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A EMPRESA

Nossa origem embrionária é fruto de

aprofundados estudos das técnicas empregadas

na análise de estabilidade química de explosivos

e destruição de artefatos bélicos. A percepção

de uma lacuna existente no mercado para

destinação final de resíduos Classe I (explosivos

e artifícios pirotécnicos), tão amplamente

utilizados para fins civis e militares por vários

segmentos no mercado nacional, norteou o

projeto de criação da Empresa.

No fim do ano de 2012 iniciou-se a fase de

certificação e licenciamento junto aos órgãos

de fiscalização e a partir de 2013, a fase de

operações, inicialmente atendendo forte

demanda do mercado off-shore de

prospecção de petróleo. Devido a grande

visibilidade adquirida nessas atividades,

ampliamos e diversificamos nossa pasta de

clientes, passando a atender fábricas de

explosivos, Organizações Militares das

Forças Armadas, empresas ligadas ao

segmento aeronáutico, fábrica de munições

e montadoras de veículos.1.

SOMOS UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESTINAÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS CLASSE I – EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS.



Contribuir para a sustentabilidade dos nossos

clientes, prestando serviços de descarte adequado

de explosivos e artifícios pirotécnicos, minimizando

riscos de estocagem.

Transparência e ética com o meio externo e interno;

Responsabilidade social e ambiental;  

Garantia da legalidade dos serviços; 

Qualidade e eficiência.

Ser referência de excelência e reconhecida

como a melhor empresa de descarte de explosivos

e artifícios pirotécnicos no mercado.

Valores:

Missão:

Visão:



NOSSAS SOLUÇÕES:

Engloba os serviços de coleta, transporte
e armazenamento temporário de produtos
perigosos, assessoramento do serviço
referente a documentação necessária
conforme legislação em vigor e emissão
do certificado de destinação final.

DESCARTE

Envolve o emprego de frota própria e/ou terceirizada dotada de veículos
certificados e aptos a operar em qualquer região do território nacional
e disponibiliza depósitos/paióis para armazenagem temporária do passivo
de clientes. A legalização do serviço contempla o assessoramento ou
a execução dos processos necessários a regularização de toda
documentação, incluindo a certificação do cliente.

LOGISTICA E LEGALIZAÇÃO

Envolve um estudo pormenorizado do material mediante
visita técnica ao cliente, onde são levantados aspectos
sobre a estrutura, funcionamento e segurança na
manipulação, armazenamento e transporte. O serviço
dedica especial atenção à segurança e descaracterização
dos artefatos militares antes da destinação final.

DESMILITARIZAÇÃO

Desenvolvida por meio de cursos ministrados a
profissionais que lidam com explosivos e artifícios
pirotécnicos, com a finalidade de capacitação do
profissional visando minimizar os riscos envolvidos na
manipulação dos produtos perigosos antes do envio
para o descarte adequado.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL



SINALIZADOR 

SALVATAGEM

CARGA 

MOLDADA
AIRBAG

SERVIÇOS

ESPOLETA TUBOS

DE CHOQUE

ESTOPIM

ANFO, HMX,

RDX E OUTROS
BOOSTER

CORDEL 

DETONANTE
EMULSÃO

BASE

EMBALAGENS

CONTAMINADAS

DESCARTE ADEQUADO DE EXPLOSIVOS:



MOTOR DE 

FOGUETE

CABEÇA DE 

GUERRA
ESPOLETA DE 

OGIVA

DESMILITARIZAÇÃO:

SERVIÇOS

MUNIÇÃO



DIFERENCIAL

Contribuir para sustentabilidade 

de empresas e indústrias;

Destinar de forma segura e 

adequada produtos perigosos;

A DESMAG realiza toda logística que envolve   

a destinação final de produtos controlados 

classificados como explosivos.

Evitar acidentes e desvios de 

produtos perigosos inservíveis;

Evitar o armazenamento de produtos 

perigosos em locais inadequados;

Única empresa especializada no 

descarte de explosivos.

Serviço certificado.

Coleta, transporte, documentação, 

consultoria e emissão do certificado 

de destinação final.



CERTIFICAÇÕES QUE COMPROVAM

NOSSA EFICIÊNCIA E QUALIDADE. 



Empresas que trabalham na atividade

de extração de petróleo, onde

desenvolvemos a descontaminação de

canhões e descarte dos mais variados

tipos de explosivos empregados nesta

atividade;

NOSSOS CLIENTES

Empresas fabricantes 

de explosivos;

Empresas que utilizam e/ou

possuem embarcações;

Empresas fabricantes de armamentos de

alta tecnologia, realizando serviços de

desmilitarização e descarte de variada

gama de componentes;

Empresas do segmento

aeronáutico;

Empresas gerenciadoras de

resíduos, absorvendo resíduos

com componentes explosivos;



Empresas fornecedoras de air bags

atuando na destruição e descarte de

insufladores pirotécnicos.

Operadores portuários e empresas 

atuantes neste segmento;

Forças Armadas, realizando serviços

de desmilitarização e descarte de

variada gama de componentes;

Forças Policiais, prestando serviços

de destruição e descarte de materiais

e explosivos apreendidos;

Empresas que utilizam supressores

explosivos (espoletas) no controle de

atmosfera explosiva;

NOSSOS CLIENTES



Setor Administrativo

E-mail: contato@desmag.com.br

Setor Operacional

E-mail: baseoperacional@gmail.com.br

Setor Comercial

E-mail: comercial@desmag.com.br

Setor Financeiro e Recursos 

Humanos

E-mail: vanessa@desmag.com.br

Somos referência na 

DESTINAÇÃO SEGURA, 

LICENCIADA E COM 

RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL. Contrate 

nossos serviços e tenha a 

certificação do seu descarte. 

(22) 2771 4925 

desmag.com.br

contato@desmag.com.br

CONTATOS


