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RELATÓRIO

Resumo

Este relatório apresenta uma compilação das observações feitas dos disparos de pirotécnicos 
realizados dia 19/3/2011 em Ilhabela. Foram disparados 39 pirotécnicos vencidos, do tipo exigido 
pela Marinha do Brasil para embarcações de recreio: fumígenos, fachos vermelhos e foguetes.  Os 
disparos mostraram que metade dos foguetes e todos os fumígenos e fachos com menos de 5 anos 
funcionaram a contento e que, portanto, vale a pena manter a bordo pelo menos uma geração de 
pirotécnicos vencidos (além dos válidos).

Introdução

Embarcações classificadas para navegação oceânica devem ter a bordo 3 (costeira) ou 4 (mar 
aberto) conjuntos de pirotécnicos, sendo cada conjunto composto de 1 fumígeno, 1 facho vermelho 
e 1 foguete estrela vermelho. O prazo de validade destes é da ordem de 3 anos e sua troca, além de 
representar um valor bastante elevado, apresenta o problema do que fazer com os vencidos.

A opção correta é devolvê-los ao fabricante através das lojas onde foram comprados. Porém existe a 
pergunta de quanto tempo depois de vencidos os pirotécnicos deixam de fato de funcionar. Mesmo 
que sejam menos eficientes, poderiam ser úteis em caso de emergência, desde que não ofereçam 
perigo1.

A oficina de pirotécnicos teve  dois objetivos principais:

1) Ensinar na prática como manusear os pirotécnicos, com ênfase nos cuidados antes, durante e 
depois do uso. Foi feita uma apresentação com projetor, detalhando diversos pontos de 
segurança no mar e em particular os diversos equipamentos de segurança requeridos 
legalmente.

2) Registrar o comportamento de pirotécnicos vencidos.

Procedimento

A oficina de pirotécnicos foi oferecida pelo Hill, vice-presidente da ABVC para Ilhabela. Foram 

1A questão do perigo foi abordada na palestra de um engenheiro da Indios dada aos participantes do 
Cruzeiro Costa Leste de 2010 no ICRJ. Basicamente não há risco de explosão em fogos vencidos, o 
pior que pode acontecer é não funcionarem. Tomando os cuidados que foram explicitados nesta 
oficina de pirotécnicos, portanto, deve ser possível utilizar com segurança pirotécnicos vencidos.



disparados um total de 39 pirotécnicos, sendo 9 foguetes estrela, 18 fachos vermelhos e 12 
fumígenos laranjas. Foram anotados, quando possível, o lote, fabricante e data de validade. A figura 
1 mostra a mesa com os pirotécnicos e parte do público, durante a exposição teórica. O veleiro 
Millenium Star (figura 2), com Leonel Szterling a bordo, participou relatando via VHF a 
visibilidade dos disparos a diversas distâncias do ponto de disparo.

Os disparos foram feitos da extremidade do Pier do Perequê, a um pouco menos de 2m acima da 
água. Um cordão de segurança mantinha os espectadores longe dos disparos (figura 3). Uma luva de 
couro e óculos de segurança foram utilizados como medida de precaução adicional pelo operador.
Inicialmente os disparos foram realizados pelo Hill (figura 4), mas no fim, julgando que os 
velejadores mais experientes ganhariam muito em treinar, diversos participantes fizeram disparos 
(figura 5). Um disparo era  feito de cada vez, apenas quando o anterior estava apagado dentro do 
barril cheio de água. Os fumígenos foram todos colocados neste barril (figura 6). 

Todos os pirotécnicos estavam vencidos exceto um foguete (que funcionou perfeitamente), a idéia 
sendo mostrar que vale a pena manter os vencidos no barco pois tem boa chance de funcionar em 
caso de emergência, sendo portanto um recurso valioso em adição aos pirotécnicos  no prazo de 
validade. Os pirotécnicos foram doados por diversos velejadores e eram de duas marcas: Indios (a 
maioria) e IBQ, com datas de vencimento de 2003 a 2009, além de um fumígeno de 1999 e um 
foguete de 2014.

A tabela 1 resume os resultados. Chamamos de sucesso os lançamentos que funcionaram a contento 
(duração e luminosidade), de parcial quando duraram menos que o esperado ou foram mais fracos e 
xabú quando não houve disparo ou não acenderam. Os detalhes podem ser vistos na planilha em 
anexo.

Tabela 1 – Resumo dos resultados por tipo e marca.
Pirotécnico Lançados Sucesso Parcial Xabú

Indios IBQ Indios IBQ Indios IBQ Indios IBQ

Foguete 8 1 4 (50%) 0 1 (12%) 0 3(38%) 1

Facho 12 6 7(59%) 0 4 (33%) 0 1 (8%) 6

Fumigeno 8 4 5 (63%) 4 (100%) 2 (24%) 0 1 (12%) 0

Na tabela 2 estão detalhados os resultados pelo ano da validade. A razão indicada mosta o número 
de disparos com sucesso total e parcial pelo número de disparos total, separados por tipo e por 
fabricante.

Tabela 2 – Resultados por data de vencimento, tipo e marca dos pirotécnicos. O numeroador indica 
o número de sucessos (total ou parcial) e o denominador o de lançamentos.
Tipo Marca 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

Foguete
Indios 1/1 1/2 1/2 1/2 1/1

IBQ 0/1

Facho
Indios 0/1 2/2 3/3 2/2 3/3 1/1

IBQ 0/2 0/1 0/3

Fumígeno
Indios 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1

IBQ 2/2 2/2



Observações gerais sobre os pirotécnicos e seu manuseio:

Notamos que pirotécinos do mesmo ano estavam em estado de conservação muito diferente um do 
outro. Isto mostra que seu proprietários nem sempre os tratam como deveriam. Alguns 
apresentavam a embalagem plástica rasgada ou furada e em alguns casos notamos ferrugem e 
humidade na embalagem. No entanto isto não pareceu afetar o funcionamento. Pirotécnicos bem 
conservados não diapararam enquanto outros do mesmo ano, mal conservados, funcionaram 
normalmente e vice versa.

Um outro ponto importante, a ser comunicado aos fabricantes: as explicações nem sempre são 
claras. Com letra pequena ou imagens pequenas elas são difíceis de serem lidas, em particular por 
quem precisa de óculos para leitura, ainda mais em condições de iluminação fraca. Do público 
presente, poucos sabiam que a bolota sobressaliente numa das tampas indica o lado que está o 
sistema de disparo. Como o foguete é disparado puxando uma argola que fica em baixo e o facho 
tem a argola em cima, isto pode confundir o usuário. O lado para cima deveria ser indicado com 
uma flecha bem visível (no foguete tem) e de preferência em relevo.

O Hill chamou a atenção sobre um fato que não consta das instruções: nos foguetes estrêla, deve-se 
remover a tampa de cima pois ela pode dificultar a saida do tiro. E de fato, num dos foquetes um 
participante não conseguiu removê-la: estava colada e somente foi retirada com muita dificuldade. 
Numa situação de emergência poderia ser um problema sério e um forte candidato a explosão.

Um outro ponto que foi bem demonstrado foi a necessidade de segurar o foguete fora da borda do 
barco com braço extendido e com a cabeça virada de lado. A chama para baixo poderia queimar a 
perna e até danificar um bote de borracha.

O facho deve ser disparado inclinado sem ser olhado pois a luz é muito viva. Em compensação o 
fumígeno leva algum tempo para acender e produzir fumaça, dá tempo para disparar e colocá-lo 
com calma na água a sotavendo.

Conclusão

Das tabelas 1 e 2 podemos observar que:

1) Pirotécnicos vencidos funcionam mesmo passado anos do vencimento.
2) Para  vencimentos entre 2005 e 2011, sucesso  é maior para fumígeno (100%) e menor para 

foguetes (60%)
3) As instruções devem ser lidas e perfeitamente entendidas antes de precisar utilizar o material 

numa situação de emergência.



Figura 1 – Mesa com os pirotécnicos e parte do público, na ponta do Pier do Perequê (Foto de Julio 
Paulino, veleiro Augang)

Figura 2 – Veleiro Millenium Star que reportou a visibilidade a diversas distâncias do Pier. (Foto de 
Julio Paulino, veleiro Augang)



Figura 3 – Cordão de segurança separa o instrutor (Hill) do público. (Foto de Julio Paulino, veleiro 
Augang)

Figura 4 – Hill disparando um foguete. Observe a luva de couro e os óculos de segurança. (Foto de 
Julio Paulino, veleiro Augang)



Figura 5 – Facho disparado por participante sob supervisão de Hill (Foto de Julio Paulino, veleiro 
Augang)

Figura 6 – fumígeno no tambor. Observe os outros pirotécnicos já disparados na água. (Foto de 
Julio Paulino, veleiro Augang)


