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rESumo

o objetivo desta monografia é mostrar normas de armazenamento, e as 
características do explosivo C4, tendo em vista uma aplicação maioritariamente 
militar, pode ainda ser aplicada na componente civil já que as duas contêm a 
mesma base.
PALAVrAS-CHAVE: Explosivo C4; Normas de Armazenamento; Características.

ABSTrACT

The purpose of this monograph is to show storage standards, and the 
characteristics of the C4 explosive, in view of a mostly military application, 
can still be applied in the civilian component since both contain the same base.
KEYWorDS: C4 Explosive; Storage Standards; Characteristics.

1. INTroDuÇÃo

ENQuADrAmENTo E JuSTIFICAÇÃo Do TEmA 

No âmbito da Unidade Curricular N222 – Química dos Explosivos ministrada 
na Academia Militar aos Cadetes-Alunos do 2.º Ano do Curso de Engenharia 
Militar e Serviço de Material, surge esta Monografia subordinado ao tema 
uso e características do Explosivo C4.

o tema escolhido surgiu da confluência de dois interesses pessoais: a 
curiosidade pela temática manuseamento e características do explosivo C4 e 
também pela aplicação prática do tema, que nos poderá vir a ser útil.
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2. ArmAZENAmENTo

Entende-se por estabelecimento de armazenagem sendo o local onde se 
encontrem uma ou mais unidades de armazenagem, como paióis ou armazéns 
que estão contidas num designado estabelecimento fabril que é o local onde 
se exerçam uma ou mais das atividades industriais de fabrico de produtos 
explosivos, podendo incluir uma ou mais unidades de armazenagem.

Sendo a definição acima referente ao nível civil temos também uma designação 
a nível militar na qual estes estabelecimentos de armazenagem são chamados 
arrecadações de guerra contidas na unidade das forças que contém os explosivos 
na sua constituição orgânica (Diário da Republica, 2004)

3. CLASSIFICAÇÃo

Para efeitos de armazenagem das matérias e objetos que são classificadas 
em divisões de risco que se estabelecem de acordo com o tipo de risco, 
nomeadamente, explosão, fogo, ou projeções, e categorias a que pertencem 
dentro de cada divisão de risco.

As divisões de risco enunciam-se do seguinte modo1:

a) Divisão de risco 1.1 — Risco de explosão em massa — matérias e 
objetos que podem manifestar um risco de explosão que afeta de modo 
praticamente instantâneo a quase totalidade da massa;

b) Divisão de risco 1.2 — Risco de projeções — matérias e objetos que 
apresentam risco de projeções, sem risco de explosão em massa;

c) Divisão de risco 1.3 — Risco de fogo em massa — matérias e objetos 
que apresentam um risco de incêndio com risco ligeiro de sopro ou 
de projeções, ou ambos, mas sem risco de explosão em massa e cuja 
combustão dá lugar a uma radiação térmica considerável; ou ii) Que 
ardem de forma sucessiva com efeitos mínimos de sopro ou de projeções 
ou de ambos;

d) Divisão de risco 1.4 — Risco de fogo moderado — matérias e objetos 
que apenas apresentam perigo mínimo no caso de ignição ou de 
iniciação, cujos efeitos são essencialmente limitados ao próprio volume 
e normalmente não dão lugar à projeção de fragmentos apreciáveis ou 
a apreciável distância e que um incêndio não deva provocar a explosão 
praticamente instantânea da quase totalidade do conteúdo do volume;
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e) Divisão de risco 1.5 — Matérias muito pouco sensíveis, comportando 
um risco de explosão em massa, mas cuja sensibilidade é tal que, em 
condições normais, não haverá senão uma fraca probabilidade de 
iniciação ou de passagem da combustão à detonação, não devendo, como 
prescrição mínima, explodir durante o ensaio ao fogo exterior; 

f) Divisão de risco 1.6 — objetos muito pouco sensíveis, não comportando 
risco de explosão em massa, contendo apenas matérias detonantes muito 
pouco sensíveis que apresentem uma probabilidade negligenciável de 
iniciação ou de propagação acidentais, e cujo risco se limite à explosão 
de um único objeto.

4. ComPATIBILIDADE NA ArmAZENAGEm

Para efeitos de compatibilidade na armazenagem cada produto explosivo é 
classificado num dos seguintes grupos de compatibilidade2:

a) Matéria explosiva primária;
b) Objeto que contenha uma matéria explosiva primária e menos de dois dispositivos 

de segurança eficazes, bem como objetos, tais como detonadores de mina ou 
conjuntos de detonadores de mina (de desmonte), e iniciadores de percussão, 
mesmo que não contenham explosivos primários;

c) Matéria explosiva propulsora ou deflagrante ou objeto que a contenha;
d) Matéria explosiva secundária detonante ou objeto que a contenha, sem 

meios de iniciação nem carga propulsora, e pólvora negra, bem como 
objeto que contenha matéria explosiva primária e pelo menos dois 
dispositivos de segurança eficazes;

e) Objeto que contenha matéria explosiva secundária detonante, sem meios 
de iniciação, mas com carga propulsora e que não contenha líquido ou um 
gel inflamáveis;

f) Objeto que contenha matéria explosiva secundária detonante com os seus 
próprios meios de iniciação, com ou sem carga propulsora e que não 
contenha líquido ou gel inflamáveis;

g) Composição pirotécnica ou objeto que a contenha, bem como objeto que 
contenha simultaneamente matéria explosiva e uma composição iluminante, 
incendiária, lacrimogénea ou fumígena, e que não seja hidroativo, nem 
contenha fósforo branco, fosforetos, matéria pirofórica, líquido ou gel 
inflamável;

h) Objeto que contenha, simultaneamente, matéria explosiva e fósforo branco.
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5. uNIDADES DE ArmAZENAGEm

Entende-se por unidade de armazenagem a construção destinada à armazenagem 
de produtos ou substâncias explosivas. As unidades de armazenagem classificam-
se da seguinte forma3:

a) Quanto à sua duração em:

a) Permanentes, quando autorizadas para serem utilizadas por um período 
indeterminado de tempo;

b) Provisórias, quando autorizadas para sempre utilizadas por um período 
limitado de tempo.

b) Quanto à sua instalação em:

a) Fixas, quando construídas solidamente sobre o terreno ou no sobsolo;
b) Móveis, quando construídas de forma a que possam ser transportadas 

de um local para outro.

c) Quanto à sua localização em relação à superfície livre do terreno:

a) De superfície;
b) Subterrâneas.

6. ComPoSIÇÃo E FABrICo

o C4 é formado por explosivos, ligantes, plastificantes e, geralmente 
marcado por detetores taggant, tal como este produto químico, 2,3-dimetil-
2,3-Dinitrobutano (DMDNB) para ajudar a detetar o explosivo e ajudar na 
identificação da sua fonte. 

Como acontece com muitos explosivos plásticos, o explosivo C4 é RDX 
(trinitramina ciclotrimetilenotrinitramina), que compõe cerca de 91% de C4, 
em peso. o plastificante é dietilhexil ou sebacato dioctil (5,3%) e o ligante é 
geralmente polyisobutileno (2,1%). 

outra plastificante utilizado é dioctil adipato (DoA). É também adicionada 
uma pequena quantidade de óleo de motor (1,6%).4

C4 é fabricado pela combinação dos ingredientes registados com ligantes 
dissolvidos em um solvente. O solvente é evaporado e, em seguida, a mistura 
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seca e é filtrada. o material final é um sólido branco com um aspeto semelhante 
ao da plasticina. Tem um fraco odor betuminoso e um gosto astringente.

7. CArACTErISTICAS GErAIS

C4 é frequentemente usado em cargas de demolição, como o M183 e M112 
EUA. o M112 carga de demolição é um bloco retangular de Composição C4 
com aproximadamente 2 polegadas (51mm) de altura, 1,5 polegadas (38mm) 
largura e 11 polegadas (280mm) de comprimento, pesando 0,57kg. Quando a 
carga é detonada, o explosivo é convertido em gás. o gás exerce pressão sob 
a forma de uma onda de choque, que derruba o alvo. 

C4, tetrytol e TNT são os melhores explosivos para utilização nas operações 
do norte porque conservam a sua eficácia mesmo a baixas temperaturas. 
Cavando um buraco no chão para colocar o explosivo e para aumentar a 
sua eficácia, efetua-se pressão com todo o material possível sobre o mesmo, 
circuitos elétricos podem ser usados para detonar a carga. Para uma a criação 
de uma “trincheira”, 4,6kg de explosivo C4 normalmente é suficiente.5

outra fórmula é a utilização de 910g de explosivo para cada 30 cm de 
profundidade de cavidade no gelo.6

8. VANTAGENS

Uma grande vantagem do C4 é que ele pode ser facilmente moldado em 
qualquer formato desejado, pode ser pressionado para brechas, fendas e 
vazios nos edifícios, pontes, equipamentos ou máquinas. Da mesma forma, 
ele pode ser facilmente inserido no vazio das cargas modeladas, que é o caso 
usado por engenheiro militares. 

C4 é também muito estável e insensível à maioria dos choques físicos. A 
detonação só pode ser iniciada por uma combinação de calor extremo e 
uma onda de choque, como por exemplo quando se insere um detonador 
no explosivo. o C4 não pode ser detonado por o impacto de uma munição 
ou queda do mesmo sobre uma superfície dura, assim como também não 
explode se exposto ao fogo ou à radiação de micro-ondas.7
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9. CuIDADoS

o explosivo C4 tem na sua composição compostos venenosos e perigosos 
se mastigados ou ingeridos, a sua detonação ou carburação produzem fumos 
venenosos.

10. CoNCLuSÕES

Tendo em vista os aspetos aqui vistos, podemos concluir que o C4 é um 
explosivo bastante estável e com bastantes aplicações, e por isso ser bastante 
comum no meio militar. Como este é também capaz de aguentar temperaturas 
de várias amplitudes o seu armazenamento não está tão restrito como é o 
caso de outros explosivos.
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