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RESUMO 
 
 

Os equipamentos utilizados na aplicação de explosivos de uso civil para o desmonte de rocha 
em minerações, em especial a unidade móvel de bombeamento colabora com o a redução dos 
riscos que o produto apresenta no seu manuseio. Para que o equipamento funcione 
corretamente, auxiliando no dia a dia é imprescindível seu correto dimensionamento do seu 
sistema hidráulico e eletrônico. Salienta-se que em maio de 2012 o DFPC (Departamento de 
Fiscalização de Produtos Controlados) órgão de fiscalização do Exército Brasileiro lançou uma 
liminar (ITA 11C-00) onde todas as empresas envolvidas no ramo de explosivos civis devem 
reduzir o transporte, armazenagem e o consumo de dinamite de maneira a diminuir a ação de 
organizações criminosas. O principal objetivo deste trabalho é abordar os cálculos e seleção 
dos componentes hidráulicos de vazão proporcional de alto rendimento controlado por um 
comando de controle eletrônico variável e os componentes eletrônicos que irão exercer o 
funcionamento do equipamento a ser dimensionado na dosificação dos agentes que compõem 
o explosivo. Também será abordado o projeto estrutural, o estudo da fabricação e a montagem 
de um equipamento de bombeamento de explosivo seguindo a norma RTQ 7c para o 
transporte e armazenagem de emulsão bombeada. Este sistema controlado por um CLP / IHM 
tendo seu software de programação voltado diretamente a este ramo onde com auxílio de 
sensores de alta precisão contribui para o melhor rendimento, controle e segurança do agente 
explosivo em todos os tipos de minerações a céu aberto, subterrâneas e subaquáticas. A 
metodologia do trabalho de pesquisa consiste no conhecimento das informações técnicas da 
unidade móvel de bombeamento, a maneira correta de seu funcionamento para assegurar a 
qualidade do produto final, o conhecimento das funções de cada componente hidráulico que 
será dimensionado através de uma literatura adequada, bem como, os respectivos 
equacionamentos utilizados para dimensionar o equipamento. A apresentação e análise dos 
resultados detalha passo a passo o desenvolvimento dos cálculos mais importantes do 
dimensionamento como, por exemplo, os equacionamentos necessários para descobrir a vazão 
do sistema, a bomba hidráulica, os motores hidráulicos, sensores de pressão, de revoluções e 
medidores de vazão, entre outros. Os resultados obtidos são satisfatórios devido à praticidade 
e rapidez da aplicação, seu alto rendimento além de dificultar ações de organizações 
criminosas em furtos para posteriormente o seu uso indevido. Sendo assim, a sua utilização é 
uma das possíveis alternativas para minimizar assaltos em caixas eletrônicos reduzindo 
consumo de dinamite de maneira a diminuir a ação de organizações criminosas. 


