situação atual, 
ou o site do Departamento das Nações Unidas para Questões de Desarmamento, Seção de 
Armas Convencionais, em http://www.un.org/disarmament. 
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Prefácio 

A Resolução 61/72
1
 da Assembleia Geral solicitou ao Secretário-Geral o estabelecimento de um 

grupo de especialistas governamentais para analisar medidas adicionais visando aprimorar a 
cooperação na questão de estoques excedentes de munição convencional. O relatório

2
 do grupo à 

63ª sessão da Assembleia Geral apresentou um panorama abrangente dos problemas resultantes 
do acúmulo de estoques excedentes de munição convencional. 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 no 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 de normas 
técnicas adequadas. 

A 63ª sessão da Assembleia Geral adotou a Resolução A/RES/63/61,
3
 que acolheu o relatório do 

grupo de especialistas governamentais e incentivou firmemente os Estados a implantarem suas 
recomendações. Isso propiciou as condições para o desenvolvimento de normas técnicas 
adequadas.

4
 

O trabalho de preparação, avaliação e revisão dessas normas foi realizado por um Painel de 
Revisão Técnica (TRP), com o apoio de organizações internacionais, governamentais e não 
governamentais. A última versão de cada uma das normas, junto com informações sobre o 
trabalho do grupo de revisão técnica, pode ser encontrada em http://www.un-ar.org. As IATG 
serão revisadas pelo menos a cada cinco anos 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. Resolução A/RES/61/72, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition 

stockpiles in surplus. 6 dez. 2006.  
2
 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 Peritos Governamentais). 
3
 Assembleia Geral da ONU. Resolução A/RES/63/61, Problems arising from the accumulation of conventional ammunition 

stockpiles in surplus. 12 jan. 2009. 
4
 Denominadas Normas Técnicas Internacionais sobre Munição (IATG), para facilitar a referência. 
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Introdução 

Atualmente reconhece-se que em quase todos os ambientes pós-conflito e em muitos países em 
desenvolvimento existe um risco físico para os indivíduos e para as comunidades por causa da 
presença da estocagem de munição e de explosivos abandonados e danificados ou armazenados, 
manejados e administrados inapropriadamente. Além disso, grandes quantidades de munição 
ainda existem em muitos dos países da Europa do Leste e da África, sobras ou excedentes da 
quantidade requisitada, e que contém componentes que estão muito além da vida útil de 
armazenamento seguro. 

Infelizmente, hoje em dia existem numerosos exemplos de ocorrências explosivas indesejadas em 
depósitos de armazenamento de munição como resultado de uma administração de estocagem 
inadequada ou inapropriada. Há uma base de dados

5
 dessas ocorrências ao longo dos últimos 

dez anos (2002-2011), que consiste apenas das informações de fontes abertas a partir de uma 
série de fontes.

6
 O fato de ter havido mais de 200 ocorrências explosivas separadas em apenas 

dez anos é um claro indicador de uma ameaça significativa, particularmente se considerarmos que 
a taxa de casualidades desses incidentes conhecidos está muito acima de 4.000 mortes ou 
ferimentos. A maioria das quais teria sido evitável até mesmo com políticas e procedimentos de 
administração de estocagem muito limitados. Todas essas ocorrências necessitam de uma 
operação de remoção de controle de material bélico explosivo (EOD) para restaurar um grau de 
normalidade à situação; o custo disso nunca foi avaliado em termos de compromisso financeiro ou 
de perda de vidas dentro das comunidades ou entre o pessoal do controle de EOD. 

Enquanto outros módulos das IATG fornecem orientações para a proteção, a segurança e a 
destruição de munição e de explosivos, esta IATG concentra-se na administração e nas técnicas 
de operações de controle de EOD, caso alguma ocorrência explosiva indesejável tenha ocorrido. 

Existe um grande número de exemplos no passado recente nos quais a apuração após a explosão 
de depósitos de munição foram baseadas principalmente em procedimentos operacionais (SOP) 
de remoção de minas. Embora isso possa parecer um passo prático a princípio, em termos reais 
não é particularmente eficiente, e, às vezes, até mesmo inseguro. A ameaça é diferente, as 
opções de controle muito mais amplas, e é exigido um conhecimento técnico adicional além do 
que é preciso para a remoção de minas e de material bélico não detonados (UXO).

7
 

                                                      

5
 GICHD, SEESAC and Explosive Capabilities Limited. 

6
 NATO MSIAC, Media, Internet and the GICHD, Explosive Remnants of War (ERW), Undesired Explosive Events in 

Ammunition Storage Areas, ISBN 2-88487-006-7, Geneva, November 2002. (Resíduos ou Restos Explosivos de Guerra 
(ERW), Ocorrências Explosivas Indesejadas em Áreas de Armazenamento de Munição, Genebra, Novembro de 2002). 
7
 Isso não sugere que as operações de apuração seguras não aconteceram. Entretanto, é improvável que tenham sido tão 

eficazes e eficientes quanto possível em termos operacionais e explosivos. A eficácia e a eficiência podem ser melhoradas 
por meio da aplicação de conhecimentos de tecnologia de munição e de engenharia de explosivo e, combinadas com 
operações de planejamento baseados em princípios básicos. Técnicas como, por exemplo, “fornalhas ou fornos rotatórios”, 
corte hidroabrasivo ao nível logístico, sistemas de controle de poluição relacionados às melhores práticas internacionais, 
câmaras de demolição contidas etc., têm o potencial de melhorar a eficiência do controle em uma explosão de depósito de 
munição além dos procedimentos “normais” de remoção de minas. 
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Explosões em áreas de armazenamento de munição – controle 
EOD (Destruição de Engenhos Falhados) 

 

1 Escopo 

Esta IATG fornece as especificações e as orientações para o controle dos efeitos de Engenhos 
Falhados decorrentes de uma explosão indesejada em uma área de armazenamento de munição 
(tanto em estocagem controlada pós-conflito ou em um cenário de material bélico explosivo 
abandonado (AXO). 

Nesse padrão, o termo “munição e explosivos” é utilizado para se referir à munição, aos explosivos, 
aos propelentes, aos auxiliares explosivos e a outros materiais explosivos, a menos que o texto 
indique outro significado (ver a Cláusula 3 abaixo). 

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 uma lista de referências informativas, na forma de bibliografia, com documentos 
adicionais que contêm outras informações úteis para a notificação e 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 - Termos, definições e abreviaturas. 

O termo “autoridade técnica nacional” refere-se aos departamentos, organizações ou instituições 
governamentais encarregados da regulamentação, gestão, coordenação e operação de atividades 
de gestão de estoques de munição convencional. 

O termo “explosivos” refere-se à substância ou à mistura de substâncias, que, sob influências 
externas, é capaz de liberar energia rapidamente na forma de gases e de calor. 

O termo “munição” refere-se a um mecanismo completo carregado com explosivos, cargas 
propulsoras, pirotecnia, composição iniciadora, ou material nuclear, biológico ou químico para uso 
em operações militares, incluindo demolições [AAP-6]. 

NOTA 1 No uso comum, “munições”, no plural, podem ser armamentos militares, munição e equipamento. 

 

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.  
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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 Perigos e riscos 

4.1 Em armazenamento 

Um fato infeliz é que o armazenamento de munição e de explosivos nunca poderia ser 100% seguro 
em termos de “ausência de risco”, e o melhor que pode ser alcançado é o “risco tolerável”,

8
 que 

pode ser alcançado apenas por meio de uma ampla série de respostas técnicas, explicadas em 
outra IATG. Contudo, é apropriado salientar que em termos de estocagens nacionais o perigo é a 
presença física da munição e dos explosivos, enquanto o risco depende primariamente: 
 
a) da condição física e química da munição e dos explosivos; 
b) do treinamento e da educação do pessoal responsável pelo armazenamento e supervisão das 

estocagens; 
c) do manuseio, dos reparos, e da manutenção, e dos sistemas de controle em vigor; e 
d) da infraestrutura de estocagem e do meio ambiente. 
 
O conceito de risco tolerável pode ser alcançado apenas se os sistemas de administração da 
munição e a infraestrutura da estocagem estiverem adequados aos padrões apropriados ou de 
acordo com as “melhores práticas”. Estudos teóricos

9
 passados realizados pelo Centro Internacional 

de Genebra para Remoção Humanitária de Minas  (GICHD), complementados por pesquisa 
adicional realizada pelo SEESAC, identificaram inicialmente um número significativo de ocorrências 
explosivas recentes devido ao armazenamento inapropriado ou a procedimentos inapropriados de 
segurança de explosivo.

10
 Esses estudos indicam claramente que em quase todos os ambientes 

pós-conflito, e em muitos países em desenvolvimento, existe um risco físico para as comunidades, 
proveniente da presença de estoques de munição e de explosivos abandonados, danificados ou 
estocados e administrados inapropriadamente.      
Existem muitas causas possíveis de explosões indesejadas em Áreas de Armazenamento de 
Munição, mas podem ser atribuídas geralmente às seguintes áreas genéricas: 

a) deterioração da condição física ou química da munição e dos explosivos; 
b) práticas de armazenamento e infraestrutura inseguras; 
c) práticas de manuseio e transporte inseguros;  
d) efeitos externos, (como fogo, por exemplo); ou 
e) sabotagem deliberada. 

                                                      

8
 Uma metodologia alternativa é que o risco deveria ser Tão Baixo quanto Razoavelmente Possível (As Low as is Reasonably 

Practicable – ALARP). 
9
 Explosive Remnants of War (ERW) – Undesirable Explosive Events in Ammunition Storage Areas, ISBN 2-88487-006-7, 

GICHD, Geneva, November 2002; Undesirable Explosive Events in Ammunition Storage Areas, SEESAC, 2002 – 2007; 
Undesirable Explosive Events in Ammunition Storage Areas, Explosive Capabilities Limited, 2008 – 2015. 
10

 Não há absolutamente nenhuma intenção da parte dos autores em atribuir ou implicar culpa por nenhuma das ocorrências 
explosivas referidas neste documento; de fato os Estados envolvidos deveriam ser parabenizados por sua transparência ao 
permitir que lições sejam aprendidas a partir dessas ocorrências infelizes. Detalhes desses acidentes podem ser encontrados 
no site Small Arms Survey (Estudo sobre Armas Ligeiras) (www.smallarmssurvey.ch). 

 

http://www.smallarmssurvey.ch/
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Infelizmente, as consequências dramáticas de uma explosão de munição normalmente fazem das 
testemunhas chave do acontecimento suas primeiras vítimas. Portanto, qualquer investigação 
subsequente tende a se concentrar nas práticas e nos regulamentos em vigor na ocasião, uma vez 
que as testemunhas chave não estão disponíveis. Devido à exigência de certo grau de 
conhecimento técnico para uma investigação bem-sucedida, a autoridade investigadora também é, 
geralmente, antes de mais nada, responsável pela administração e pelo armazenamento da 
munição. Isso compromete a imparcialidade e a independência da investigação, e leva a uma 
relutância de atribuição de responsabilidade.  

4.2 Pós-explosão 

Muitos dos seguintes perigos, ou até mesmo todos, existirão depois de uma ocorrência explosiva 
indesejada dentro de uma área de armazenamento de munição: 

a) a munição pode ter sido lançada a alguma distância do local da explosão (por exemplo, já 
houve  foguetes de voo livre viajando até 20 km). Se a munição foi armazenada em estado 
espoletado, então, é possível que as forças conferidas à munição durante a explosão sejam 
similares às forças requeridas para armar a espoleta. Portanto toda munição espoletada, 
tanto dentro do local da explosão, como a qualquer distância dele, deve ser considerada 
como material bélico não detonado (UXO) e manuseada apropriadamente; 

b) o conteúdo explosivo da natureza da munição pode ser tanto parcial como completamente 
queimada. Se for parcialmente queimada, então existirão os perigos normais apresentados 
por explosivo exposto. Além disso, pode haver perigos associados com a recristalização de 
explosivos derretidos e a formação indesejada de isômeros mais sensíveis, por exemplo, 
TNT; 

c) a munição pode ter sido quebrada e aberta, levando os explosivos expostos ou outros 
enchimentos (fósforo branco, bombinhas etc.) a se espalharem pelo local; 

d) a munição poderia ter sido quebrada e aberta levando à exposição de fios elétricos; 
e) o propelente pode não ter queimado durante a explosão e os fogos, portanto poderia ter se 

espalhado pelo local, podendo inflamar-se espontaneamente durante as operações de 
remoção EOD, tal ignição dependerá da condição química do propulsor e da temperatura 
ambiente; 

f) a munição que foi lançada para fora do local poderia muito bem penetrar a superfície do solo, 
levando assim a um controle do subsolo; 

g) no “lugar da explosão inicial”, se puder ser identificado, haverá uma cratera. Contudo, 
provavelmente múltiplas crateras se formarão após uma ocorrência séria. Deve-se presumir 
que a munição ainda contida dentro da cratera e as explosões subsequentes poderiam ter 
“preenchido” parcialmente as crateras, enterrando, assim, a munição; 

h) a munição que foi envolvida na explosão, mas que não deflagrou ou não detonou, será muito 
suscetível ao clima. Os riscos aumentarão significativamente durante tempestades com raios 
e relâmpagos , quando outras ocorrências explosivas adicionais podem ser iniciadas;  

i) a infraestrutura (prédios, estradas etc.) muito provavelmente estará em condição instável, 
estando suscetível ao risco de desmoronamento ou desabamento;  

j) um clima subsequente ruim pode levar a inundações, alagamentos ou deslizamentos de terra, 
cobrindo a munição e o material bélico não detonado (UXO); e 

k) os explosivos expostos podem contaminar a superfície e a subsuperfície da água. Essa água 
pode ficar rosa como resultado de contaminação por TNT, RDX e HMX. Os explosivos 
também são tóxicos; por exemplo, as pessoas expostas ao TNT por um período prolongado 
tendem a experimentar anemia e funções anormais do fígado. Equipamento de proteção 
pessoal (PPE) (máscaras para o rosto e luvas protetoras) podem, portanto, ser exigidas ao 
coletar explosivos que tenham sido pulverizados durante uma explosão, assim como um 
procedimento completo de limpeza.  

5 Impactos e efeitos 

Os estragos, as mortes e o impacto sobre as comunidades de uma explosão dentro de uma área de 
armazenamento de munição podem ser devastadores, e os custos econômicos da remoção EOD 
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subsequente podem ser muito maiores do que a implementação antecipada de procedimentos de 
segurança, o desenvolvimento de infraestrutura limitada e o controle de estoques teriam sido. 

Também é importante lembrar que haverá, inevitavelmente, certo número de “riscos de colisão”, nos 
quais uma ocorrência explosiva indesejada tenha sido prevenida ou contida pela administração de 
munição ou pelas práticas de armazenamento em vigor na ocasião. Entretanto, um problema maior 
é que durante um conflito, nos ambientes pós-conflito ou durante a reestruturação da força como 
parte da reforma do setor de segurança, o pessoal técnico especialista que deveria ser responsável 
pela administração da munição poderia ter sido vítima fatal do acidente ou ter abandonado as forças 
armadas. É muito difícil substituir esse pessoal sem um programa de treinamento completo e 
efetivo.  

Existem também custos econômicos em termos do valor de capital do próprio estoque; embora isso 
seja realmente um fator para consideração nacional, a comunidade doadora internacional deveria se 
interessar, uma vez que os financiamentos nacionais para os estoques de substituição poderiam 
potencialmente ter sido comprometidos com o desenvolvimento social e econômico. A explosão de 
munição em Bharatpur, na Índia, em 28 de abril de 2000, resultou em uma perda do estoque de 
munição estimado de 90 milhões de dólares. A explosão foi resultado de um incêndio no depósito 
de munição, que foi exacerbado pela vegetação excessiva. A grama não era aparada há dois anos 
como resultado de uma medida de economia de custos. 

6 Princípios de controle 

A segurança durante as operações de controle das áreas de armazenamento de munição depois de 
uma ocorrência explosiva deve ser predominante e deve se basear nos seguintes princípios: 

a) determinação apropriada da ameaça;
11

 
b) planejamento; 
c) bom treinamento e educação técnica; 
d) lições identificadas a partir de experiência operacional prévia e padrões de competência;

12
 

e) procedimentos operacionais apropriados e eficientes; 
f) identificação e uso de equipamento apropriado; e 
g) uso de Equipamento de Proteção Pessoal como “último recurso” de medida de segurança 

contra os perigos do material bélico explosivo.
13

 

7 Requisitos de controle 

O uso futuro do solo de depósitos de munição envolvidos em explosões indesejadas deve ser um 
fator fundamental na determinação dos requisitos de controle EOD exatos, o que justifica a alocação 
de recursos necessários. O uso futuro do solo deveria determinar o nível de controle necessário; por 

                                                      

11
 Isso é crucial para a segurança, a eficácia e a eficiência da operação de controle. Os riscos, os perigos, as ameaças, as 

oportunidades, as habilidades técnicas e os procedimentos operacionais para o controle de uma explosão em um depósito de 
munição, diferentemente do Controle de Área de Campo de Batalha ou do Controle de Mina e UXO. As habilidades técnicas 
de munição são cruciais para o desenvolvimento de uma remoção segura, eficaz e eficiente.   
12

 Padrões de competência estão se tornando atualmente o modo aceito de determinação da adequabilidade de um indivíduo 
para uma determinada tarefa. A competência de um indivíduo é baseada em uma combinação balanceada de seu 
treinamento, sua educação e sua experiência operacional. Se o treinamento inicial tiver sido inapropriado, apenas possuir 20 
anos de experiência não significa necessariamente que um indivíduo é competente; ele pode apenas ter sido sortudo. 
13

 O Equipamento de Proteção Pessoal deve ser considerado como “último recurso” de segurança durante operações EOD. 
Deveria ser a medida de proteção final depois que todo planejamento, treinamento e esforços para redução de riscos forem 
realizados. Há muitas razões para esse assunto ser abordado dessa forma. Primeiramente, o PPE protege apenas a pessoa 
que está usando a máscara e as luvas protetoras, enquanto medidas para controlar o risco na fonte podem proteger a todos 
no local de trabalho. Em segundo lugar, os níveis de proteção máxima teóricos raramente são alcançados com o PPE na 
prática, e o nível de proteção eficaz é difícil de determinar. Em terceiro lugar, a proteção eficaz é alcançada apenas com o 
PPE adequado, sendo do tamanho correto e mantido e usado propriamente, e apropriado para a tarefa em vez de ser 
apenas mais um item na lista de verificação. Finalmente, os efeitos restritivos do PPE versus a eficiência da tarefa deve ser 
considerado. O PPE raramente é usado para o Controle de Munição Convencional (CMD) em ambientes de baixo risco 
quando o treinamento apropriado, a educação, a experiência operacional e a competência estão presentes na organização 
da tarefa. 
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exemplo, seria inapropriado e um desperdício de recursos liberar o solo para 2 m de profundidade 
se fosse ser utilizada para florestamento. IMAS 09.10 afirma que: 

O solo deve ser aceito como “liberado” ou “desobstruído” quando a organização da remoção de minas 
assegurar a remoção e/ou a destruição de todas as minas e de todos os perigos UXO (material bélico 
não detonado) da área especificada até a profundidade especificada. 

A área especificada a ser desobstruída deve ser determinada por um estudo técnico ou a partir de 
outras informações confiáveis que estabeleçam a extensão da área de perigo de minas e UXO.   

NOTA 1 As prioridades para o controle devem ser determinadas pelo impacto na comunidade 
individual balanceado em relação às prioridades de infraestrutura nacionais.  

A profundidade especificada de remoção deve ser determinada por um estudo técnico, ou a partir de 
outras informações confiáveis, que estabeleçam a profundidade dos perigos de mina e UXO e uma 
determinação do uso do solo pretendida. Na ausência de informações confiáveis sobre a profundidade 
do perigo de UXO e de mina local, uma profundidade automática para controle deve ser estabelecida 
pela autoridade nacional de ação de mina. Ela deveria ser baseada na ameaça técnica das minas e 
UXO no país e deveria levar em consideração também o uso futuro desse solo. 

NOTA 2 Para as minas e UXO enterrados, essa profundidade normalmente não deveria ser menor 
que 130 mm abaixo do nível de superfície original; esse número é baseado na profundidade 
de detecção efetiva da maioria dos detectores de metal. Ele pode ser refinado pela 
autoridade nacional de ação de mina dependendo do tipo de detector de metal que eles usam 
atualmente baseado nos resultados do Relatório Final do Projeto Piloto Internacional para 
Cooperação em Tecnologia sobre a Avaliação de Detectores de Metal fora da linha Comercial 
(EUR 19719 EN) (disponível da EU JRC Ispra).  

Portanto, as exigências de controle deveriam ser estrategicamente desenvolvidas baseando-se: 1) 
na ameaça; e 2) no uso futuro das terras. É muito provável que o “controle da superfície” possa ser 
apropriado à maior parte do solo dentro da área em perigo, enquanto o controle da subsuperfície 
seria apropriado para as áreas de “cratera” das explosões do local de armazenagem

14
 individual. 

Uma vez que as exigências de profundidade de controle tenham sido formalmente estabelecidas, a 
metodologia de remoção apropriada e as exigências de equipamento técnico podem ser 
determinadas. 

8 Desenvolvimento de metodologia de controle EOD 

Os seguintes fatores devem ser considerados durante o desenvolvimento da metodologia de 
remoção EOD. 

a) uma avaliação técnica deve ser conduzida, incluindo: 
 a identificação dos tipos de munição, e a possível instabilidade ou riscos UXO; 
 a identificação dos riscos subsuperfície; e 
 uma determinação da densidade do UXO e da munição através do local e o raio da área 

em perigo (/m²). 
b) deve ser realizada uma determinação formal do risco, baseada nos princípios contidos na 

norma ISO 51; 
c) o plano de remoção (ver o Anexo B) deve ser baseado na avaliação técnica e na 

determinação do risco. Deveria incluir: 
 SOPs apropriados e eficazes; 
 exigências de recursos (incluindo veículos de elevação pesados protegidos para ganhar 

acesso); e 
 um programa de treinamento para satisfazer os SOPs. 

                                                      

14
 Neste caso um “local de armazenamento” foi definido como um Armazém ou Depósito Explosivo individual (ESH) ou 

Sarilho de Armas Exposto. 



IATG 11.30:2015[E] 
 2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
6 

d) o tempo decorrido para o controle EOD sempre será de difícil estimativa devido ao grande 
número de variáveis. A matriz abaixo pode ser útil,

15
 pois é baseada em uma experiência 

recente e atualizada, embora requeira atualização conforme mais experiência seja adquirida a 
cada tarefa operacional; 
 

Fator de Preparação do Solo
16

 

Tipo de terreno 

Área 
(Ha) 

Fator 
17

 
Dias / 

homem 

Equipe 

disponível 

Tempo estimado 

(dias) Observações 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

Grama baixa 20 0 0 0 0,0  

Vegetação leve 5 10 50 10 5,0  

Vegetação densa 5 30 150 14 10,7 Considere outras técnicas. 

Fator de Busca e Marcação 

Tipo de busca 

Área 
(Ha) 

Fator 
Dias 

homem 
Equipe 

disponível 

Tempo estimado 

(dias) Observações 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

Visual 26 1,3 33,8 20 1,7  

Detector de Metais 4 2,5 10 4 2,5 

Fator para contaminação de UXO 
e munição de Baixa Densidade 
apenas para profundidades rasas 
(130 mm). Para contaminação de 
UXO e munição de Alta Densidade 
será necessário aplicar um fator 
muito mais alto. 

Destruição
18

 / Fator de Recuperação
19

 

UXO / Densidade da 
munição

20
 

Área 
(Ha) 

Fator 
21

 
Dias 

homem 
Equipe 

disponível 

Tempo estimado 

(dias) Observações 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

Muito pesado  (10,0/m
2
) 2 180 360 10 36  

Pesado  (5,0/m
2
) 6 90 540 10 54   

Médio  (1,0/m
2
)
 

12 50 600 4 150  

Leve (0,2/m
2
) 10 10 100 4 25  

Tempo Estimado de Realização da Tarefa (Dias) 284,9  

 

                                                      

15
 Foi elaborada para um controle EOD de 30 Ha com 30 indivíduos do pessoal disponíveis. O equilíbrio entre o pessoal 

treinado em EOD e o pessoal das tarefas gerais também influenciarão nos fatores mostrados. 
16

 Isto presume que o solo é preparado manualmente ou com sistemas mecânicos leves. O uso de técnicas como as grandes 
queimadas contidas reduzirá consideravelmente o período de tempo de preparação do solo. Preparar o solo ou o terreno em 
uma área perigosa utilizando meios mecânicos poderia envolver a remoção ou a redução de obstáculos para controle, por 
exemplo, vegetação, solo e contaminação por metal, para tornar as operações de remoção EOD subsequentes mais rápidas 
e seguras.  
17

 O Fator é uma estimativa do tempo em Dias para 1 Pessoa completar a tarefa em 1 Hectare.  
18

 Destruição de munição espoletada in situ por demolição.  
19

 Recuperação de munição não espoletada e de sucata para processamento posterior. A destruição por demolição de 
estoques de munição não espoletada recuperada deveria ser uma atividade simultânea. Não se deve esquecer de alocar 
pessoal separado para essa tarefa.  
20

 UXO/Densidade de Munição inclui: 1) munição espoletada que deve ser destruída in situ como UXO; 2) munição não 
espoletada que pode ser removida manualmente; e 3) fragmentos metálicos da munição detonada ou deflagrada.  
21

 Este Fator estima o tempo levado para a remoção das cargas e a recuperação manual da munição não espoletada e dos 
fragmentos metálicos. O Fator pode precisar ser alterado dependendo da proporção de munição espoletada em relação a 
munição não espoletada. Presume que tempos de acesso tenham sido considerados levando em conta a Preparação do 
Solo, Busca e Marcação. 
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9 Operação de controle EOD 

9.1 Processo de controle EOD 

Há várias opções de processo para a conduta da operação de controle EOD depois de uma 
explosão no local de armazenamento de munição. Outras opções são possíveis, mas a que se 
segue baseia-se em práticas operacionais comprovadas: 

a) estabelecer o raio da área de perigo
22

 que requer controle EOD; 

b) gradear a área do lado de fora para o lado de dentro (considerando a área de perigo e a área 
de armazenamento de munição como exigências de remoção separadas);

23
 

c) a liberação de locais dentro do raio da área de perigo nos quais a população civil está sob um 
risco máximo deve ser a primeira prioridade; 

d) conduzir as operações de marcação usando pessoal de munição apropriadamente 
qualificado;

24
 
25

 

e) conduzir a liberação de superfície inicial (a menos que a determinação da ameaça torne a 
remoção subsuperfície uma necessidade ou uma prioridade absoluta). Toda a munição 
espoletada deve ser destruída por detonação ou deflagração in situ; 

f) estabelecer um terreno de demolição para a destruição da munição não espoletada 
recuperada;  

g) estabelecer uma verificação “Livre de Explosivo” (FFE) e um sistema de processamento de 
sucata; e 

h) estabelecer um sistema de contagem de munição para o controle EOD e para as demolições 
(poderá ser possível reconciliar a contagem da munição depois que o controle EOD tenha 
sido completada de modo a identificar as perdas de estoque). 

9.2 Eficiência do Processo 

O controle EOD de uma área depois de uma explosão em um depósito de munição apresenta uma 
série de complicações de processo além daquele das operações humanitárias “normais” de 
remoção de minas e operações de controle UXO (a densidade UXO, os componentes da munição, 
os explosivos e as cargas propulsoras expostos, o acesso complicador aos prédios de 
armazenamento desmoronados, etc.). Embora a segurança deva ser predominante, existe uma 
série de técnicas e de sistemas comprovados que contribuem para a melhoria da eficiência de 
controle. O tempo não deveria ser um fator que influenciasse a segurança, mas frequentemente 
haverá pressões políticas para um remoção “rápida”, que devem ser evitadas. Ainda assim, um fator 
financeiro maior serão os recursos humanos necessários para a tarefa e, portanto, o uso de 
sistemas mais eficazes pode contribuir para o custo-benefício, ao mesmo tempo que melhora o 
tempo de controle.     

                                                      

22
 O raio da área de perigo deveria se basear no alcance máximo da munição contida no depósito, presumindo-se uma 

trajetória de voo balisticamente estável, que será o alcance máximo que se pode esperar de uma quantidade muito pequena 
de munição. A maior parte da munição terá sido lançada de maneira balisticamente instável e, portanto, o alcance será muito 
reduzido em relação ao máximo teórico. 
23

 Fotografias aéreas e mapeamento em escala 1:10.000 são muito úteis para o planejamento e a condução de operações. 
Fotografias aéreas em infravermelho podem também ser úteis em termos de identificação de ameaças em profundidade. 
24

 Pessoal qualificado para munições, ao contrário de operadores EOD, são muito recomendados para esse componente de 
uma operação de controle. Eles podem economizar tempo, negar a requisição de destruição in situ e, em alguns casos 
recomendar a movimentação de munições, o que um operador EOD comum não pode fazer. O treinamento desse pessoal no 
design detalhado de munições possibilita agilizar de maneira efetiva as operações de liberação dentro dos limites de 
segurança aceitáveis. 
25

 O sistema básico de marcação deveria ser: 1) VERDE – sem conteúdo explosivo, pode ser levado à recuperação de 
sucata por qualquer um; 2) LARANJA – certificado como “de movimentação segura” por um especialista em munições para 
ser destruído em um ponto de demolição central. A munição, então, pode ser movida por pessoal de apoio; e 3) VERMELHO 
– destruição in situ por equipes EOD em uma demolição diária planejada. 



IATG 11.30:2015[E] 
 2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
8 

Equipamento Uso Exemplos 

Sistema de Iniciação de Choque 
“Nonel” 

 O “Nonel” é de fácil manuseio e mais 
barato do que a corda de detonação 
militar. Deveria ser considerado devido 
ao número potencialmente grande de 
demolições in situ necessárias para a 
destruição da munição não espoletada. 

“Nonel” é o nome de um 
produto comercial. Outros 
tipos de sistemas de iniciação 
não elétricos estão 
disponíveis. 

Iniciador por Rádio Controlado 

(RS68, BIRIS ou Tipo Mini 
RABS) 

 O uso desse tipo de sistema nega a 
exigência do emprego de cabos longos 
de disparo. 

 A segurança e o controle das 
demolições são melhorados, já que 
podem ser disparadas ou detonadas a 
partir de um ponto central, sem o uso 
excessivo de cabos de disparo. 

 A iniciação por RC (rádio controle) é 
mais rápida para armar e desarmar do 
que cabos de disparo. 

A ExChem Limitada é o maior 
fornecedor de sistemas 
militares nessa área. Sistemas 
comerciais similares estão 
disponíveis, mas têm menos 
capacidade em termos de 
segurança RF, pois 
geralmente não são 
codificados por RF. 

Veículos Blindados de combate 
a incêndios 

 O uso de veículos blindados 
especialistas como o “FIREFIGHTER 
55”, permite que a opção de 
“queimada contida de vegetação” 
remova rapidamente grandes áreas de 
vegetação antes das operações de 
controle EOD adicionais.  

 

Veículos Blindados de 
Engenharia 

 Veículos Blindados especializados 
como o “SDS 214” são uma alternativa 
eficiente para a remoção das “crateras 
de explosão” e da área circundante, 
nas quais grandes quantidades de 
terra requerem um processamento 
seguro. Essas áreas provavelmente 
contém uma alta densidade de 
contaminação UXO. 

 Tais veículos também podem ser 
usados para apoiar “queimadas 
contidas de vegetação” por meio do 
estabelecimento rápido de focos de 
incêndio na terra. 

 

Técnicas “Alternativas” ou de 
Deflagração 

 As Técnicas de Deflagração, em vez 
de técnicas de detonação, podem ser 
apropriadas para a munição 
espoletada que estiver perto de locais 
sensíveis (linhas de transmissão de 
energia elétrica, estradas etc.). Embora 
a detonação deva ser presumida para 
o estabelecimento de áreas de perigo, 
as técnicas de deflagração atuais 
rotineiramente alcançam uma taxa de 
sucesso de 80% para resultados de 
“ordem baixa”. 

Cargas de Ponto Focal 
(como as Séries SM 
Suíças), Térmitas, 
“Baldrick” e “Crackerbarrel” 
são exemplos dessas 
técnicas.  
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Anexo A 
(normativo) 

Referências 

Os documentos normativos listados a seguir 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 NE (normas europeias) 
atualmente válidos: 

a)  Norma ISO 51 – Segurança. 

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

26
 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: http://www.un-ar.org. Autoridades nacionais, empregadores e outros órgãos e 
organizações interessados deveriam obter cópias antes de iniciar programas de gestão de 
estoques de munição convencional.  

                                                      

26
 Havendo permissão de direitos autorais. 
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Anexo B 
(informativo) 

Exemplo de Ordem de Operação EOD (OpO) 

 
 
Cópia Nº de cópias 
       Total de páginas:   
 

      Equipe Geral 
      Ministério da Defesa 

       BLUETOWN 
Redland 

 
       Civil: (+99) (12) 26648 
        
       Julho de 2006 
 
       Número do Arquivo 
 
EOD OPO 1/11  (LOCAL 1) 
 
Referências: 
 
A. EOD SOPs 6 e 7. 
B. Folha do Mapa K-34-112-D-d, 1:25.000. 
C. O Livro Rosa. 
 
 Fuso Horário Usado ao longo da Ordem:  LOCAL 
 
Organização da Tarefa:

27
 

 
SER POSTO NOME CARGO TAREFA 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1   Chefe EOD Direção Técnica 

2   
D/Chefe EOD 

 
Oficial de Operações 

3   Comandante (Terra) da Equipe EOD  
Comando e controle de operação 
no solo 

4   
Comandante Adjunto (Terra) da Equipe 
EOD 

 

5   Especialista em Munição 
Consultor Técnico sobre Tipos de 
Munição 

6   Líder da Equipe (1) EOD  Liberação 

7   Líder da Equipe (2) EOD  
Destruição Logística e 
Demolições 

8   Médico  

 

                                                      

27
 Opções incluídas, que são dependentes da tarefa. 
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1. SITUAÇÃO 
 

a. Inteligência de Segundo Plano EOD e UXO.    
 

(1) Durante a inquietação civil em Redland, em 2006, houve algumas explosões 
na Área de Armazenamento de Munição BLUETOWN em 18 de abril de 2015.  
 
(2)       Três Armazéns de Explosivos (ESH) e um Laboratório de Munição estavam 
envolvidos nas explosões, que continham aproximadamente 1.200 toneladas de 
munição e explosivos na ocasião das ocorrências explosivas. Um dos armazéns e seus 
conteúdos, HE volumoso e minas, foi completamente destruído por uma detonação. 
Essa área será referida como Área 1.  Ver o Anexo A.  

 
(3) Subsequente a essas explosões, houve uma série de incêndios nos estoques 
de munição em frente às 12 casamatas subterrâneas de munição no local, que ainda 
estão em uso. Não houve impacto sobre as casamatas, mas resultaram em 
contaminação UXO das áreas circunvizinhas. Esta área será referida como Área 2. Ver 
o Anexo A.  
 
(4) As Operações de controle EOD para liberar as estradas de acesso e as áreas 
ao redor do ESH que explodiu foram conduzidas em março de 2006. Como 
consequência dessas operações, ocorreu uma consolidação significativa de UXOs e as 
estradas de acesso parecem estar liberadas. 
 
(5) Uma área total de 45 Hectares (Ha) requer controle EOD. Essa área tem uma 
Densidade de Muito Pesada (10,0/m²) a Pesada (5,0/m²) de contaminação UXO e de 
munição. 

 
(6) A BLUETOWN ASA ainda é uma unidade de estocagem ativa. No decorrer de 
toda tarefa de controle EOD será essencial, por razões de segurança e operacionais, 
que uma coordenação muito próxima seja mantida com o Comandante da BLUETOWN 
ASA. 
 
(7) Desde abril de 2015, houve pelo menos 14 feridos como resultado das 
explosões nessas áreas, e o manuseio civil subsequente da munição não detonada.  

 
b. Naturezas da Munição.  As seguintes naturezas de munição em geral foram 
armazenadas em BLUETOWN e pode-se esperar encontrá-las durante a operação de controle 
EOD. As Referências Técnicas, com os componentes associados, estão no Anexo B: 
 

SER NATUREZA DA MUNIÇÃO OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) 

1  HE 152 mm  Espoletada – DEVE ser tratada como UXO. 

2  HE 122 mm Não espoletada – Destruir totalmente (se for seguro para 
mover) 

3  Foguete 122 mm Espoletada – DEVE ser tratada como UXO. 

4  Morteiro HE 82 mm Não espoletada – Destruir totalmente (se for seguro para 
mover) 

 
 

2. MISSÃO 
      
 Conduzir uma operação de controle EOD segura da área de armazenamento de munição BLUETOWN, 
dentro dos limites indicados no Anexo A, de modo a restaurar a situação à normalidade. 
 

3. EXECUÇÃO 
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a.  Conceito de Operações.    
 

(1) Fase de Montagem:  
 

(a) Estoques de Munição utilizáveis pré-posicionados em BLUETOWN. 
 
(b) Confirmar a disponibilidade de pessoal.  
 
(c) Equipamento e materiais de despesa pré-posicionados na Unidade Nº 
5013, BFU Bluetown e verificadas quanto a presença e a utilidade. 
 
(e) Instruções como requeridas. 

 
(2) Fase de Distribuição:  
 

(a) Destacamento Avançado disposto com equipamento e materiais para 
o local da BLUETOWN.  
 
(b) Preparação das áreas administrativa e de remoção. 
 
(c) Chegada do corpo principal. 
 
(d) Instruções – incluir o Resumo de Segurança da Operação de 
Controle.  

 
(3)  Fase de Controle – Área 1:  

 

(a) Superfície visual e subsuperfície eletrônica, busca e identificação de 
UXO e de munição até os limites dos ESH e o Laboratório de Munição. 

(b) Remoção da munição e dos itens identificados como seguros para 
transporte. 
 
(c) Demolição do UXO in situ. 

 
(d)  Demolição dos itens seguros para transporte no Terreno de 
Demolição (Ordem de Demolição Separada a ser emitida pelo Comando EOD).  
 
(e) Remoção mecânica das lajes do telhado e estruturas substanciais 
remanescentes do Laboratório de ESH/Munição. 
 
(f) Recuperação e demolição da munição determinada como segura para 
transporte.  
 
(g) Demolição do UXO in situ. 
 
(h) Certificação Livre de Explosivo (FFE) dos itens de sucata de metal e 
de munição inertes.  
 
(i) Verificações de Qualidade das áreas controladas e do local de 

demolição. 

 
(4) Fase de Remoção – Área 2  
 

(a) Busca visual de superfície por UXO e munição e para identificação de 
UXO e munição, ao longo da estrada de acesso do local de Armazenamento 
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da Casamata Subterrânea/BLUETOWN incluindo os limites das beiras 
acessíveis aos pedestres.  

(b) Recuperação e subsequente demolição da munição determinada 
como segura para transporte.  

(c) Demolição do UXO in situ.  

(d) Certificação de Livre de Explosivo (FFE) dos itens de sucata de metal 
e de munição inertes.  

(e) Verificações de Qualidade das áreas controladas e do terreno de 
demolição. 

(f) Colocar avisos de alerta ao longo da estrada BLUETOWN na base da 
colina abaixo da área de montanha não controlada (por volta de 8 hectares). 

(5) Fase de Recuperação: 
 

(a) Verificar e empacotar o equipamento, armazéns de despesa e 
munição e explosivos. 

(b) Retornar ao local da base. 

 

b. Tarefas Detalhadas.   Foram identificadas as seguintes tarefas detalhadas: 
 
(1) Realizar um reconhecimento detalhado do local da BLUETOWN com o 
Comandante Adjunto EOD da Equipe de Terra e do Especialista em Munição.  
 
(2) Rotear as linhas de energia da BLUETOWN ASA para longe da área de 
controle; a atividade de demolição tem o potencial de causar a interrupção de 
suprimentos inadvertidamente. 
 
(3) Assegurar a remoção de Minas AntiPessoal no local da BLUETOWN antes e 
no decorrer de toda a operação de remoção. 
 
(4) Marcar os limites externos do terreno contaminado por UXO e por munição a 
ser removido. 
 
(5) Identificar e estabelecer um Terreno de Demolição para dispensar 
seguramente as munições recuperadas. 
 
(6) Confirmar a segurança da área para as operações adicionais após a queima, 
se exigido. 
 
(7) Identificar, marcar e remover as munições “de movimentação segura”. 
 
(8) Dispensar as munições remanescentes in situ por meio de demolição. 
 
(9) Realizar busca subsuperfície usando Detectores de Metal. 
 
(10) Eliminar as munições recuperadas apropriadamente. 
 
(11) Certificar continuamente que a sucata recuperada é Livre de Explosivos (FFE) 
e providenciar sua eliminação final.  
 
(12)  Realizar o controle final.  

c. Limitações.   A Equipe EOD terá as seguintes limitações operacionais: 
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(1) Ações de Procedimentos Seguros.   As únicas Ações de Procedimentos 
Seguros (RSP) de utilização autorizada são: 
 

(a) Se identificado positivamente tanto pela Equipe EOD, como pelo 
Especialista em Munição, como “de movimentação segura”, então a munição 
poderá ser recuperada para dispensação no Terreno de Demolição adjacente. 
Essas munições devem ser marcadas claramente com tinta AMARELA. UXO 
que exigir demolição in situ será indicado por TINTA VERMELHA e postes 
marcadores no chão imediatamente adjacentes ao item.  

 
(b) Se identificado positivamente pelo Especialista em Munição como 
“Livre de Explosivos”, um item ou munição inerte deverá ser marcada 
claramente com tinta VERDE. Essa munição inerte poderá, então, ser 

recuperada diretamente para a Área de Armazenamento de Sucata. 
 
(c) Eliminação in situ por meio de técnicas de deflagração alternativas. 
 
(d) Eliminação in situ por meio de detonação. 

 
(2)  Requerimentos Secretos.   Durante a remoção física do UXO por detonação 

TODO o pessoal, com exceção do Operador EOD nomeado, deve estar 

atuando secretamente durante a fase de destacamento.  
  
(3) Controle.   O líder da Equipe EOD que controla as operações de remoção UXO 
deve parar as operações se sentir que a segurança foi comprometida, ou está para ser 
comprometida. Ele deve assegurar que TODO o pessoal esteja consciente do sistema 

para pararem as operações se sentirem que a segurança está comprometida, ou está 
para ser comprometida.  
 
(4) Técnicas de Busca.   Apenas as Técnicas de Busca determinadas no EOD 
SOP 6 devem ser usadas. 

 
d.           Combate a Incêndio. As seguintes medidas preventivas e de combate a incêndio 
devem ser observadas: 
 

(1) Fumar e utilizar equipamento produtor de chamas, como fogões, devem ser 
limitados àquelas áreas especificadas pelo Comandante das Forças Terrestres da 
equipe EOD. 
 
(2) Entraves efetivos ao fogo devem ser cortados antes de se usar a queimada 
para remover a vegetação. O Serviço de Combate a Incêndio local deve ser consultado 
acerca de adequação. 
 
(3) Um encarregado equipado do Serviço de Combate a Incêndio deve estar no 
local durante todas as demolições. 
 
(4) A localização dos Focos de Combate a Incêndio e todas as atividades de 
combate a incêndio devem ser coordenadas pelo Comandante das Forças Terrestres 
da Equipe EOD em consulta ao Comandante da BLUETOWN ASA  e quaisquer 
recursos do Serviço de Combate a Incêndio de plantão.  

 

e.  Determinação de Tarefas.   Uma avaliação das tarefas detalhadas, em Dias-
Homem, é descrita a seguir:  
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FATOR DE PREPARAÇÃO DO TERRENO
28

 

TIPO DE TERRENO 

ÁREA 
(Ha) 

FATOR
29

 
DIAS 

HOMEM 
PESSOAL 

DISPONÍVEL 

TEMPO 
ESTIMADO 

(DIAS) 
OBSERVA

ÇÕES 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

 Grama Baixa 35 0 0    

 Vegetação Ligeira 5 10 50    

 Vegetação Densa 5 30 150   
Considerar 
outras 
técnicas. 

 FATOR DE BUSCA E MARCAÇÃO 

TIPO DE BUSCA 

ÁREA 
(Ha) 

FATOR 
DIAS 

HOMEM 
PESSOAL 

DISPONÍVEL 

TEMPO 
ESTIMADO 

(DIAS) 
OBSERVA

ÇÕES 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

Visual 41 1,3 53,3    

 Detector de Metais 4 2,5 10   

Fator para 
UXO de 
baixa 
densidade e 
contaminaçã
o de munição 
apenas para 
profundidade
s rasas (130 
mm). Para 
UXO de Alta 
Densidade e 
contaminaçã
o de munição 
será 
necessário 
aplicar um 
fator muito 
mais alto. 

FATOR DE DESTRUIÇÃO
30

 / RECUPERAÇÃO
31

  

UXO / DENSIDADE DE 
MUNIÇÃO

32
 

ÁREA 
(Ha) 

FATOR
33

 
DIAS 

HOMEM 
PESSOAL 

DISPONÍVEL 

TEMPO 
ESTIMADO 

(DIAS) 
OBSERVA

ÇÕES 

(a) (b) (a) x (b) = (c) (d) = (c) / (d) 

Muito Pesada (10,0/m
2
) 30 180 5400    

Pesada  (5,0/m
2
) 15 90 1350    

Média  (1,0/m
2
)
 

0 50 0    

Leve  (0,2/m
2
) 0 10 0    

TEMPO ESTIMADO DE REALIZAÇÃO DA TAREFA (DIAS) 7.014  

                                                      

28
 Presumindo que o terreno é preparado manualmente ou com sistemas mecânicos leves. O uso de técnicas tais como 

grandes queimadas contidas reduzirá o período de tempo de preparação do solo consideravelmente. 
29

 O Fator é uma estimativa do tempo em Dias para 1 Pessoa completar a tarefa em 1 Hectare. 
30

 Destruição de munição espoletada in situ por demolição.  
31

 Recuperação de munição não espoletada e de sucata para processamento posterior. A destruição por demolição de 
estoques de munição não espoletada recuperada deveria ser uma atividade simultânea. Não se deve esquecer de 
alocar pessoal separado para essa tarefa. 
32

 UXO/Densidade de Munição inclui: 1) munição espoletada que deve ser destruída in situ como UXO; 2) munição não 
espoletada que pode ser removida manualmente; e 3) fragmentos metálicos de munição detonada ou deflagrada. 
33

 Este Fator estima o tempo gasto para liberar as cargas controladas e recuperar manualmente a munição não 
espoletada e os fragmentos metálicos. O Fator pode ter que ser alterado dependendo da proporção de munição 
espoletada em relação à munição não espoletada. Presume-se que as tentativas de determinação foram consideradas 
sob a Preparação do Solo, Busca e Marcação. 
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f.  Instruções de Coordenação 
 

(1) Marcação do Tempo 
 

SER DATA TEMPO OCORRÊNCIA OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 11 Maio de 2006 0600  Reconhecimento EOD Inicial.  

2 A ser notificado   Reconhecimento detalhado.  

3 Dia D  
Distribuições de tropa avançada. 

 

4 D + 1  Preparação da área de controle.  

5 D + 2   Distribuições da tropa principal.  

6 D + 3   Começo do controle. 
Em andamento até a 
conclusão. 

 
 

4.  SUPORTE DE SERVIÇO 
 

a.  Equipamento Pessoal.    O pessoal da Equipe deve ser equipado de maneira 
apropriada para as operações de campo.  
 
b. Acomodações.   Todo o pessoal deve ser acomodado na Unidade Nº 5013, BFU 

BLUETOWN. 
 

c. Rações.  As rações devem ser fornecidas por meio da Unidade Nº 5013, BFU 
BLUETOWN na base de: 
 

(1) Café da manhã e refeições da noite na Unidade Nº 5013, BFU BLUETOWN 
com rações empacotadas para o almoço no local de controle nos dias de trabalho.                                       
 
(2) Nos dias sem trabalho, ou nos dias de folga, as rações devem ser fornecidas 
de acordo com a rotina local na Unidade Nº 5013, BFU BLUETOWN. 

 
(3) Os rolos de força/nominais da ração diária serão providenciados pelo 
Comandante das Forças Terrestres EOD como requerido. 

 

SER DATES TIPO QT TAREFA 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 21 Abr 06 Carro 4 x 4  1 Reconhecimento 

2 A partir do dia D Carro 4 x 4  1 Veículo de segurança 

3 A partir do dia D Caminhão 4 x 4  1 Munições e depósitos utilizáveis. 

4 A partir do dia D Caminhão 4 x 4  1 
Transporte das munições não utilizáveis 
para o local de demolição.  

5 A partir do dia D Carro 4 x 4  1 
Transporte do pessoal e depósitos 
diversos. 

6 A partir do dia D +1  Ambulância 1 Apoio médico. 

7 A partir do dia D + 2  
Veículo 
Guincho/Guindaste 

1 
Remoção das camadas do teto. 
Conclusão estimada para D + 5.  

 
e. Equipamento.   O equipamento no Anexo C será requisitado. 
 
f. Munição e Explosivos Úteis.   A lista no Anexo D é uma estimativa dos requisitos de 
munição e explosivos úteis; isso será reavaliado com a continuação da operação. Munição e 

explosivos úteis devem ser armazenados e contabilizados de acordo com o Regulamento 
Nacional.  
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g. Médico. 
 

(1) Primeiros Socorros.   Um médico DEVE estar presente durante todas as 
operações no local. O Líder da Equipe EOD DEVE interromper as operações se não 

houver nenhuma cobertura médica disponível. O médico deve ser adequadamente 
qualificado no tratamento de ferimentos por choque explosivo e ferimentos traumáticos. 
Ele deve prestar todo o apoio médico apropriado a qualquer acidente, vítima, ou 
desastre, porém, não deverá expor-se a nenhum risco desnecessário de UXOs ao 
realizar o seu trabalho.   

 
(2) MEDEVAC.  Uma Ambulância deve estar disponível para as vítimas ou 
acidentes MEDEVAC rumo à instalação médica mais próxima. Um helicóptero deverá 
estar de prontidão durante a operação de remoção EOD para evacuar qualquer vítima 
muito séria.  
 
(3) Cirurgia/Hospital.    
 

(a) BLUETOWN.    
Tel: (062) 34222. 
 
(b) Disney.   Qualquer vítima de acidente mais sério deve ser evacuada 
para o Hospital Militar Disney sob a recomendação do pessoal médico. 
Tel: (042) 26601 Ext 344 

 
 

5. COMANDO E SINAL 
 

a.  Comandante da Operação.   Major MOUSE, Chefe EOD, REDLAND. 
 
b. Comandante das Forças Terrestre da Equipe EOD.   A Ser Notificado.   
 
c.  Comandante Adjunto das Forças Terrestres da Equipe EOD    A Ser Notificado.   
 
d. Relatórios e Retornos.  As seguintes informações devem ser compiladas e submetidas 
à Célula EOD, MOD semanalmente:  
 

(1) Munição Recuperada para Eliminação por Demolição. (Anexo E). 
 
(2) Munição Dispensada in situ por Detonação. (Anexo F). 

 
(3) Munição Recuperada para Armazenamento. (Anexo G). 
 
(4) Sucata Recuperada.  (Anexo H). 

 
e. Contact Numbers. 
 

SER UNIDADE NOME TEL
 [1] 

FAX 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 Chefe EOD    

2 D/Chefe EOD    

3 Comandante em Terra    

4 Especialista em Munição 
EOD  

   

5 D/EOD Comandante da 
Equipe Terra  

   

6 Comandante 5013    
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SER UNIDADE NOME TEL
 [1] 

FAX 

(a) (b) (c) (d) (e) 

7 BFU BLUETOWN    

8 Comandante da 
BLUETOWN ASA 

   

 
f. Um relatório pós-operação deve ser completado no máximo 2 semanas após a 
conclusão da tarefa de controle e submetido ao Chefe EOD. 
 

 
 
Anexos:  
 
A. Mapa – Limite da Área de Controle.  
B. Referência técnica para UXO esperado. 
C. Requisitos de Equipamento. 
D. Requisitos de Explosivos Utilizáveis. 
E. Munição Recuperada para Eliminação por Demolição.  
F. Munição Eliminada por Detonação In Situ. 
G. Munição Recuperada para Armazenamento. 
H. Sucata Recuperada. 
 
 
Distribuição:         Cópia Nº 
 
Externo: 
 
Ação: 
 
Comandante 5013   -  
Líder da Equipe EOD   -  
 
Interno: 
 
Ação: 
 
Chefe EOD    -  
D/Chefe EOD    -  
EOD / Especialista em Munição  -  
 
Informação: 
 
Engenheiro Chefe   -  
Chefe de Munição e Armamento        - 
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ANEXO B PARA 
        EOD OPO 1/11   

REFERÊNCIAS TÉCNICAS  
 

SER 

NATUREZA DA MUNIÇÃO DETONADORES ASSOCIADOS 
OBSERVAÇÕE

S TIPO 
REFERÊNCIA “LIVRO 

ROSA”
34

  
TIPO 

REFERÊNCIA “LIVRO 
ROSA” 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

                                                      

34
 “Livro Rosa” é um título genérico para qualquer conjunto nacional de publicações técnicas sobre munição e 

explosivos. 
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ANEXO C PARA 
        EOD OPO 1/11 

   
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS  
 

SER ITEM QT OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) (d) 

1 Crackerbarrel 50 Técnica de Deflagração 

2 Baldrick 20 Técnica de Deflagração 

3 Fita Adesiva Plástica 30  

4  Sistema de Iniciação RC 2  

5 Carregador de Bateria de Sistema de Iniciação RC  2  

6  Caixa de Ferramentas EOD 2  

7  Conjunto de Anzol e Linha 2  

8  Facas de Aço   4  

9 Pás para Uso Geral 10  

10 Caixa de Primeiros Socorros 2  

11 Equipamento de Busca Eletrônico 4  

12 Fita de Marcação de Barreira 10000 m  

13 Pá de Mão 10  

14 Estacas de Marcação (1 m) 150  

15 Estacas de Marcação (20 cm) 500  

16 Pé-de-Cabra 2  

17 Sacos de Areia 1000  

18 Areia  Como requerido 

19 Marreta 2  

20 Picareta 3  

21 Apitos 10  

22 Bandeira Vermelha 20  

23 Bandeira Branca 20  

24 Aparelho de Rádio 10  

25 Bateria de Rádio TBN  

26 Carregador de Bateria de Rádio TBN  

27 Câmara Fotográfica 1  

28 Filme Fotográfico 4 rolos  

29 Alicate para Uso Geral 2  

30 Tesourão 6  

31 Tesouras de Mão 6  

32 Lanterna 4  

33 Lampião a Gás/Querosene 2  

34 Cilindro de Gás/Querosene  Como requerido – ver Ser 33 

35 Baterias para a Lanterna TBN  

36 Bateria para o Equipamento de Busca Eletrônico  TBN  

37 Metro ou Trena 100 m 1  

38 Luvas Industriais de Couro 25 Pares  

39 Mesa 4  

40 Cadeiras 25  

41 Cama de Acampamento  2  

42 Máquina de Escrever  1  



IATG 11.30:2015[E] 
 2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
21 

SER ITEM QT OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) (d) 

43 Bloco de Notas   Como requerido 

44 Arpéu ou Croque 4  

45 Polia ou Roldana 4  

46 Corda para Arpéu ou Croque 500 m  

47 Tenda  2  

48 Publicações Técnicas 2 “Livro Rosa” de munições 

AAF EOD SOP 1 a 7 

49 Ferramenta de Terra 2  

50 Mecanismo de Sarilho ou Molinete, Polias ou 
Roldanas e Âncoras de Solo. 

TBN Remoção de camadas de teto. 

51 Máscaras para o Rosto (metade e um quarto) TBN Como requerido – BS EN 140 ou equivalente – 
coletando explosivos descobertos envolvidos no 
incidente. 

52 Luvas de Nitrilo TBN Como requerido – manuseando explosivos 
descobertos. 
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ANEXO D PARA 
        EOD OPO 1/11 

        
REQUESITOS PARA EXPLOSIVOS UTILIZÁVEIS  
 

SER NATUREZA QT OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) (d) 

1 Detonatores (Simples) 20  

2 Detonatores (Elétricos) 300 Baseado em uma taxa de falha de 33% 

3  Corda de Detonação (Metros) 1000  

4 Detonador (Espoleta) de Segurança (Metros) 25  

5 Explosivo Plástico (KG) 200  

6  Detonador de Segurança Dispositivo de 
Ignição por Fósforo 

      40  

OU   

7 Sistema de Tubo de Choque Nonel 10.000  

8 Explosivo Plástico (KG) 200  

 
 
 



IATG 11.30:2015[E] 
 2ª Edição (01-02-2015) 

 

 
23 

                ANEXO E PARA 
                EOD OPO 1/11 

                                                                                                               
MUNIÇÃO RECUPERADA PARA DISPENSAÇÃO POR DEMOLIÇÃO 
 

SEMANA
: 

 FIM DE SEMANA:  

    

 

SER TIPO DE MUNIÇÃO TOTAL SEMANAL TOTAL DA OPERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAIS        
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                ANEXO F PARA 
                EOD OPO 1/11 

                 
MUNIÇÃO ELIMINADA POR DETONAÇÂO IN SITU 
 

SEMANA
: 

 FIM DE SEMANA:  

    

 

SER TIPO DE MUNIÇÃO TOTAL SEMANAL TOTAL DA OPERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAIS        
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                ANEXO G PARA 
                EOD OPO 1/06 
                 
MUNIÇÃO RECUPERADA PARA ARMAZENAMENTO 
 

SEMANA
: 

 FIM DE SEMANA:  

    

 

SER TIPO DE MUNIÇÃO TOTAL SEMANAL TOTAL DA OPERAÇÃO OBSERVAÇÕES 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

QT AUW 
(KG) 

NEQ 

(KG) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (j) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 TOTAIS        
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                ANNEX H TO 
                EOD OPO 1/11 

                 
SUCATA RECUPERADA 
 
Uma ESTIMATIVA deve ser feita da quantidade de sucata recuperada durante a operação, já que é um tipo de Indicador de Desempenho necessário para estimar os requisitos de força humana 
para futuras operações. 
 
Procedimentos Livres de Explosivo devem ser seguidos estritamente para garantir que munições perigosas não acabem na posse da população civil. 
 
 

SEMANA
: 

 FIM DE SEMANA:  

    

 

SER TIPO DE SUCATA QUANTIDADE  (KG) OBSERVAÇÕES 

(a) (b) (c) (d) 

 Ferroso   

 Não Ferroso   

 Cobre   

 Diversos   

 Empacotamento   

    

 TOTAIS   
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