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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: Dinamite Nitroglicerinada
Fabricante: Imbel - Fábrica Presidente Vargas
Endereço: Avenida 15 de Março, s/n º - Bairro da Limeira - Piquete/SP
Telefone para informações: (0XX-12) 3156-9000
Telefone para emergências: (0XX-12) 3156-2005 ( disponível 24 horas por dia
inclusive nos fins de semana).
FAX : (0XX-12) 3156-9099
e-mail: sest.fpv@imbel.gov.br
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2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES
Produto: Preparado
Nome Químico: Dinamite gelatinosa
Natureza Química: Explosivo de demolição – Tipo A
Composição: Nitroglicerina, Nitrocelulose, Nitratos, Carbonatos e Combustíveis
Ingredientes que contribuem para o perigo:
Nome Químico: Nitroglicerina
Concentração: 30 % em peso
Classificação do Perigo
Nº da ONU: 0144
Classe de Risco: 1.1 D
Rotulagem de Perigo: Explosivo
Nome Químico: Nitrocelulose
Concentração: 5 % em peso
Classificação do Perigo
Nº da ONU: 2555
Classe de Risco: 4.1
Rotulagem de Perigo: Sólido Inflamável
Fonte: Relação de produtos perigosos da ONU.
3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS
Perigos mais importantes: A dinamite é altamente perigosa com relação ao choque e calor,
podendo causar explosão. Quando aquecida à decomposição, emite vapores altamente tóxicos
de NOx e CO.
Efeitos adversos à saúde humana: O contato da pele com a massa de dinamite causa fortes
dores de cabeça.
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Efeitos Ambientais: Uma explosão causada por dinamite, com certeza irá causar destruição
da vegetação e de animais pelo deslocamento de ar e também pela produção de gases
nitrosos e monóxido de carbono.
Principais Sintomas: Dores de cabeça e redução da pressão sangüínea.
Classificação do Produto:
Nº da ONU: 0081
Classe do Risco: 1.1D
Rotulagem de Perigo: Explosivo
Fonte: Relação de Produtos Perigosos da ONU
Visão Geral de Emergências : Havendo um acidente em que embalagens de dinamite se
espalhem, o local deve ser isolado e não permitindo que objetos geradores de calor ( fósforos,
isqueiros, cigarros, etc. ) sejam utilizados no referido local. Em caso de incêndio, não combater
o mesmo e afastar-se pelo menos 300 metros do local.
4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
- No caso da dinamite, especificamente, o atendimento de primeiros-socorros pode ser
necessário durante o processo de fabricação, em função do uso da nitroglicerina que é
altamente tóxica através da inalação e do contato com a pele.
- No caso do manuseio com o produto acabado (dinamite), não existe contato com a massa
explosiva, pois a mesma é encartuchada em cartuchos de papel parafinado ou tubos
plásticos. Em seguida, é colocada em sacos plásticos, acomodados em caixas de papelão,
e lacradas com fita adesiva.
- Porém, se houver contato da mesma dinamite com os olhos , deve-se lavar imediatamente
com água corrente e em seguida procurar atendimento médico.
- O contato da dinamite com a pele ou sua inalação, causam dores de cabeça, que podem
ser aliviadas com aspirina ou outros remédios para dor de cabeça.
5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
- Em princípio, não se combate fogo em explosivos. Porém, se o fogo ainda não tiver atingido
diretamente a dinamite, pode-se tentar atacá-lo com extintores ou outro tipo manual de
extinção de incêndio, obedecendo-se a uma distância de segurança entre o Paiol e a
equipe de combate.
- Exemplo: Um paiol contendo 45 toneladas de dinamite, ameaçado por incêndio, a distância
de segurança é de 600 metros.
- Se o fogo numa viatura, ainda não tiver atingido a carga de dinamite, pode-se tentar
combatê-lo através de extintores ou de outra forma qualquer. Deve-se, no entanto, avaliar
bem se haverá condições de evasão, quando se notar a impossibilidade de controle do
fogo, antes de ter atingido a dinamite.
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6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO
- Se uma carga de dinamite explosiva for danificada e os cartuchos forem atingidos, havendo
exposição da massa, o local deve ser isolado, sendo retirado do mesmo, todo e qualquer
tipo de material ou objeto que possa provocar chama, calor ou atrito.
-

-

Os cartuchos danificados, assim como, a massa de dinamite exposta, devem ser recolhidos
em recipientes próprios (sacos plásticos e caixas de papelão) para posterior destruição em
local próprio.
O recolhimento deve ser feito, com pás de madeira ou de fibra (materiais anti-faiscantes).
Durante o recolhimento da dinamite danificada, as pessoas devem utilizar luvas de látex ou
PVC e máscaras semi-facial com filtro para gases ácidos e óculos de segurança.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
- A armazenagem de dinamites deve atender a uma série de requisitos, com a finalidade
principal de evitar a sua decomposição prematura.
Aspectos mais importantes para armazenagem:
- As caixas contendo dinamites devem ser colocadas sobre estrados para evitar o contato
com a umidade do solo.
- Qualquer sinal de exsudação deve ser imediatamente comunicado para providências
necessárias.
- Exsudação: É a separação (migração) dos nitratos ou da nitroglicerina da massa de
dinamite.
- Os pisos dos paióis devem ser mantidos limpos para se evitar atritos.
- Não devem ser usadas ferramentas de metal para abrir caixas contendo dinamites. Use
sempre uma cunha de madeira ou martelo de bronze, berílio ou de alumínio.
- Caixas contendo dinamite, não devem estar em contato com umidade e nem com raios
solares ou qualquer outra fonte de calor.
- As caixas contendo dinamites devem ser manuseadas com todo cuidado, evitando que
sejam jogadas ou que sofram quedas.
- Nenhum Paiol ou Depósito com dinamite armazenada deve ter qualquer tipo de iluminação
interna.
8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Risco na Fabricação de Dinamites
Excesso de dinamite e pessoas nas oficinas.
- Esse fato deve ser sempre evitado. A não observação de limites de explosivos e pessoas
em oficinas tem sido a razão de consequências trágicas em muitos acidentes.
Presença de objetos estranhos na massa de dinamite.
- Esse fato pode ser considerado um dos maiores riscos na fabricação de dinamites,
principalmente quando são usadas máquinas que possibilitem atrito ou choque com esses
materiais.
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Por isso, tornam-se necessárias várias medidas, como peneiração de toda matéria-prima,
controle de peças e parafusos de máquinas e controle da alvenaria das paredes e das lajes.
- Falha de Manutenção em Equipamento
- Uma falha numa máquina pode vir a ocasionar choques ou atritos perigosos. Todos os
esforços devem ser feitos para se estabelecer um plano de natureza preventiva, pois sem
essa manutenção não podemos garantir segurança numa instalação de fabricação de
dinamites.
- Erro de operadores
- A maioria dos acidentes ocorre por falhas humanas. Daí a importância de se manter numa
fabricação de dinamites, um programa contínuo e adequado de instrução de pessoal,
através de normas de segurança e operação para todas as etapas do processo de
fabricação.
- Eliminação de resíduos e descontaminação
- Durante a fabricação, qualquer massa de dinamite que caia no piso deve ser imediatamente
recolhida em saco especial para resíduos. Essa massa não deve voltar para o ciclo de
operação, pois pode conter objetos estranhos. A cada final de trabalho, a oficina deve ser
completamente limpa com água.
Todos os resíduos de dinamites devem ser armazenados como se fossem explosivos.
A descontaminação de pisos com vestígios de massa de dinamite deve ser feita com uma
solução de soda cáustica a 10 % em peso ou com solução feita com um litro de água, um
litro de álcool metílico e 500 g de sulfeto de sódio.
Para essa operação as pessoas devem usar luvas de PVC ou látex, óculos de segurança e
botas de borracha.

-

9 - PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS
Estado Físico: Sólido
Cor: Amarelada
Odor: Característico
Ponto de Ebulição: Explode a 218 ºC
Pressão de Vapor: 1 mm a 127 ºC
Densidade Vapor: 7,8 ( ar = 1 )
Densidade: 1,4 g/cm³
Solubilidade em Água: Muito baixa
Solubilidade em solventes: ± 18 % em álcool e acetona à temperatura ambiente.
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
-

Deve se evitar o contato da dinamite com umidade, temperaturas altas, choque, atrito,
chamas e calor.
A dinamite não deve ser armazenada próximo de líquidos inflamáveis, pois a iniciação
desses materiais pode provocar uma explosão da dinamite.
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O maior risco da dinamite é a exsudação da nitroglicerina, que tornará o produto altamente
sensível a choque, calor e atrito.
Havendo exsudação, os cartuchos com manchas de nitroglicerina devem ser separados dos
demais e colocados em outra caixa de papelão com o fundo forrado com serragem.
As caixas de dinamite apresentando sinais de exsudação devem ser substituídas e
destruídas posteriormente, por pessoal treinado e em local próprio.
As dinamites devem ser usadas somente em pedreiras, minerações, demolições diversas,
abertura de estradas e em implosões.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS
- A inalação ou o contato com a massa de dinamite, causa dores de cabeça em função da
toxidade da nitroglicerina contida na sua fórmula.
- Na fabricação e no uso normal da dinamite, os efeitos fisiológicos da nitroglicerina causam
somente um desconforto temporário e não são prejudiciais à saúde.
12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
- As chamas de um incêndio ou o deslocamento de ar provocado por uma possível explosão
de dinamite, com certeza afetarão a vegetação e os seres vivos no local do sinistro.
- O contato da massa de dinamite com o solo ou com córregos e rios, também causará
poluição em função dos ácidos usados na fabricação da nitroglicerina encontrada na
fórmula da dinamite.
13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
-

-

Toda embalagem contendo dinamite deve ter estampado um rótulo: Dinamite – Perigo:
Explosivo.
No interior da caixa, juntamente com as dinamites é colocado um folheto com informações
de segurança e sobre o uso correto do explosivo.
Os resíduos de dinamite resultantes do processo de fabricação ou de derramamentos
devem ser depositados em sacos plásticos especiais, guardados em local próprio e
destruídos posteriormente por pessoal especializado e em local adequado (crematório).
As embalagens contaminadas com massa de dinamite também devem ser destruídas em
locais adequados (crematório) e por equipe especializada.
Para abrir embalagens contendo dinamite não devem ser usadas ferramentas que
produzam faíscas ou centelhas.
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14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTES
Transporte Rodoviário
Número da ONU: 0081
Nome adequado para embarque: Dinamite Nitroglicerinada
Classe de Risco: 1.1 D
Número de Risco: 11
Rótulo de Risco: Explosivo
Precauções Especiais no Transporte
- O motorista para transportar dinamite, além da Carteira Nacional de Habilitação, tem que
possuir o Certificado de Conclusão do Curso para Movimentação de Produtos Perigosos
(MOPE).
- Junto com o motorista, deve seguir um envelope com a Ficha de Emergência da dinamite.
- A viatura deve possuir um kit de emergência com equipamentos de proteção individual,
além de calços de madeira para os pneus, 100 m de fita zebrada ou corda para isolamento
de área, cones e placas de aviso; enxadas e pás de fibra; cartão telefônico; caixa de
primeiros-socorros; lanterna com duas ou três pilhas e extintor de incêndio de Pó Químico
Seco.
- A viatura tem que estar devidamente sinalizada com a simbologia de risco, isto é,
04 (quatro) painéis de segurança com nº da ONU e o número de risco da dinamite e 03
(três) rótulos de segurança com símbolo de Explosivo.
Transporte Ferroviário
Número da ONU: 0081
Nome adequado para embarque: Dinamite Nitroglicerinada
Classe de Risco: 1.1 D
Número de Risco: 11
Precauções Especiais no Transporte
- As ferrovias possuem trajetos que passam próximo ou dentro de cidades e áreas de
preservação ambiental, por isso, devido à grande quantidade de material que pode ser
transportado, o descarrilamento de uma composição causa danos irreparáveis às
construções. Os acidentes ferroviários com produtos perigosos resultam em consequências
mais sérias do que aqueles ocorridos em rodovias, pelas seguintes razões:
a) Os volumes transportados são maiores;
b) Num mesmo comboio pode existir vagões com produtos incompatíveis;
c) Pouca disponibilidade de recursos humanos qualificados e equipamentos adequados
para o atendimento de emergência;
d) Dificuldade de comunicação e acesso ao local da emergência.
- O transporte ferroviário, possui um alto potencial de perigo, pois carregam, num mesmo
comboio, diversos vagões com cargas diferenciadas, incluindo produtos perigosos,
fracionado ou a granel.
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Transporte Marítimo
Número da ONU: 0081
Nome adequado para embarque: Dinamite Nitroglicerinada
Classe de Risco: 1.1 D
Número de Risco: 11
Precauções Especiais no Transporte
Navios de Carga:
- Sobre o convés: Somente em containers ou equivalente.
- No convés: Somente em porão categoria II – tipo B.
- Navios de passageiros: Proibido o transporte acima de 09 quilos.
Transporte Aéreo
- É proibido o transporte de dinamite por via aérea
15 - REGULAMENTAÇÕES
As normas que regulamentam o transporte de produtos perigosos são as seguintes:
- Regulamentação do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – Decreto 96.044 / 88.
- Regulamentação do Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos – Decreto 98.973 / 90.
- Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos – Portaria MT 204 / 97.
Informações sobre os Riscos de Segurança
- Não deixar as embalagens expostas à umidade ou temperaturas altas;
- Evitar choques ou atritos com as embalagens;
- Não usar ferramentas que produzam faíscas ou centelhas para abrir caixas contendo
dinamite;
- Em caso de incêndio que atinja a carga com dinamite, não combater e afastar-se do local.
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Necessidades Especiais de Treinamento:
Estabelecer por escrito um plano de emergência para ações em caso de derramamento da
dinamite e em princípios de incêndio ameaçando atingir prédios ou viaturas contendo dinamite.
Bibliografia:
-

Dangerous Properties of Industrial Materials

-

Fire Protection Guide or Hazardous Materials

-

Folheto de Informações de Segurança nº 74 ( Dinamites Nitroglicerinadas )

-

Folheto de Informação de Segurança nº 10 ( Nitroglicerina )

-

Dangerous Goods Regulations – International Air Transport. Association – IATA

-

International Maritime Dangerous Goods Code: Volume I

