
                                

TECNOLOGIA PYROBLAST™ - CÁPSULA SOFBREAKER® 

ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO GERADOR DE GÁS INSTANTÂNEO PARA FRAGMENTAÇÃO DE ROCHAS 

 

1 – NOMES COMERCIAIS: 

Tecnologia PYROBLAST™   

Cápsula SOFTBREAKER®  

2 – NOME TÉCNICO 

DGGI-FR – Dispositivo Gerador de Gases Instantâneo Fragmentador de Rochas 

3 – NOMES GENÉRICOS  

Expansor de Gases Fragmentador de Rochas de Baixa Velocidade de Queima 

4 – NOMENCLATURA DO PRODUTO: 

Artificio Pirotécnico para Fins Técnicos 

5 – DESCRIÇÃO: 

Artifício pirotécnico gerador de gás instantâneo para fragmentação de rochas que agrega um conjunto de elementos que compõem um processo técnico de desmonte, 

precursor a nível mundial, reduzindo o impacto ao meio ambiente e à população, visando principalmente à segurança, a eficiência e à preservação ambiental. 

6 – COMPOSIÇÃO: 

Dispositivo que contém um composto químico pirotécnico, que reage quando é acionado por uma fonte de alta voltagem, de baixa velocidade de queima, gerando energia 

através de grandes volumes de gases NÃO TÓXICOS, responsáveis pela fragmentação, sem as inconveniências de fatores associados aos explosivos convencionais. 

Velocidade de queima: ≤ 397 m/s. 

7 - HOMOLOGAÇÃO DO PRODUTO, ENQUADRAMENTO PELO MINISTERIO DA DEFESA E AMPARO LEGAL: 

Exército Brasileiro / Comando Logístico da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados DFPC 4ª RM, Classe de Risco 1.4S, Número da ONU: 0432.               

Decreto 3.665 de 20 Nov 00 – Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) – Art.10 

ReTEx nº 2875/13, de 20 Set 13, homologado em 24 Set 13, pelo CAEx. 
ReTEx nº 3104/17, n٥ 3114/17, nº 3115/17, nº 3116/17, nº 3117/17 e nº 3118/17 de 12 Jul 17, homologados em 14 Jul 17, pelo DCT 
 

8 – MODELOS 

Modelos: I, II, III, IV, V e VI 

Diâmetros das cápsulas: 32,15 e 56,29 mm. Diâmetros das furações recomendadas de 38 / 40 mm e 3”, respectivamente. 

Comprimentos: 135 à 480 mm 

9 – FABRICAÇÃO: 

FSJ EIRELI  CNPJ: 18.959.361/0001-25 

Portadora do Título de Registro – TR 4T/056/MG/19  

Expedido pelo Ministério da Defesa / Exército Brasileiro / Comando Logístico / Dir. de Fiscal. De Produtos Controlados DFPC-1982 

Amparo Legal: Decreto 3.665 de 20 Nov 00 – Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105) – Art.10, Art. 45, Art. 62, Art. 68-82 

Autorização para FABRICAÇÃO dos Artifícios Pirotécnicos Fragmentadores de Rochas DGGI-FR PYROBLAST™ SOFTBREAKER®. 

 

10 – DETENTORA PATENTE / DISTRIBUIÇÃO NACIONAL: 

TRIESTE TECNOLOGIA EM FRAGMENTAÇÃO E TRADING LTDA. CNPJ: 11.182.420/0001-52 – I.E.: 001.426.603/0061 – CR:  

 

TRIESTE SOFT COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA. CNPJ:30.586.293/0001-00 - I.E.: 003.202.928/0054 

 

Portadoras dos Certificados de Registros: CR 67017 e CR 288765 

Autorizadas para COMERCIALIZAR os Artifícios Pirotécnicos Fragmentadores de Rochas DGGI-FR PYROBLAST™ SOFTBREAKER®. 
 

 

 

 

 



LEGISLAÇÃO QUANTO AO COMÉRCIO, UTILIZAÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

A – COMÉRCIO E UTILIZAÇÃO - “ATIVIDADES CONTROLADAS, CATEGORIAS DE CONTROLE” 

TITULO I – PRESCRIÇÕES BÁSICAS – CAPÍTULO I – OBJETIVOS Atividades Sujeitas a Controle conf. Art. 10 do Decreto 3.665 20 nov 00 - R105 

 Fabricação Utilização Importação/Exportação 
Desembaraço 
Alfandegário 

Tráfego Comércio 

Categoria de Controle 3 Sim Isenta Sim Sim 
Somente na saída da Fábrica, 

Porto e Aeroporto 
Isenta 

 

B – TRANSPORTE  

Normas Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT – Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 

Descrição da substância ou artigo a classificar 
Grupo de 
compatibilidade 

Código de 
classificação 

Substância ou artigo embalado ou projetado de forma tal que quaisquer efeitos perigosos decorrentes de funcionamento acidental fiquem confinados 
dentro da embalagem, exceto se esta tiver sido danificada pelo fogo (caso em que os efeitos de explosão ou projeção serão limitados de modo que 
não impeçam nem prejudiquem significativamente o combate ao fogo ou outras medidas de contenção da emergência nas imediações da 
embalagem). 

S 1.4S 

   Resolução ANTT nº 5232 14/12/2016 – Item 2.1.2.1.1 Códigos de Classificação 

Nº 

ONU 

(1) 

Nome e Descrição 

(2) 

Classe de 

Risco  

(3) 

Risco 

Subsi-

diário  

(4) 

Nº de 

Risco 

(5) 

Grupo 

de 

Emb. 

(6) 

Provisões 

Especiais  

(7) 

Quant. Limitada por Embalagens e IBCs Tanques 

Veículo 

(Kg)         

(8) 

Emb. 

Interna 

(9) 

Inst. 

Emb. 

(10) 

Provisões 

Especiais 

(11) 

Instruções 

(12) 

Provisões 

Especiais 

(13) 

0432 
ARTIGOS PIROTÉCNICOS para 

fins técnicos 
1.4S     Ilimitada   Zero P135    

Resolução ANTT nº 5232 14/12/2016 – Anexo Relação numérica de produtos perigosos 

(8) Quantidade máxima limitada por veículo (quantidade máxima, em peso bruto, por veículo, de produto perigoso embalado e autorizado, para transporte de acordo      
      com itens 3.4.1 e 3.4.3) 
(9) Quantidade limitada por embalagem interna (Não se pode transportar as cápsulas sem estar acondicionadas em suas caixas, salvo veículo e carga em  
      conformidade item 3.4.2.6) 
(10) Instruções relativas à embalagem (Embalagem Interna: recipiente de papelão e plástico / Embalagem externa: caixas papelão 4G) 
 
Quantidades limitadas por unidade de transporte  
 

3.4.3.4. O transporte de produtos perigosos em quantidades limitadas por veículo, nas condições estabelecidas neste Capítulo, está dispensado das seguintes exigências: 
 

a) Rótulos de risco e painéis de segurança afixados ao veículo; 
b) Porte de equipamentos de proteção individual e de equipamentos para atendimento a situações de emergência, exceto extintores de incêndio, para o veículo e para  
    a carga, se esta o exigir; 
c) Limitações quanto a itinerário, estacionamento e locais de carga e descarga; 
d) Treinamento específico para o condutor do veículo; 
e) Porte de ficha de emergência e de envelope para transporte; 
f) Proibição de conduzir passageiros no veículo; e 
g) Símbolo para o transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente afixados ao veículo.  
 

3.4.3.5. Permanecem válidas as demais exigências regulamentares, em especial as que se referem a: 
 

a) As precauções de manuseio (carga, descarga, estiva); 
b) Rótulo(s) de risco afixados no volume; 
c) Marcação do nome apropriado para embarque, e do número das Nações Unidas, precedido das letras ONU ou UN no volume;  
d) Porte da marca ou identificação da conformidade nos volumes. 
e) Símbolo para o transporte de substâncias perigosas para o meio ambiente afixado no volume. 

 
P135                          INSTRUÇÃO PARA EMBALAGEM                                                                       P135 

São autorizadas as embalagens a seguir 

Embalagens internas 
 

Recipientes: 

         Papelão e  Plástico 

Embalagens Intermediárias 
 

Não-necessárias 

Embalagens Externas 
 

Caixas: 

          Papelão (4G) 

  Resolução ANTT nº 5232 14/12/2016 – Item 4.1.4 Instruções para Embalagem, IBCs e embalagens grandes 

 RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, VISANDO A SEGURANÇA NO TRANSPORTE 

a) Ao transportar cápsulas DGGI-FR acima de 450 Kg, recomendamos o uso dos rótulos de risco e painéis de segurança afixados nos veículos; 
b) Recomendamos o porte da ficha de emergência e de envelope para transporte, para qualquer quantidade; 
c) NUNCA transportar as cápsulas sem estarem acondicionadas em suas embalagens externas (caixas) originais, sob pena de adequação ao item 3.4.2.6 Resolução nº 

5232 de 14/12/2016 ANTT; 
d) Evitar o transporte de passageiros e, obedecer SEMPRE, aos limites de velocidade de segurança e distâncias dos veículos que trafegam à frente. 

C - ARMAZENAMENTO 

- Manter controle de entrada e saída; 
- Local coberto, ventilado, seguro, seco e arejado, longe de fontes de energia elétrica; 
- Manter o armazenamento das cápsulas DGGI-FR em suas caixas originais; 
- Proibido o armazenamento em residências; 
- Quando o local armazenar produtos de mais de uma empresa, a documentação e o empilhamento devem ser específicos para cada empresa (para as caixas das capsulas   
  Pyroblast™ e Softbreaker®, o empilhamento máximo é de 7 caixas); 
- O armazenamento com diferentes tipos de substâncias explosivas, deve ser analisado conforme o grupo de compatibilidade, de acordo com a tabela Anexo D – Portaria  
  Nº 3 COLOG de 10 Mai 12 – Ministério da Defesa / Exército Brasileiro /Comando Logístico; 
- Pode ser armazenado em depósitos rústicos móveis: 
 - Containers marítimos adaptados; 
 - Caminhões com carroceria fechada, tipo baú, adaptado; 
 - Reboques ou semi-reboques com carroceria fechada, tipo baú, adaptado.    


