ANEXO D
NOMENCLATURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS E ARTEFATOS
SIMILARES

NOME

DESCRIÇÃO

Artefato lançado por meio de
tubos de lançamento, contendo
Bomba aérea
carga de projeção, retardo, carga
de abertura, baladas e/ou tiros
tubo, de papel ou de plástico,
Bomba de solo contendo composição pirotécnica
e iniciador.
Centelhador de tubo
contendo
composição
tubo
pirotécnica
Arame ou palito parcialmente
Centelhador de
coberto
de
composição
vara
pirotécnica
Montagem que inclui dois ou
mais tipos de fogos de artifício,
Conjunto
de
com um ou mais pontos de
múltiplos tubos
iniciação e queima em seqüência,
para apresentação em show.
Dispositivo contendo composição
Estalo de salão pirotécnica sensível a choque
mecânico
Fio ou cordão, encapado ou
Estopim
desencapado, empregnado de
composição pirotécnica
Foguete

EFEITO
PRINCIPAL

EXEMPLOS

Ascensão seguida de Bomba de polegadas, shell, shellefeitos diversos
in-mortar, minas
Estampido

Traque, estalo de riscar bomba
numerada, banger, firecracker

Emissão de centelhas

Vela, velinha, chuva, bengala,
cascata, estrela lume

Emissão de centelhas

Chuva,
chuvinha,
estrelinha, sparkle

Efeitos diversos

Tortas, girândolas, cakes, letreiros,
set pieces, kits, base de míssil

Estampido

Traque de
throwdown

massa,

Transmissão de chama Retardo, rastilho,
com ou sem retardo
quickmatch

estrela,

estalinho,

safety

fuse,

Lançamento
de
Tubo com carga de projeção,
Três tiros, rabo de pavão, bouquet
baladas e/ou bombas
contendo baladas e/ou bombas
de lágrimas, crakling,, prepitante,
aéreas de efeito sonoro
aéreas
bomba 12 x 1
e/ou visual

Tubo
de
Tubo com carga de projeção
lançamentocontendo bomba aérea singela
Morteiro
Tubo cônico ou cilíndrico
Fonte
contendo composição pirotécnica
Tubo
contendo
composição
Fumígeno
pirotécnica

Lançamento
bombas aéreas

de Nº 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 e no
8.

Emissão de centelhas e Vulcão, sputnik, árvore de natal,
chamas coloridas
fountain
Emissão de fumaça

Smoke

Aviação,
abelinha,
ovni,
Tubo provido de hélice contendo Ascensão
em
helicóptero, disco voador, coroa
composição pirotécnica
movimento giratório
giratória
Tubo cilíndrico ou em forma de
Movimento giratório
Giratório de solo espiral contendo composição
Peão, giroloco, roseta
em torno de um ponto
pirotécnica
Tubo com diversas cargas de
Lançamento
de
projeção contendo baladas e/ou
Vela romana, ("roman candle",
Candela
baladas e/ou bombas
pistola)
bombas aéreas, montadas em
aéreas, em seqüência.
alternância
Giratório aéreo

