
Tornando a fragmentação de rochas mais segura, simples e acessível.
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1. DEFINIÇÃO

• A tecnologia Pyroblast consiste de uma cápsula cilíndrica 
deflagrante, geradora de gases.

• É formada por um invólucro de papelão revestido por uma 
camada fina de papel plástico, contendo internamente um 
composto químico pirotécnico.

• A cápsula é iniciada através de um acendedor elétrico →
Chama de alta temperatura.

• Iniciação (chama) + Composto químico → Deflagração →
Produção de gases.

• A tecnologia Pyroblast corresponde a um avanço técnico 
relevante na área de desmonte de rochas por apresentar 
baixa velocidade de detonação, em torno de 397 m/s. 



1. DEFINIÇÃO

• A tecnologia Pyroblast não é classificada como explosivo e trata-se de um artifício pirotécnico conforme os 
Relatórios Técnicos Experimentas (RETEXs) realizados pelo Centro de Avaliações do Exército (CAEx) na época de 
homologação do produto. Esses relatórios são citados no nosso Título de Registro nº SIGMA 67017.

• Conforme a COLOG 118, DE 4 DE OUTUBRO DE 2019, o produto está listado como Tipo 6, Grupo 6, Nº Ordem 
6.2.0010, Nomenclatura do Produto: artifício pirotécnico.

• De acordo com a Classificação das Nações Unidas de Substâncias Perigosas ele se enquadra na subclasse 1.4S →
Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. Nº da ONU: 0432 - ARTIGOS PIROTÉCNICOS, para fins 
técnicos. 

• A tecnologia Pyroblast é patenteada e está homologada pelos critérios e exigências do Exército Brasileiro, estando 
dispensada do controle dos órgãos fiscalizadores, quanto ao USO, COMÉRCIO e TRANSPORTE *.

(*) Exceto o transporte da fábrica até a distribuidora, portos e aeroportos.



• Temperatura de deflagração→ Não houve deflagração da amostra até 400 ºC

• Sensibilidade por fricção → 112 N

• Sensibilidade por impacto→ 12,5 J

• Resistência ao armazenamento→ 5 anos nas condições exigidas pelo fabricante

• Densidade da composição→ 1,119 g/cm³

• Classificação gasosa→ Classe I - Não tóxico

• Velocidade de detonação→ 397 m/s

2. CARACTERÍSTICAS



➢ DETONAÇÃO 

• Decomposição química produzida por uma onda de 
choque.

• A própria onda de choque é forte o suficiente para 
iniciar a reação de combustão devido à grande 
sobrepressão. 

• A reação atinge velocidades de detonação variando de 
2.000 a 8.000 m/s. 

• Podem atingir pressões de detonação de 5 a 15 GPa e 
temperaturas na faixa de 2230 a 4500 ºC.

➢ DEFLAGRAÇÃO

• Decomposição química por transferência térmica.
• A reação atinge velocidades de detonação variando de 

100 a 1500 m/s.
• Podem atingir uma pressão de detonação de 50 MPa e 

temperaturas na faixa de 1270 a 2270 ºC.

3. COMPARATIVO



3. COMPARATIVO
❑ EXPLOSIVOS

• Velocidade de detonação→ 2.000 a 10.000 m/s.

• Pressão de detonação no furo→ 150 a 15000 MPa.

• Sobre pressão atmosférica→ 98 a +140 dB.

• Raio de segurança para trabalho→ 250m – 1000m.

❑ PYROBLAST

• Velocidade de deflagração→ 397 m/s.

• Pressão de deflagração no furo→ < 300 MPa: Pyroblast
≅ 50MPa

• Sobre pressão atmosférica → 80 a 85 dB a 50m de
distância. (Os níveis de ruído dependem do grau de
abafamento e distância do local da explosão).

• Raio de segurança para trabalho → 50m – 200m. A
produção é otimizada, pois o tempo de evacuação do
local é menor.

• Força relativa → em porcentagem, menor que 30% em
relação a gelatina explosiva. (ensaio do bloco de
chumbo de Trauzl)



• Pode ser utilizado em áreas de proteção ambiental ou impedidas do uso do explosivo convencional;

• Não produz gases tóxicos, geralmente nitrogênio e dióxido de carbono.

• Baixo risco de ultra lançamento.

• Baixa vibração do solo e sobrepressão atmosférica em comparação ao explosivos.

• O raio de segurança do local de trabalho da fragmentação, geralmente, compreende uma distância de 

100 metros.

• Não necessita de escolta armada para o transporte do produto.

4. VANTAGENS



➢ Construção Civil

o Obras de abertura de túneis e valas; 

o Escavações em hidrelétricas;

o Desmonte subaquático; 

o Escavações para fundação do tipo sapata e tubulão;  

o Cavas para postes e torres de energia;  

o Quebra de matacões;

o Implosão de edificações.

5. SETORES DE ATUAÇÃO



➢ Siderurgia 

o Limpeza de altos-fornos →Metodologia chamada de “Tiro de Segurança”.

o É uma etapa anterior e complementar à limpeza e manutenção de altos fornos.

o Possui como objetivo desprender cascões e resíduos das paredes do alto forno.

o O tiro de segurança não é a garantia da retirada de todos os resíduos e cascões e, sim, a precaução de 
que todos os materiais propensos a cair, desprendam da parede antes dos trabalhos de limpeza e 
manutenção. 

o A metodologia, além de otimizar e agilizar o trabalho de limpeza dos altos fornos, aumenta 
consideravelmente a segurança dos trabalhadores e equipamentos.

5. SETORES DE ATUAÇÃO



➢ Mineração 

o Pedreiras de rochas ornamentais (tombamento de blocos e quebra de matacões);

o Pedreiras de ardósia, basalto e calcário (produção e quebra de “cabeça de pedra”);

o Lavra de minério de ferro (quebra de matacões e escavações);

o Lavra de manganês (produção)

o Minas subterrâneas (garimpo de ouro, feldspato, rutilo).

5. SETORES DE ATUAÇÃO



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

❑ ACENDEDOR ELÉTRICO PIROTÉCNICO

➢ Modelos e resistências elétricas:

• Fios 2,50 m: 1,4 ohm (desvio padrão = 0,2 ohm)

• Fios 5,50 m: 1,7 ohm (desvio padrão = 0,2 ohm)

• Fios 10,0 m: 3,0 ohm (desvio padrão = 0,2 ohm)

• Fios 15,0 m: 4,0 ohm (desvio padrão = 0,2 ohm)

• Temperatura de deflagração: 213 ºC;

• Sensibilidade por fricção: 9 N;

• Sensibilidade por impacto: 2,5 J;

• Funcionamento sob corrente de 0,3 A: Não Iniciação;

• Funcionamento sob corrente de 0,6 A: Iniciação;

• Valor mínimo de corrente elétrica para o acionamento: Pulso de 1,0 A com duração 
mínima de 20 ms;

• Valor máximo de corrente elétrica sem acionamento: 0,3 A;

• Prazo de validade: 1 ano.



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

❑ ACENDEDOR TEMPORIZADO (RETARDO)

• Os acendedores temporizados (retardos) são responsáveis pela 
melhoria da fragmentação. Através deles, controla-se a carga máxima
por espera, diminuindo consideravelmente o nível de ruídos e 
vibrações.

➢ Modelos disponíveis

• 2,5 metros
• 5,5 metros
• 10,0 metros

• 100 ms
• 200 ms
• 300 ms
• 400 ms
• 500 ms
• 600 ms
• 700 ms
• 800 ms
• 900 ms
• 1000 ms

• 1100 ms
• 1200 ms
• 1300 ms
• 1400 ms
• 1500 ms
• 1600 ms
• 1700 ms
• 1800 ms
• 1900 ms
• 2000 ms



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

❑ MALETA DE ACIONAMENTO - TRITF230 

• Tensão para acionamento → 230 V

• Capacidade de acionamento em série → 105 Ohm

• Linha de fogo → Capaz de disparar até 76 acendedores elétricos de 

1,3 ohm cada em ligação em série conectados via 100 metros de cabo 

PP 2 vias de 2,5 mm.



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

❑ MALETA DE ACIONAMENTO - TRITF 400 

• Tensão para acionamento → 400 V

• Capacidade de acionamento em série → 190 Ohm

• Linha de fogo → Capaz de disparar até 108 acendedores elétricos de 

1,7 ohm cada em ligação em série conectados via 100 metros de cabo 

PP 2 vias de 2,5 mm.



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

❑ MALETA DE ACIONAMENTO - TRITF 650 

• Tensão para acionamento → 650 V

• Capacidade de acionamento em série → 450 ohm

• Linha de fogo → Capaz de disparar até 148 acendedores elétricos de 

3,0 ohm cada em ligação em série conectados via 100 metros de cabo 

PP 2 vias de 2,5 mm.



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca Modelo Diâmetro
Peso 

Líquido
Comprimento 

da cápsula
Unidades por 

caixa

Pyroblast
25

LC 32 mm 25 g 6,00 cm 40

Soft 
Breaker

I 32 mm 60 g 13,50 cm 40

Soft 
Breaker

II 32 mm 100 g 20,50 cm 40

Soft 
Breaker

III 32 mm 200 g 29,50 cm 20

Soft 
Breaker

IV 32 mm 300 g 42,00 cm 20

Soft 
Breaker

V 56 mm 600 g 31,50 cm 10

Soft 
Breaker

VI 56 mm 1.200 g 48,00 cm 10

❑ CÁPSULAS
- Pyroblast™
- Soft Breaker®



7. UTILIZAÇÃO EM CAMPO
Ligação da malha (em série) Acionamento por simpatia



❑ CONTATOS

+ 55 (37) 3281-1018     

contato@grupotrieste.com

www.grupotrieste.com

OBRIGADO


