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RETARDOS 

Usos 

Os retardos são uns dos principais empregos dos pirotécnicos e têm permitido o 
desenvolvimento de teorias sobre a combustão desses artifícios em oposição ao 
empirismo que sempre envolveu a pirotecnia. Em sua forma mais simples, um retardo 
pode ser usado para garantir segurança, tal como em um estopim que é usado em 
demolições onde a precisão de tempo não é necessária. Contudo, para alguns retardos 
exige-se grande precisão do tempo de queima especialmente em retardo para 
detonadores ou para operações da função tempo em sofisticados sistemas de mísseis. 

Garantia do Tempo 

Há muitos fatores afetando o projeto de um retardo pirotécnico. Talvez os mais 
importantes deles sejam o intervalo de tempo exigido e os limites de aceitação. São 
conhecidos retardos com tempos de queima de um centésimo até 40 segundos por polega
da linear do pirotécnico. O tempo desejado pode ser obtido pela escolha da composição 

* General-de-Brigada Engenheiro Militar, Professor da Cadeira de Explosivos no IME. 

C iJII i VaI. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 65 



PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS 

apropriada para dar uma velocidade de queima consistente com o espaço permitido para acomo
dar a coluna do retardo. Para garantia do tempo, o comprimento da coluna deverá ser sempre 
maior que o seu diâmetro. De fato, o volume e a forma do espaço disponível podem afetar o 
projeto do retardo. Os retardos são preparados, muitas vezes, em tubos de chumbo que, por 
serem flexíveis, podem ser dobrados (ou curvados) adaptando-se o espaço disponível, por 
exemplo, numa configuração em espiral. Há, contudo, um problema a respeito da remoção do 
calor, visto que composições com baixa gaseificação têm um coeficiente de temperatura de 
0,08 por cento por DF (dados americanos). 

o EFEITO DA GASEIFICAÇÃO 

Também de importância preponderante é a escolha entre composições que liberam grandes 
volumes gasosos, tais como a pólvora negra, e aquelas que, quimicamente, são consideradas não 
gasosas. As composições gasosas devem ser ajustadas para prevenir a elevação de pressão, en
quanto que a velocidade de queima modificará com as vm1ações da pressão. Contudo, mesmo as 
chamadas composições não gasosas, elas não são verdadeiramente desprovidas de gases. Consi
deremos a reação abaixo onde reagentes e produtos são sólidos às temperaturas normais. 

Pb02 + Si ~ Si02 + Pb 

Essa reação produzirá uma temperatura acima de 2.000DC e a esta temperatura haverá uma 
elevada pressão de vapor de chumbo; por isso, ela não é uma reação desgaseificada. Quanto mais 
gás uma reação produz, mais dependente da pressão será a sua velocidade de queima. Um 
pirotécnico completamente sem gás, provavelmente, não existe, embora essa aproximação seja 
usada normalmente em um sistema fechado ou obturado. 

ESCOLHA DAS COMPOSIÇÕES 

A escolha da composição dependerá, principalmente, do intervalo de tempo exigido e se o 
mtifício é mais adequado a um sistema ventilado ou fechado. As composições mais energéticas 
dm'ão menores tempos de queima e serão usadas em retm'dos de milissegundos. Rendimentos mais 
baixos conduzirão a retm'dos com maiores intervalos de tempo. A tabela 7 dá exemplos de algu
mas composições usadas em retm'dos. 

Grande cuidado deve ser tomado com respeito ao controle de qualidade dos ingredientes e 
das misturas dos retardos, visto que as variações nos tamanhos das pmtículas e a estequiometria 
podem proporcionm' grandes diferenças nas velocidades de queima. Outros fatores que afetam o 
tempo de queima são o confinamento, as perdas de calor através do invólucro e as impurezas. 
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Pb02/Si 
Mo/KCI04 
BaCr04/Pb02/B 

Ba02/Se 
Fe/KMn04 
Sb/KMn04 
B/BaCr°4 
KN03/C/S 

W/BaCr04/KCI04/Tecido de seda (40s/in) 

Retardos de nlilissegundos 

Retardos de segundos 

Retardos prolongados 

Tabela 7: Composições de Retardas 

INICIADORES DE FOGO E INCENDIÁRIOS 

Se o pirotécnico for usado como iniciador de fogo, devem ser tomados cuidados na escolha do 
oxidante adequado. Se o clorato ou o perclorato de potássio forem usados, serão obtidas tempe
raturas elevadas. Contudo, um dos produtos, o KCI, é um excelente agente a prova de fogo e 
provavelmente extinguirá o fogo uma vez iniciado. Também, para realizar a ignição é exigida uma 
fonte de calor uniforme e não uma energia instantânea muito elevada. Isto é melhor conseguido 
pelo chamado Napalm, que é um combustível gelatinizado (tal como o querosene); ele é gelatinizado 
pela mistura dos palmitato e naftenato de alumínio, duas moléculas semelhantes ao sabão. NapaIm 
é realmente o agente gelatinizante, porém a palavra tem sido aceita no vernáculo comum como uma 
referência a um combustível espessado. O Napalm não é, na realidade, um pirotécnico, porém, 
devido ao seu uso como incendiário, é muitas vezes considerado como tal. Este tipo de material 
tem sido usado para destruição em larga escala, para enchimento de bombas, porém é também 
usado como iniciador para pequenos fogos como ajuda de sobrevivência em circunstâncias difíceis. Os 
verdadeiros pirotécnicos incendiários foram empregados em pequenas bombas incendiárias de grande 
efeito pelos protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Composições de Al/Fe30iBa(N03h/ Ácido 
bólico são projetadas para queimar e para não explodir; são necessálias para provocar a queima de 
recipientes construídos de liga de magnésio; essas ligas são chamadas de ''Termatos''. 

Granadas cheias com termatos são excelentes para causar danos em estruturas metálicas, tais 
como peças de artilharia, tornando-as inoperantes; por isso são úteis para finalidades de sabota
gem. Por exemplo, a granada amelicana AN-M14 penetra 2,5 centímetros em aço temperado, em 
menos de 30 segundos. Resultados melhores têm sido obtidos pelo artifício chamado Archote 
Pyronol usado para cortar metais e assim salvar tripulações em situações difíceis. A composição 
básica desse artifício era AlINilFe203, porém, mais recentemente tem sido usada a ferrita de cobre 
para aumentar o rendimento. Imagina-se que, pela queima, forma-se o ferro gasoso que atua 
como um agente de corte. ° Archote Pyronol pode cortar até dez centímetros (4 in) de aço 
inoxidável a uma profundidade de 600 metros, em fração de segundos . 

(~Jí i Vol. XVII - NQ 2 - 2Q Quadrimestre de 2000 67 



PIROTÉCNICOS E PIROMECANISMOS 

PRODUÇÃO DE FUMAÇA 

A produção de um aerossol de um corante ou agente químico, por meios pirotécnicos, exige 
uma composição que forneça calor para vaporizar o material; ao se resfriar, no ar, ele condensa 
sob a forma de nuvem de partículas pequenas. O principal problema é fornecer bastante calor para 
vaporização e não para a pirólise e assim destruir o corante ou o agente químico, visto que eles são 
moléculas orgânicas. Por outro lado, a composição aquecida não produzilia fumaça que, contrari
amente, afetatia a qualidade do aerossol requerido e deixaria um resíduo que poderia impedir a 
liberação do vapor. Como devem ser usadas baixas temperaturas de ignição, o oxidante será o 
KCI03. O combustível pode ser lactose, geralmente em misturas 50/50; o oxidante é misturado 
com o corante ou agente químico. O agente CS, pat'a controle de distúrbios, é um exemplo. Um 
outro combustível usado é o enxofre que também exige a presença de bicarbonato de sódio 
(NaHC03) pat'a estabilizat' esta mistura potencialmente perigosa. Duas típicas composições fulllÍ
genas coloridas são formadas por 25% de lactose / 25% de KCI03 / 50% de corante ou 10% de 
enxofre / 25% de KCI03 / 25% de NaHC03 / 40% de corante. 

Pat'a fins militat'es, as fumaças coloridas são usadas pat'a sinalização ten'a/ar e terra/terra, São 
particularmente úteis para marcação de zonas de aterragem e descida de pára-quedistas porque 
são boas pat'a indicat' a velocidade e a dil'eção do vento. São, também, empregadas com finalida
des de busca e resgate. O agente CS, para controle de distlu'bios, tem vários sistemas de acionamento 
dentre os quais os cat'tuchos pat'a munições especiais, geralmente do calibre 38mm, e granadas de 
mão semelhantes às granadas fumígenas coloridas. Muitas vezes granadas lançadas por tubos 
terão submunições que se espalharão após o lançamento, tornando difícil o retorno ao ponto 
de onde foram arremessadas. 

ATIVADORES DE BATERIAS 

A moderna produção de armamentos está se tornando incrivelmente dependente da energia 
elétrica das baterias, que podem permanecer estocadas, por muito tempo, sem perder suas ativi
dades. O uso da mistura eutética KCI-LiCI, como eletrólito, tem se tornado comum, visto que ela 
é sólida na temperatura ambiente e nessas circunstâncias a bateria permanece inativa. Para ser 
ativada o eletrólito é fundido por meio de uma composição pil'otécnica. Esta composição é geral
mente uma mistura de ZrIBaCr04 impregnada sobre um papel de sílica, formando um produto 
conhecido como "papel quente", desenvolvido nos Estados Unidos. Vatiando a estequiometria 
e o carregamento subseqüente, sobre o suporte, podem ser obtidas produções de calor, por 
uma dada área do papel suporte, altamente precisas. 

AUTO-AQUECIMENTO DE ALIMENTO EM CONSERVA 

O auto-aquecimento de alimento em conserva foi extensamente usado no passado, pruticulat'
mente por forças especiais, pru'a fornecer comida quente em condições difíceis. A composição 
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pirotécnica a ser usada deve ter queima relativamente fria, não liberar gás e não se expandir. A 
mistura geralmente usada é composta de 50% de CaSi2 e 50% de Fe304, tendo a composição 
CaSi2/Pb304f Argila como iniciadora; o conjunto é mantido no interior de um furo central existen
te na vasilha. 

LUZ (RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA) 

Unidades de Medida 

Antes de considerar a luz, pirotecnicamente produzida, é necessátio entender as unidades de 
medida, bastante complexas, empregadas para quantificar o rendimento . Para cobrir todos os 
tipos de radiação eletromagnética e não exatamente a luz visível, é usual fixar-se as saídas de 
energia. Assim, a energia total emitida em todas as direções, por uma fonte, é chamada energia 
radiante; ela é medida em watt-segundos. A razão de produção de energia é o fluxo radiante; ela é 
medida em watts. A energia radiante e o fluxo radiante descrevem a produção de energia em todas 
as direções. Contudo, muitas vezes é necessário considerar o escoamento de energia em uma 
direção particular. O fluxo radiante emitido por um elemento de supelfície é chamado de emitância 
radiante (watts/m2); se a emissão vem de uma fonte pontual isso se chama intensidade radiante 
(watts/sr) . Estéreo radiano (sr) é uma unidade de ângulo sólido: há 4n estéreo radianos em uma 
esfera. A intensidade radiante pode ser encontrada medindo-se a energia total , em watts, sobre 
uma dada át'ea de uma esfera imaginát'ia, envolvendo a fonte pontual. O ângulo sólido, produzindo 
aquela área, é simplesmente a át'ea dividida pelo raio ao quadrado. A intensidade radiante é então 
a energia dividida pelo ângulo sólido que a produziu (watts/sr). 

Quando a luz visível é considerada, são usadas unidades mais específicas. A intensidade lumi
nosa, que é o brilho percebido em uma dada direção, é medida em candeIa (cd), enquanto que a 
intensidade luminosa ou luminescência, que depende da área de uma superfície de queima, é 
cotada em cd/cm2. A razão em que a energia luminosa é produzida chama-se fluxo luminoso, 
medida em lúmens, onde um (1) 1m é a energia luminosa ilTadiada por segundo por estereorra
diano, por uma fonte uniforme de 1 cd de intensidade luminosa. O fluxo luminoso específico refere
se, então, ao produto em relação a composição da massa e é expresso em 1m /g . A base dessas 
unidades, a candeIa, é referida como o rendimento de um corpo negro irradiador de uma dada át'ea 
a uma dada temperatura (2 .042K) . É difícil referir-se unidades luminosas a rendimentos de 
energia, visto que este rendimento será dependente do comprimento de onda estudado. Por 
exemplo, I watt é aproximadamente igual a 600 1m de um comprimento de onda de 555 
milímetros (luz verde) . Avaliado sobre o espectro visível total, contudo, o valor é de aproxi
madamente 200 lm/watt. 

A emissão de energia de uma fonte radiante é altamente dependente da temperatura. Para um 
irradiador pelfeito de energia, um corpo negro, a emissão de energia é proporcional à temperatura 
absoluta elevada a quarta potência (Lei de Stefan-Boltzman). Para o espectro de emissão amplo 
são exigidas composições fortemente exoténnicas, formando produtos sólidos. Para a luz branca, 
a melhor combinação é, indubitavelmente, a de Mg / NaN03, que forma o óxido de magnésio 
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(MgO) entre os produtos. Esta combinação pode produzir temperaturas de chamas de cerca de 

2.500K. Outros produtos formam-se das espécimes presentes na chama e que não existuiam em 

temperaturas mais baixas. São íons excitados ou moléculas que emitem um complimento de onda 

específico. Um deles é importante na produção de luz branca; é o NaH+, que exige uma fonte de 

hidrogênio na composição. É por isso que chamas contendo aglutinantes têm melhores rendimen

tos que aquelas sem aglutinantes. 

ILUMINAÇÃO 

Chamas 

A iluminação em terra é geralmente obtida pela chama da queima de um bastão na forma de um 

cigarrete fixo em uma base e suspenso em um pára-quedas. Ele pode ser lançado de um avião ou 

projetado por morteiros ou granadas. As composições usadas são feitas de Mg/NaN03/aglutinante, 

com intensidade e tempo de queima sendo otimizados para uma finalidade particular pela escolha 

de uma combinação específica. Para iluminação de grandes áreas são exigidas milhões de candeIas 

por centenas de segundos de tempo de queima. 

Alguns attifícios usados por helicópteros pat'a reconhecimento ou aterrizagens de emergência, 

à noite, podem produzir 180.000 candeIas, durante 80 segundos, para um peso de cat'ga de cerca 

de 0,5kg. Um outro tipo de attifício iluminativo, para identificar infiltradores, fornece 60.000 

candeIas durante 45 segundos com precisamente uma composição de 1.000 gramas. 

Luz para Fotografia 

Para fornecer claridade pat'a fotografias aéreas, realizadas à noite, são exigidas muito maiores 

intensidades de luz, em apenas pequenos intervalos de tempo. As composições Oliginais que pro

duziam luzes pat'a fotografias eram verdadeu'as formulações pU'otécnicas baseadas em misturas de 

Ba(N03)/Mg/KCI04 . Contudo, elas eram pouco seguras, visto que eram, invariavelmente, ini

ciadas por eventos explosivos de plimeira ordem, como o impacto de um projetil. A explosão tinha 

um efeito equivalente de 0,5kg de TNT/kg da formulação produtora da luz. O pico de máximo 

rendunento de várias centenas de milhat'es de candeIas em cerca de 10 milissegundos caia pat'a um 

décin10 de seu valor em aproximadamente 80 milissegundos. A câmat'a é ativada por uma fotocélula 

com o obturador abtindo durante um CUlto intervalo de tempo. As luzes fotográficas modernas não 

são realmente um pirotécnico, visto que elas consistem de pós metálicos ou de flocos finamente 

divididos. Geralmente é o alumínio que é transformado em uma nuvem e simultaneamente iniciado 

por uma carga central de um alto explosivo. Um pico de intensidade de 500 milhões de candeIas 

pode ser produzido. 
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Sinalização e Rastreamento 

Chamas para sinalização e rastreamento são geralmente colOlidas pela adição de matérias que 
emitem energia de luz de comprimentos de ondas específicos para produzir cores a partir do 
branco contínuo e abrangendo todo o espectro. A luz verde (500-550nm) é devida à presença Ba 
CI+ na chama, enquanto a luz vermelha, emitida na faixa de 650-750nm, exige a presença do íon 
Sr CI+. As composições, normalmente empregadas, contêm magnésio como combustível associa
do com dois oxidantes: perclorato de potássio, que fornece o cloro e o nitrato de estrôncio ou 
nitrato de bário, que o acompanham . 

A produção de luzes coloridas é geralmente muito menor que a encontrada para composições 
iluminativas. Isto é devido ao fato que o fundo de luz branca pode ofuscar a cor se ela é muito 
intensa. Isto não é, no entanto, problema para sinais vermelhos ou verdes, visto que o olho humano 
é bastante sensível a essas cores. Chamas azuis, contudo, não são usadas, visto que o olho é 
relativamente insensível a essa cor. A intensidade luminosa é normalmente menor que 50.000 candeIas. 
Chamas coloridas para sinalização podem ser produzidas na forma de estrelas ou lançadas de um 
pára-quedas. Há, também, artifícios de mão particularmente para operações de buscas e resgates. 
Eles são projetados para serem rapidamente identificados a poucas distâncias. 

Os artifícios a base de chamas para rastreamento têm alguns problemas particulares. Eles 
devem ser operados a altitudes elevadas e, portanto, a pressões reduzidas e serem montados na 
cauda do míssil supersônko. O produto deve, também, ser adaptado à luminosidade provável 
do ambiente que pode ser o brilho do céu. 

Diversas composições especiais têm surgido para atender a essas exigências, por exemplo Ti! 
Sr(N03)2> que, também, reduz a fumaça do pirotécnico e é usada na chama de rastreamento do 
nússil Rapier. 

Um tipo diferente de composição de rastreamento é usado em traçantes para granadas e armas 
portáteis. A rotação imprimida a esses projéteis, e suas altas velocidades, de algum modo compli
cam o trabalho do pirotecnista. A velocidade típica de rotação para um projetil de arma portátil é 
de 400 .000 rpm com uma aceleração em torno de 200.000g. As primeiras composições 
traçantes tinham problemas de falha de propagação ou queimavam muito rapidamente. 

Os traçantes modernos usam composições que têm partículas sólidas como produtos para 
manter o calor e ajudar a propagação. É também usual ter uma mistura de ignição de cor escura, 
prensada sobre a composição produtora da luz, para evitar a cegueira daqueles que vão dar a 
partida no pirotécnico e não identificar sua exata localização. É prática comum usar magnésio 
como combustível junto a um peróxido metálico, como oxidante, por exemplo o BaO 2 (verde) e 
o Sr0

2 
(vermelho). Um aglutinante de PVC é, muitas vezes, usado. 

Chamas Dissimulantes 

Muitos mísseis modernos, antiaéreos ou antinavios, em particular, operam com um sistema de 
guiagem, de retorno, do tipo infravennelho. Para neutralizar esta ameaça, têm sido desenvolvidas 
chamas infravermelho para serem disparadas para iludir o míssil de busca. Tais chamas dissimuladoras 
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exigem máximo rendimento em curto espaço de tempo e valores muito altos para os prodlttos. 
Tomemos, por exemplo, a chama dissimuladora para um avião. Ela deve aparecer como uma fonte 
de calor mais intensa que a da exaustão do jato do foguete. Para achar esta elevada energia são 

exigidas composições que são altamente energéticas e que têm muito de seus produtos na região 

infravermelho do espectro. Até agora, apenas uma composição preenche essa exigência - a mistu

ra de magnésio pulverizado, teflon e viton. O oxidante desta composição é o polímero orgânico 

politetrafluoretileno (PTFE) que reage com o magnésio para produzir MgF2 e cerca de 10kJ/g 
de energia. 

A composição é muitas vezes prensada para produzir um bastão, porém pode ser extrusada. 

Os artifícios padrões para essas chamas são retangulares e são identificados, em suas dimensões, 

em unidades imperiais (polegadas). 

Quando usados para proteger navics essas chamas são usadas em conjunto com partículas 

metálicas pulverizadas para criar um máximo de confusão. São muitas vezes suspensas por pára

quedas para dar um ponto de emissão relativamente fixo. 

CORTINA DE FUMAÇA 

A Natureza da Fumaça 

Uma fumaça é uma dispersão de partículas na atmosfera e que se deposita por efeito da gravi

dade, muito lentamente, devido ao seu pequeno tamanho, tipicamente na faixa de 0,1 a 5 rnícrons. 

A produção de fumaças coloridas para sinalização é obtida pela volatilização de um corante que 

recondensa sob a forma de pequenas partículas sólidas na atmosfera; isto produz matelial adequa

do para sinalização. Para dar um efeito de cortina outros métodos devem ser empregados. Esses 

variam de composições de queima pirotécnica até pulverização mecânica e ejeção do pó assim 
formado. Os métodos físicos estão fora do escopo deste artigo e por isso não serão considerados. 

Para compreender o rendimento das cortinas de fumaça é necessário entender a física do 
obscurecimento. Qualquer sistema de observação eletrônico, ou o olho humano, está avaliando um 
contraste que é a diferença entre a irradiância que atinge o detector do alvo (Rt ) e aquela da 
retaguarda (RB); então 

Contraste = t Rt - RB 

Se uma fumaça é introduzida entre o alvo e o detector, então o contraste é reduzido por um 
fator 't (transmissão através da nuvem), que tem um valor entre 1 e O. 

Assim Contraste = 't (Rt - RB) 
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o obscurecimento é encontrado quando o contraste cai abaixo do valor inicial do detector. As 
fumaças são geralmente avaliadas por sua atenuação ou por seu fator de extensão (1- 't), e isto é 
normalmente expresso pelo coeficiente de extensão de massa (a) que relaciona o 't , a extensão da 
nuvem (Lm) e a concentração das partículas de fumaça na atmosfera (C g/m3) . A relação é dada 
pela equação abaixo 

a(Â) = [-(Im:) Â] / CL m2/g aerossol 

e para valores absolutos deve ser avaliada para um dado comprimento de onda (Â). A atenuação 
em uma região visível é criada pela dispersão da luz pelas partículas, e em alguns casos uma 
absorção simultânea também OCOITe. De importância para esses processos são o tamanho e a 
fOlma da pmtícula. 

Produção de Fumaça 

A produção de cortinas de fumaça, por composições pirotécnicas, conta com a formação de 
produtos que podem absorver umidade da atmosfera. Eles muitas vezes, durante o processo, 
transformam-se quimicamente por meio de reações secundárias. Um bom exemplo disso, embora 
não seja estritamente de uma composição pirotécnica, é o fósforo que é muitas vezes usado para 
produzir cOltina de fumaça. Nesse caso, o fósforo queima no ar e forma óxidos de fósforo. Esses, 
por vez, reagem com a umidade atmosférica para formar ácidos de fósforo que absorvem mais 
umidade para dar gotículas líquidas, criando a fumaça. Um bônus adicional neste caso é que há um 
aumento na massa tal que o fator de rendimento (y), a razão do peso da fumaça para o peso de 
composição, é maior que 1. Valores de 6m2/g, para o coeficiente de extinção de massa de fumaças 
de fósforo, são possíveis. 

Composições mais convencionais são obtidas de hexacloroetano-HC-(C2C16) e óxido de zin
co (ZnO) com combustíveis tais como alumínio ou siliceto de cálcio (CaSi2) . Eles produzem 
fumaça pela formação de cloreto de zinco (ZnCI2), que também absorve umidade para dar um 
sistema hidratado: ele também aumenta o tamanho da partícula, dando valores do coeficiente de 
extinção de massa em torno de 4m2/g. Pm·a esses tipos de cortinas de fumaça a umidade relativa na 
atmosfera é crítica para a qualidade da fumaça. Por exemplo, com fumaças a base de fósforo, 
cerca de duas vezes o peso da composição pode ser necessário para dar o mesmo efeito com 
umidade relativa (UR) de 40%, que o dado a uma UR de 100%. 

As fumaças de fósforo podem ser produzidas por um cartucho com um iniciador colocado no 
centro do mesmo, geralmente de pólvora negra, ou pela mistura de fósforo com composições que 
produzem calor. Elas vapOlizam o fósforo que, subseqüentemente, queima quando alcança a at
mosfera através de um orifício. Os sistemas que têm por base o hexacloroetano são prensados em 
recipientes e queimam na forma de cigmTete ou através de um canal central. O alumínio, normal
mente, é usado como combustível, embora as composições de queima fria , usando manganês, têm 
sido formuladas para eliminar a chama. 
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Fumaça Infravermelho 

A cortina na região do infravermelho (3-14~m) é muito mais difícil, e as composições que 
são cortinados bem visíveis são muito menos efetivas nesta região. Por exemplo, o coeficiente de 
extinção de massa (a) para uma fumaça de hexacloroetano pode alcançar 5 m2

/ g na região visível, 
contudo, o valor máximo na região do infravermelho é de cerca de O,lm2/g. Uma solução pode ser 
aumentar a concentração de fumaça, embora isto possa proporcionar uma carga logística severa, 
visto que a concentração necessitaria ser elevada ao cubo para cobrir o infravermelho distante. 
Seria preferível encontrar materiais com valores de a maiores na região do infravermelho. Isto tem 
permitido a formação de nuvens de materiais do tipo aerossol, gerados de maneira não pirotécnica, 
tais como flocos metálicos com valores de a em torno de lm2/g. 

Cortinas de Curta Duração 

Para obter uma cortina satisfatória, usando a queima de materiais, só é possível se a emissão 
também contribui para o efeito cortina. Isto pode ser obtido usando munições carregadas com 
fósforo em torno do guia, isto é, de um veículo de combate blindado, tal como o tanque de comba
te principal. Para obter uma cortina rápida, algumas ou todas as munições devem rebentar a uma 
curta distância do veículo e da linha com a ameaça. Uma cortina deste tipo tem vida relativamente 
curta e é provável que cortinas infravermelho de longa duração não usarão meios pirotécnicos. As 
pesquisas continuam em todo o mundo para desenvolver cortinas de fumaça que serão efetivas 
para bandas de ondas de O,S/-lm até cerca de 1 centímetro. 

SOM 

Produzindo Ruído 

o ruído de qualquer explosão é causado por uma onda de pressão no ar. Essas ondas viajam 
a velocidades subsônicas. Elas são chamadas ondas acústicas e, no caso de uma detonação, são 
ondas de choques degradadas. Contudo, para pirotécnicos, a onda acústica é causada por uma 
liberação súbita de elevada pressão de gás. Isto pode ser obtido de dois modos: primeiro, compo
sições de queima relativanlente lentas, tais como a pólvora negra, são iniciadas dentro de contêiner 
resistente, que é geralmente produzido de papel e cola para eliminar a fragmentação. Este método 
baseia-se na aceleração da velocidade de queima devido ao aumento da pressão dentro do contêiner. 
Isto provoca a ruptura do contêiner e a liberação de gás . O segundo método consiste em esco
lher uma composição de queima muito rápida que possa gerar os produtos gasosos tão rapi
damente quanto produz uma onda de pressão, com leve confinamento ou em alguns casos não 
confinada, tal como a composição Pb30iTi. 
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Usos de Ruído 

A escolha da composição depende, em larga escala, do uso para o qual o ruído está sendo 
previsto. As munições promotoras de ruídos têm dois usos principais : sinalização e auxílio de 
treinamento para simulação de combate. Algum auxílio de treinamento faz encontrar um ter
ceiro uso que, embora menor, é, contudo, digno de mencionar. Ele está na área de segurança 
interna onde a liberação do refém exige o uso de força mínima. Aqui a distração e a desori
entação podem ser achadas pelo uso de artifícios chamados, pela imprensa, de granadas 
ensurdecedoras. Essas granadas são uma variação das granadas de treinamento, contendo 
uma composição provocadora de ruído . 

Composições 

Particularmente na área de simuladores de combate, as composições devem ser cuidadosa
mente preparadas para imitar o som parecido com o de uma arma real. Alguns simuladores contêm 
apenas pólvora negra; contudo, é mais usual ter sistemas mais energéticos. As composições usuais 

para luz instantânea e som são formuladas com magnésio ou alumínio ou com ambos, juntamente 
com perclorato de potássio; algumas vezes, também, é adicionado sulfeto de antimônio, Sb

3
S2. Outras 

séries de composições no Reino Unido são produzidas a partir de nitrato de amônio e de alumínio 
(usado em pinturas). Algumas delas contêm TNT e são iniciadas por um detonador, colocando essas 

composições na linha divisória entre os pirotécnicos e os altos explosivos. Essas últimas séries dão boas 

simulações para armas de maiores calibres, como mOlteiros e canhões. 

Perigos 

As composições de alta energia, com elevadas velocidades de queima, estão entre os pirotécnicos 

mais perigosos. Alguns acidentes têm causado sérias lesões quando pirotécnicos explodem no ar; quan

do ocorrem debaixo d'água, próximo a mergulhadores, têm causado mortes. A onda de pressão deste 

tipo de munição é extremamente perigosa debaixo d'água. Mesmo assim, é prática comum o uso de 

sinais de adveltência, mergulhando-se uma luz sinalizadora na água. 

Assobios 

Um outro ruído fascinante, gerado pirotecnicamente, é o assobio. Sabe-se, há muito tempo, 

que certas composições emitem um ruidoso assobio quando queimadas no interior de tubos. Elas 

são formuladas a pmtirde ácidos m'omáticos (originálios do benzeno) e de seus sais,junto com um 

oxidante adequado. Os combustíveis mais usados incluem o ácido gálico, benzoato de potássio, 
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ácido pícrico e salicilato de sódio. O oxidante pode ser o clorato ou o perclorato de potássio e, 

também, o nitrato de potássio. 

O efeito de assobio é causado pela queima, intermitente, na supelfície da composição devido 

à natureza clistalina do combustível. A quebra dos cristais, quando se processa a queima supelfi

cial, causa aceleração seguida de diminuição da velocidade de queima com uma freqüência fixa , 

produzindo assim um som. O assobio produzido pode ser empregado em simuladores, particular

mente em granadas explosivas, nas quais o som do assobio simula o vôo da granada antes da 

explosão simulada. Uma advertência deve ser feita para essas composições, visto que elas 

são capazes de produzir explosões de ordens elevadas em algumas circunstâncias. 

COMPARAÇÃO ENTRE PIROTÉCNICOS E EXPLOSIVOS 

As misturas pirotécnicas podem ser projetadas para produzir desde 200 calorias por grama 

de mistura até 2 .000 calorias por grama, em alguns casos . A temperatura da reação pode 

exceder de 3.000K. Tais quantidades de energia e elevadas temperaturas podem ser extre

mamente perigosas. Em geral, porque a quantidade de gás produzida é menor, e a liberação 

de energia é feita mais lentamente, os efeitos terminais produzidos pelos pirotécnicos são 

menos severos que os produzidos pelos altos explosivos. 

Os pirotécnicos, em geral, não são tão sensíveis ao calor quanto os explosivos. No entanto, 

algumas composições pirotécnicas são tão sensíveis ao choque quanto os explosivos. 

Fabricação 

a) Estocagenz 
Muita atenção e cuidados devem ser exercidos na estocagem e no manuseio dos pirotécnicos 

e dos ingredientes para preparação desses artifícios . Quantidades pequenas de contaminantes 

podem causar modificações na estabilidade e na velocidade de queima, o que intelfere no rendi
mento do produto. 

b) Moagem 
O tamanho das partículas dos ingredientes é extremamente importante na fabricação dos 

pirotécnicos. Três métodos são usados para moer as partículas no tamanho apropriado. Um dos 
métodos é o uso do moinho de martelo. O moinho de martelo consiste de uma série de martelos 

que giram em velocidades elevadas. O impacto do martelo moe o material. Alguns mateliais sensí
veis ao calor, como ceras e resinas, podem se resfriados com gelo seco ou nitrogênio líquido, antes 

de serem processados. Os materiais que não podem ser moídos, com segurança, em um moinho 
de martelos, são moídos em moinhos de bolas. Nos moinhos de bolas a amostra é colocada em um 

tambor selado com um grande número de bolas de aço, latão, cerâmica ou madeira. O tambor é 
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girado, e o rolamento das bolas moe o material. O terceiro método de moagem, o do moinho de 
atrito, é usado para uma redução adicional do tamanho das partículas do pó. No moinho de atrito 
uma corrente de ar, em alta velocidade, é usada para acelerar as partículas do pó. As colisões das 
partículas, umas com as outras, quebra-as ainda mais. 

c) Classificação 
Após a moagem, os pós são classificados pelo tamanho. Para os pós acima de 44 rnícrons 

são usadas peneiras. Para pós abaixo de 44 mícrons são usados ciclones. Ciclones são funis 
em forma de câmaras nos quais o pó é alimentado. É mantida uma corrente de ar, que separa, 
por centrifugação, os pós de acordo com seus tamanhos. Os materiais mais grossos são lan
çados contra as paredes do contêiner. 

d) Pesagel11 
Para obter um rendimento apropriado da composição pirotécnica é necessária uma pesagem 

precisa dos mateliais. 
e) Misturação 
Dois métodos são usados para misturar as composições pirotécnicas - a seca e a úmida. O 

método seco é usado para materiais insensíveis, fazendo-se passar os ingredientes através de 
peneiras; é empregado para produção de pequenas quantidades . Para quantidades maiores de 
materiais costuma-se usar moinho de bolas de bonacha. A misturação úmida é realizada com os ingre
dientes suspensos em um líquido. O método é empregado para misturar materiais mais sensíveis. 

f) Granulação 
A fim de assegurar que a composição pirotécnica seja suficientemente fluida, após a misturação, 

a mistura é passada, manualmente, em peneiras . Um método alternativo consiste em prensar a 
composição, transformando-a num bolo e, a seguir, granulando esse bolo. 

g) Carregamento 
O carregamento de composições pirotécnicas é realizado por intelmédio de prensas. Ferra

mentas especiais seguram o elemento no qual a composição está sendo carregada. Camadas 
múltiplas de diferentes tipos de composições são canegadas por múltiplas operações de prensagem. 

h) Secagem 
A secagem é realizada submetendo-se os ingredientes a temperaturas de 105° a 110°C, por 

duas a quatro horas. Uma secagem a vácuo pode ser necessária para uma redução adicional do 
índice de umidade. 

i) Montagem 
Cada item do pirotécnico está agora pronto para montagem do conjunto. Alguns cuidados 

devem ser tomados para evitar a exposição à umidade e assegurar que o pirotécnico esteja apro
priadamente protegido para transporte e uso. 

TESTES, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE 

Esses itens estão muito bem definidos no Capítulo 10, do TM-9-1300-214 - MILITARY 
EXPLOSIVES, edição de setembro de 1984, do Department ofthe Army, Estados Unidos da 
América. 
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PIROMECANISMOS 

Categorias 

o título piromecanismo cobre uma larga faixa de artifícios que abrangem, amplamente, as 
seguintes categorias: 

- atuadores mecânicos; 
- geradores de gases; e 
- separadores explosivos (usando carregamento de explosivos de detonação). 
Eles encontram aplicações na indústria aeroespacial, aviação, mísseis, tOlpedos e na indústria 

petrolífera. As vantagens proporcionadas pelos mtifícios acionados por explosivos são que eles 
têm elevadas razões de potência para o peso do explosivo e podem ser, por isso, relativamente 
pequenos, além da alta confiabilidade e dos tempos de operação muito pequenos. 

CARGAS EXPLOSIVAS 

Pirotécnicos 

Os atuadores mecânicos operam pela produção de gases aquecidos e podem ser acionados 
por quaisquer tipos de explosivos, incluindo os que detonam. Contudo, é prática freqüente usar um 
explosivo que deflagra. Para piromecanismos eles abrangem três categorias. A primeira é a dos 
verdadeiros pirotécnicos. Misturas de combustíveis e oxidantes, tais como a pólvora negra, muitas 
vezes sem o enxofre, para prevenir problemas de corrosão, podem ser utilizadas. Outras compo
sições pirotécnicas usadas são as constituídas por alumínio ou zircônio com perclorato de potássio. 

Compostos Simples 

O segundo tipo de explosivos usado é o dos compostos simples. Uma fanulia de compostos 
deste tipo é a dos sais de chumbo do mono, di e trinitro resorcinol, conhecidas como LMNR, 
LDNR e estifmato de chumbo, respectivamente. Um recente desenvolvimento foi o da introdução 
do dinitro benzeno furoxano de potássio. Todas essas substâncias são sensíveis aos explosivos 
primários e encontrados como a primeira cmnada em sistemas de multicomponentes ou em peque
nos artifícios com um único explosivo presente. 

Propelentes 

A terceira categoria de explosivos encontrada em atuadores mecânicos é a dos propelentes. 
Os tipos usados são os de base simples, contendo nitrocelulose e os de base dupla, contendo 
nitrocelulose e nitroglicerina. A escolha do matetial, do tmnanho e da forma do grão dependem do 
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tipo de produto exigido. Para desenvolvimentos rápidos de pressão são usados pós com grãos 
esféricos ou em flocos, sendo que as deflagrações mais rápidas são obtidas com os flocos. Quan

do o tamanho do grão aumenta, o tempo de queima também aumenta, dando uma impulsão mais 
prolongada, provavelmente com um pico de pressão mais baixo. Para empregos onde se exige 

mais alta precisão, o propelente de base dupla é o preferido porque ele é mais confiável quanto à 
iniciação e à qualidade da fabricação. 

Os geradores de gases são normalmente energizados por propelentes de base dupla na forma 

de grãos extmsados. Isso proporciona grandes quantidades de gases muito quentes, por muitos 

segundos, como por exemplo para fornecer impulso de partida a uma turbina. Se, contudo, o 
gás é exigido para artifícios de enchimento, ele deve ser relativamente frio. Isto pode ser 

obtido por um processo físico para resfriar o gás quente de um propelente de base dupla ou 

escolhendo uma composição de queima muito fria. Um exemplo deste tipo de queima fria é a 
da mistura de nitrato de guanidina e dióxido de manganês (90/10), que queima a 200°C. 

Explosivos de Detonação 

Os explosivos de detonação são utilizados em piromecanismos onde é exigida a força de 
fragmentação maior que a que pode ser obtida por explosivos que só queimam. O explosivo 
iniciador escolhido é geralmente a azida de chumbo, que é facilmente iniciada por diversos estímu

los. A carga principal é muitas vezes um explosivo que seria considerado um reforçador na maiOlia 

das aplicações gerais dos explosivos. Isto é por que o piromecanismo será bastante pequeno e por 
isso o problema do diâmetro crítico deve ser considerado. São exigidos explosivos que ainda 

detonarão mesmo presentes em recipientes de poucos milímetros de diâmetro. Os dois explosivos 
mais usados são a PETN pura e o RDX/cera. Neste último a percentagem de cera é muito 

pequena e apenas necessária para deixar a composição um pouco menos sensível que o RDX 
puro. Para artifícios maiores pode ser usado o tetril. Contudo, quando os artifícios tornam-se 
maiores, é controvertido se eles ainda são piromecanismos. 

Iniciação 

Para os piromecanismos o estímulo de iniciação é geralmente elétrico, e os artifícios assim 
iniciados são conhecidos como eletroexplosivos (EEDs) . Uma baixa fonte de energia é muitas 

vezes usada para aquecer uma ponte elétrica, a qual está envolvida por uma camada de uma 
composição iniciadora, ou estar presente como prute de uma cabeça fusível. Para garantir a segu
rança, as condições de "fogo total" ou "sem fogo", de tais artifícios, deverão ser conhecidas para 

a escolha correta da ponte elétrica, que dru'á prutida ao mecanismo. Por exemplo, a ponte elétrica 

de um iniciador típico eletroexplosivo deverá ter uma resistência de In , uma conente mínima de 
3,5 amperes para as condições de fogo total, uma corrente de iniciação para uso real de cinco 
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amperes e uma corrente, para as condições de "sem fogo", de um ampere por cinco minutos. As 
condições de "sem fogo" devem considerar a possibilidade de corrente induzida dentro do circuito 
de fogo. Este problema pode ser reduzido, a alguma extensão, pelo uso de um filtro de 
radiofreqüência que previne as correntes induzidas, permitindo o uso de uma corrente de iniciação 
menor. Alternativamente, se o artifício usa, como enchimento, um alto explosivo, sua iniciação pode ser 
feita por uma ponte elétrica sem possibilidade de uma iniciação acidental por COlTente induzida. 

Muitos outros métodos podem ser empregados para a iniciação de piromecanismos, incluindo 
choque e percussão. Devido a natureza especializada desses artifícios, tem sido também emprega
dos alguns métodos não usuais. Por exemplo, o laser tem sido usado para iniciar cartuchos de 
pólvoras, o feixe sendo conduzido até o artifício via fibra ótica. Um outro método, menos comum, 
é usar a onda de detonação de uma carga passando através de um anteparo protetor para iniciar 
um sistema de deflagração do outro lado. Assim, os sistemas de transferência podem ser de altos 
explosivos porque são muito rápidos, e a iniciação através do anteparo de proteção reduz-se de 
uma detonação, para um sistema gerador de fogo. Há, também, uma vantagem adicional de que 
qualquer probabilidade de o artifício se apagar é eliminada. Essas unidades resistem pressões da 
ordem de 50.000psi. 

ARTIFÍCIOS 

Mecânicos 

Os atuadores mecânicos são geralmente do tipo pistão, ou seja, a queima da carga move um 
pistão dentro de um tubo. Para um atuador, a composição explosiva está, em geral, no corpo do 
artifício. Para artifícios maiores é normal ter-se a parte mecânica como uma unidade que está 
rosqueada ao cartucho de potência. Estes são, muitas vezes, chamados impulsores ou puxadores 
se a ação é de emplllTar ou de puxar. Alternativamente, o cartucho de potência pode orientar uma 
lâmina guilhotina para c0l1ar um cabo ou arame, ou mover uma lâmina para fechar ou abrir uma 
válvula. Um cabo submarino pode ser cortado por um cortador piromecânico, usando 60g de 
propelente. 

Os atuadores podem ser usados para acionar interruptores, ativar mecanismos de liberação, 
tais como hastes de travamento em torpedos ou liberação de sustentadores para sistema de ejeção 
de cadeiras e numerosas outras aplicações. Os artifícios pequenos podem conter, simplesmente, 
uma ponte elétlica ou cabeça fusível, com pólvora negra ou um composto deflagrante, como dinitro 
resorcinato de chumbo. Quando o tamanho do al1ifício aumenta, a tendência é pal'a CalTegamento 
com um propelente que pode ser de base simples ou de base dupla. 

Operados a Gás 

Os geradores de gás são geralmente acionados por um único grão de propelente de base 
dupla, queimando no interior de um conduto central ou na forma de um cigalTete. O fluxo gasoso 
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pode ser usado para girar um giroscópio em sistemas de guiagem de mísseis. Outro uso para 
geradores de gás é fornecer pressão sobre supelfícies de pistões para dirigir líquidos combus
tíveis de tanques de estocagem até a câmara de combustão do motor do foguete. O míssil 
Lance, dos Estados Unidos, usa este sistema. 

Por Detonação 

Exemplos de usos de sistemas de detonação são, surpreendentemente, bastante numerosos. 
Como a carga explosiva é geralmente pequena, o dano de uma detonação pode ser contido ou 
controlado. Por exemplo, o sistema de transferência chamado Fusível de Detonação Confinado 
(CDF) tem uma carga explosiva de quase 19/m, contida em um tubo metálico, feito de chumbo, 
alumínio ou prata que é coberto com um revestimento de nylon ou fibra de vidro. Todos os produ
tos da explosão ficam retidos dentro da estrutura. Se o acondicionamento não é exigido, o artifício 
é chamado Fusível de Detonação Moderado (MDF). Ele pode ser usado para produzir um dano 
específico a uma estrutura. O modelo zig-zag visto em algumas coberturas sobre os assentos de 
pilotos em aviões é MDF, cuja finalidade é quebrar a cobertura antes da ejeção de cadeira. Uma 
rápida liberação pode ser obtida, em muitas circunstâncias, pelo emprego de parafusos, porcas ou 
algemas explosivas. Mais uma vez é usado um explosivo de detonação. A brisância deste explo
sivo quebra a estrutura, geralmente em um ponto pré enfraquecido. rn::J 
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Seja generoso (a) com você 
T-rrar faz parte da vida . .9l.preTUfa com os erros 
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