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PORTARIA Nº 54 - COTER, DE 14 DE JUNHO DE 2017.

 

Aprova o Caderno de Instrução de Defesa 
Química, Biológica, Radiológica e Nuclear 
(EB70-CI-11.409), 1ª Edição, 2017, e dá outra 
providência.

O COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso III do art.11 do Regulamento do Comando de 
Operações Terrestres (EB10-R-06.001), aprovado pela Portaria do Comandante 
do Exército nº 691, de 14 de julho de 2014, e de acordo com o que estabelece 
os art. 5º, 12 e 44 das Instruções Gerais para as Publicações Padronizadas do 
Exército (EB10-IG-01.002), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exército 
nº 770, de 7 de dezembro de 2011, e alteradas pela Portaria do Comandante do 
Exército nº 1.266, de 11 de dezembro de 2013, resolve:

Art. 1º Aprovar o Caderno de Instrução de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (EB70-CI-11.409), 1ª Edição, 2017, que com esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação.
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CAPÍTULO I

 INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE

- Este caderno de instrução (Cadr Instr) tem por finalidade divulgar os conceitos 
e fundamentos da doutrina de defesa química, biológica, radiológica e nuclear 
(DQBRN) em utilização no âmbito do Exército Brasileiro (EB).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Apresentar a doutrina básica de DQBRN, aplicável às Organizações Mili-
tares (OM) do Corpo de Tropa com responsabilidades no 1º nível de resposta 
previsto no Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do 
Exército (SisDQBRNEx).

1.2.2 Orientar os Comandantes e os S/3 no planejamento e execução das 
instruções previstas no Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do 
Cabo e do Soldado - Instrução  de Garantia da Lei e da Ordem e Instrução 
Comum (EB70-PP-11.012), bem como nas operações e atividades específicas 
de DQBRN no Corpo de Tropa.

1.3 DEFINIÇÕES BÁSICAS

1.3.1 Arma de Destruição em Massa (ADM): arma dotada de um elevado po-
tencial de destruição e que pode ser empregada contra um grande número de 
pessoas, infraestruturas ou recursos de qualquer espécie.

1.3.2 Arma QBRN: é o artefato projetado e construído com o propósito de causar 
a liberação de agente químico, biológico, material radioativo ou de gerar uma 
detonação nuclear sobre determinado alvo. Devido à magnitude de seus efeitos 
é considerada uma ADM.

1.3.3 Ameaça QBRN: é a intenção de proliferar ou de empregar ADM (Armas 
QBRN) convencionais ou dispositivos improvisados que disseminem o Perigo 
QBRN.

1.3.4 O termo genérico Materiais Industriais Tóxicos (MIT) refere-se a subs-
tâncias tóxicas ou radioativas na forma sólida, líquida, aerossol ou gasosa que 
podem ser utilizadas ou armazenadas para uso industrial, comercial, médico, 
militar ou doméstico. Os MIT podem ser químicos, biológicos ou radiológicos e, 
por isso, são classificados como compostos químicos industriais tóxicos (QIT), 
biológicos industriais tóxicos (BIT) ou radiológicos industriais tóxicos (RIT).
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CAPÍTULO II
O SISTEMA DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E

NUCLEAR DO EXÉRCITO (SisDQBRNEx)

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1.1 O SisDQBRNEx encontra-se regulado pela Portaria nº 204 EME, de 14 de 
dezembro de 2012, que aprovou a Diretriz para Atualização e Funcionamento do 
Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército.

2.1.2 A Portaria estabelece os Objetivos, as Premissas, a Subordinação e Vin-
culação, a Estrutura Organizacional e as Atribuições das Forças de Respostas 
QBRN para o funcionamento do SisDQBRNEx.

2.1.3 Dentro dos itens regulados, serão destacados, a seguir, a Estrutura Orga-
nizacional e as Atribuições das Forças de Resposta, com ênfase no 1º nível de 
resposta QBRN.

2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2.2.1 O SisDQBRNEx foi concebido em níveis integrados, de emprego escalo-
nado e progressivo,  englobando órgãos da estrutura existente no EB, os quais 
desempenharão tarefas nas áreas de doutrina, pessoal, ensino, operações, lo-
gística e assessoria científica.

2.2.2 O sistema foi estruturado em três níveis de atuação: orgânico, inicial e 
emergência.

2.2.2.1 Orgânico (1º Nível): engloba as atividades de proteção individual e de 
alerta inicial, as quais exigem capacitação e adestramento inerentes ao previsto 
para formação do combatente básico na tropa. A instrução de DQBRN do 1º 
nível de resposta está baseada nos objetivos propostos no Programa-Padrão 
EB70-PP-11.012 Figura (Fig) 1.



2-2

EB70-CI-11.409

Fig 1 - Instrução de equipamento de proteção individual

2.2.2.2 Inicial (2º Nível): abarca medidas preventivas e corretivas para detecção, 
identificação e descontaminação/detoxificação de eventos de pequenas propor-
ções em locais pontuais, exigindo uma capacitação básica em DQBRN e recur-
sos humanos e materiais especializados.

2.2.2.3 Emergência (3º Nível): abrange as atividades de planejamento, coorde-
nação e execução das atividades e tarefas de DQBRN em toda a área de opera-
ções, em âmbito nacional ou internacional.

2.2.3 Força de Resposta (FR): constituída pelas Organizações Militares do Exér-
cito Brasileiro (OM/EB), OM DQBRN e/ou Destacamentos de DQBRN de caráter 
temporário e concepção modular. Será ativada pelo Comando de Operações 
Terrestres (COTER), órgão Central do SisDQBRNEx, sendo organizada e esca-
lonada da seguinte forma:

2.2.3.1 Força de Resposta Orgânica (FRO): constituída pelas OM empregadas em 
1º escalão que se encontrem próximas ou em contato com áreas contaminadas 
ou ameaçadas por agentes QBRN (Fig 2).
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Fig 2 - Atribuições da FRO

2.2.3.2 Força de Resposta Inicial (FRI): composta pelo Dst DQBRN, o qual será 
constituído por módulos dos vetores Proteção, Logística e Saúde orgânicos de 
Grande Comando/Grande Unidade (G Cmdo/GU), para atuação em eventos 
QBRN de pequena magnitude (Fig 3).

Fig 3 - Atribuições da FRI

2.2.3.3 Força de Resposta às Emergências (FRE): constituída pelo 1º Batalhão 
de DQBRN (1º Btl DQBRN) e pela Companhia de DQBRN (Cia DQBRN) do 
Comando de Operações Especiais (C Op Esp), podendo ser reforçados por 
elementos da Assessoria Científica. A FRE pode atuar em todo o Território 
Nacional para proteção de estruturas estratégicas ou em eventos QBRN de 
grandes proporções (Fig 4).
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Fig 4 - Atribuições da FRE

2.3 ATRIBUIÇÕES DAS FORÇAS DE RESPOSTA QBRN

2.3.1 A FRO tem por atribuições:

- isolar o local sob ameaça ou submetido a um evento QBRN;

- acionar, de acordo com a proporção do evento QBRN, as OM DQBRN ou a FRI 
ou FRE, caso ativadas; e

- prover sua autoproteção contra os efeitos iniciais de um evento QBRN.

2.3.2 A FRI possui três módulos para o desenvolvimento de suas atividades 
(Módulo Proteção, Módulo Logístico e Módulo Saúde), (Fig 5). 

2.3.2.1 O Módulo Proteção tem por atribuições:

- planejar e executar, sumariamente, medidas preventivas de varredura, 
reconhecimento QBRN (Rec QBRN), identificação, demarcação e isolamento de 
áreas contaminadas por agentes QBRN;

- avaliar a magnitude do evento QBRN, notificando ao escalão superior, de modo 
a subsidiar o desencadeamento das ações reativas pelas OM DQBRN ou FRI 
(módulos logístico e saúde) ou FRE, caso ativadas;

- realizar as atividades de monitoramento sumário, abertura de brechas, 
levantamento de informações QBRN e coleta de amostras; e

- instalar e operar, quando acionado, sistema local de monitoramento de locais 
críticos, o qual deverá ser integrado ao Sistema de Comando e Controle de área.
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Fig 5 - Desdobramento de uma FRI em módulos

2.3.2.2 O Módulo Logístico tem por atribuições:

- instalar e operar um Posto de Descontaminação Total (P Descon Tot);

- selecionar e preparar as áreas específicas para as atividades de redução de 
efeitos, descontaminação e adoção de outras medidas de DQBRN; e

- realizar, dentro de suas possibilidades, as atividades de descontaminação de 
pessoal e material submetidos a eventos QBRN de pequenas proporções.

2.3.2.3 O Módulo Saúde tem por atribuições:

- assessorar, planejar, coordenar e executar as tarefas para atendimento inicial 
(medidas de suporte à vida e de controle inicial das lesões) das vítimas expostas 
a agentes QBRN;

- instalar e operar um Posto de Saúde (PS) no interior do P Descon Tot;

- planejar e coordenar a evacuação (terrestre e/ou aérea) dos feridos submetidos 
a agentes QBRN (Fig 6); e

- coordenar o apoio de saúde hospitalar, por meio de Organizações Militares de 
Saúde (OMS) do EB e demais Forças Armadas (FA) e/ou Organizações Civis de 
Saúde (OCS) contratadas.
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Fig 6 - Sequência de evacuação dos feridos submetidos a agentes QBRN.

2.3.3 Força de Resposta às Emergências.

2.3.3.1 O 1º Btl DQBRN (Fig 7) tem por atribuições:

 

1º 

Fig 7 - Símbolo do 1º Btl DQBRN

- assessorar e apoiar a Força Terrestre (F Ter) - G cmdo e/ou GU - em assuntos 
atinentes à DQBRN;

- planejar, coordenar e executar medidas preventivas DQBRN, por meio de 
reconhecimentos especializados, varreduras, identificação e delimitação de áreas 
atingidas por agentes QBRN, bem como ações reativas para descontaminação/
detoxificação de material e pessoal e o gerenciamento de dano QBRN;
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- instalar e operar até  três P Descon Tot;

- coordenar e executar, quando determinado, o apoio à Defesa Civil na detecção, 
redução de efeitos, descontaminação e outras medidas ativas e passivas de 
proteção, quando do emprego de agentes QBRN;

- apoiar a instrução e o adestramento de tropa nos assuntos pertinentes às ope-
rações de DQBRN, de acordo com as orientações do COTER e do Comando 
Militar de Área (C Mil A) enquadrante;

- integrar, quando determinado, a FRE ou a Força Tarefa Conjunta DQBRN para 
atuação em operações singulares ou conjuntas de DQBRN, bem como atuar em 
ambiente interagências;

- enquadrar ou integrar tropa especializada de DQBRN no atendimento a 
compromissos e/ou protocolos internacionais firmados pelo Brasil;

- propor ao C Mil A enquadrante as necessidades de especialização e de 
capacitação de pessoal na área DQBRN;

- realizar, de forma sistemática e em caráter permanente, a prospecção, em 
âmbito nacional e internacional, de produtos de DQBRN no “estado da arte”, a 
fim de acompanhar a evolução tecnológica do material específico nessa área; e

- propor ao C Mil A enquadrante a lista de necessidades de material específico 
de DQBRN para aquisição no mercado interno e externo.

2.3.3.2 A Cia DQBRN (Fig 8) tem por atribuições:

 

Fig 8 - Símbolo da Cia DQBRN

- assessorar e prestar o apoio ao combate especializado à Brigada de Operações 
Especiais (Bda Op Esp) nos aspectos relativos à defesa QBRN, ao uso de 
agentes não letais e à proteção contra Dispositivos de Dispersão Radiológica 
(DDR) e Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN;

-  apoiar a instrução e o adestramento da Bda Op Esp nos assuntos pertinentes 
às operações QBRN, de acordo com as orientações do COTER;
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- planejar e executar medidas preventivas de DQBRN por meio de reconheci-
mentos especializados, varreduras (inclusive antibomba), identificação, coleta 
de amostras e delimitação de áreas atingidas por agentes QBRN, bem como 
ações reativas para descontaminação/detoxificação de material e pessoal e o 
gerenciamento de dano QBRN;

- instalar e operar  um P Descon Tot;

- realizar, de forma sistemática e em caráter permanente, a prospecção, em âm-
bito nacional e internacional, de produtos de defesa de DQBRN no “estado da 
arte”, a fim de acompanhar a evolução tecnológica do material específico nessa 
área;

- integrar, quando determinado, a FRE ou Força Tarefa Conjunta DQBRN para 
atuação em operações singulares ou conjuntas de proteção QBRN, bem como 
atuar em ambiente interagências;

- integrar tropa especializada de DQBRN para atendimento a compromissos e/
ou protocolos internacionais firmados pelo Brasil; e

- elaborar e remeter ao Centro de Inteligência do Exército (CIE), quando oportu-
no ou solicitado, o repertório de conhecimentos necessários para o cumprimento 
de suas missões, a fim de orientar as ações de Inteligência.
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CAPÍTULO III

CONCEITOS BÁSICOS DE DQBRN

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1.1 Neste capítulo serão apresentados os conceitos básicos de DQBRN para 
o Corpo de Tropa.

3.2 CONCEITOS BÁSICOS

3.2.1 Perigo QBRN: é toda gama de agentes químicos, biológicos, radiológicos 
e nucleares que produzem efeitos nocivos à saúde e à integridade de materiais. 
É gerado pelo ataque com ADM (Arma QBRN) ou pela disseminação acidental 
ou deliberada de MIT.

3.2.2 Perigo Químico (PQ): é qualquer agente químico (manufaturado, usado, 
transportado ou armazenado) que pode causar morte ou dano por meio de sua 
propriedade tóxica. Ele é classificado em armas químicas, agentes químicos e 
compostos (QIT) (Fig 9). Podem ser categorizados em: 

3.2.2.1 Armas Químicas: são  os materiais utilizados para fins militares previstos 
na Convenção de Proibição de Armas Químicas (CPAQ) e incluem:

- agentes químicos e seus precursores, exceto quando utilizados para fins não 
proibidos pela CPAQ;

- munição ou dispositivo fabricado para causar morte ou dano por meio das pro-
priedade tóxicas dos agentes químicos; e

- qualquer equipamento fabricado para ser utilizado de forma correlata ao em-
prego de munição ou dispositivo especificado no item anterior.

3.2.2.2  Agentes Químicos: são substâncias químicas destinadas a causar bai-
xas, ferimentos graves ou incapacitar, principalmente, por meio de efeitos psico-
lógicos. O termo exclui os agentes químicos para controle de distúrbios, quando 
utilizados por Forças de Segurança Pública e nas operações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO), herbicidas, fumígenos e iluminativos, além de todo o rol de 
compostos químicos que potencialmente não causam mal à saúde.

3.2.2.3 Compostos QIT: são compostos desenvolvidos ou produzidos para uso 
industrial ou para pesquisa. Tem-se como exemplos os pesticidas, compostos 
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petroquímicos, fertilizantes, corrosivos, explosivos e venenos. Possuem o po-
tencial de se tornarem perigosos e causarem danos ao corpo humano e ao equi-
pamento. São classificados como corrosivos, inflamáveis, explosivos ou com-
bustíveis. São liberados na forma de vapor ou líquido altamente volátil e causam 
danos à saúde em curto ou longo prazo. A liberação de grandes quantidades 
pode causar graves danos ambientais.

3.2.2.4 Outras fontes: são os agentes herbicidas e desfolhantes, agentes para 
controle de distúrbios, substâncias fumígenas e iluminativas. Estão excluídos da 
classificação contida na CPAQ e os três últimos têm ainda o seu emprego auto-
rizado nas ações de GLO.

Fig 9 - Exemplos de Perigo Químico

3.2.3 Perigo Biológico: é qualquer organismo ou substância tóxica de origem 
biológica, que configure uma ameaça à saúde humana ou animal (Fig 10). Como 
exemplos têm-se os rejeitos médicos ou amostras de um microrganismo, vírus 
ou toxina (de uma fonte biológica) que podem afetar a saúde humana. São clas-
sificados em armas biológicas, agentes biológicos e compostos BIT.

3.2.3.1  Armas Biológicas: são armas que dispersam ou disseminam um agente 
biológico, incluindo os vetores artrópodes. Os aspectos a seguir podem poten-
cializar os efeitos das armas biológicas:

- existência de uma população-alvo vulnerável;
- agentes infecciosos ou tóxicos com alto grau de letalidade e propriedades in-
capacitantes;
- disponibilidade ou adaptabilidade do agente para uma produção em larga es-
cala;
- estabilidade do agente; e
- fatores limitadores como propriedades biológicas (particularmente o rápido de-
caimento), condições do ambiente e métodos de disseminação.

Efeitos das Armas Químicas Lacrimogêneo Desastre com QIT
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3.2.3.2 Agentes Biológicos: são organismos que podem causar doenças em 
pessoas, vegetais e animais ou causar a deterioração de material. Causam o 
alastramento de doença em população e agricultura, sendo classificados como:

- Patógenos: são microrganismos causadores de doenças (bactérias, vírus, fun-
gos, riquétsias) que diretamente atacam o tecido e o funcionamento biológico 
humano, animal e vegetal; e

- Toxinas: são substâncias venenosas produzidas naturalmente (por bactérias, 
plantas, fungos, cobras, insetos e outros organismos vivos), e que também po-
dem ser sintetizadas artificialmente.

3.2.3.3 Compostos BIT:  são produzidos, utilizados, transportados ou armazena-
dos para uso industrial, médico ou comercial, que podem configurar uma ame-
aça tóxica ou infecciosa. A liberação destes compostos pode decorrer de um 
incidente, ataque ou dano em uma instalação que manuseie, produza, armazene 
ou recicle material biológico.

3.2.3.4 Outras fontes: são as doenças endêmicas ou de ocorrência natural.  As 
doenças endêmicas são aquelas que se espalham com facilidade em grande 
parte da população em uma região geográfica. Exemplo disso é a febre hemor-
rágica do vírus Ebola.

Fig 10 - Exemplos de Perigo Biológico

3.2.4 Perigo Radiológico: são substâncias que emitem radiação por natureza, 
sob a forma de partículas radioativas (alfa ou beta) e da emissão de radiação 
ionizante (raios X, gama, nêutrons), que produzem íons que causam danos, 
ferimentos ou destruição. Tem origem em fontes distintas de armas nucleares e 
pode ser disperso de diversas maneiras (Fig 11).

Bioterrorismo Surto de Ebola
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Fig 11 -  Exemplo de Perigo Radiológico

3.2.5 Perigo Nuclear: é o conjunto de efeitos nocivos à saúde de pessoas e de 
animais, instalações e equipamentos eletrônicos, que resultam da detonação de 
uma arma nuclear. 
3.2.5.1 O Perigo Nuclear pode causar danos imediatos e/ou prolongados, de 
acordo com a natureza e características da detonação nuclear.
3.2.5.2 Os efeitos dos Perigos Radiológicos e Nucleares, normalmente, são 
de difícil detecção até a apresentação dos primeiros sintomas da radiação, 
necessitando de equipamentos específicos para sua quantificação. Anteparos 
como concreto e aço oferecem relativa proteção contra as emissões gama, X 
e nêutrons, e total contra as partículas alfa e beta. Quanto maior a distância 
de segurança e menor o tempo de exposição à radiação, menos efeitos serão 
constatados pelo organismo (Fig 12).

Fig 12 - Princípios da proteção radiológica

Acidente Radiológico com Césio 137 Bomba Suja
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CAPÍTULO IV

PRINCÍPIOS E ATIVIDADES DE DQBRN

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1.1 Os Princípios da DQBRN são os seguintes:
- evitar a contaminação por Perigos QBRN;
- proteger indivíduos, unidades e equipamentos ante aos Perigos QBRN que 
não possam ser evitados; e
- descontaminar com o intuito de restaurar a capacidade operacional.
4.1.2 As Atividades da DQBRN são: o Sensoriamento QBRN, a Segurança 
QBRN, a Sustentação QBRN e o Sistema QBRN. A Fig 13 representa a inter-
-relação entre os Princípios e Atividades da DQBRN.

Fig 13 – Princípios e Atividades da DQBRN

4.2 SEGURANÇA QBRN (PROTEÇÃO)

4.2.1 A Proteção QBRN é uma das formas de evitar a contaminação e deve 
ser adotada quando da iminência ou da presença confirmada de substâncias 
QBRN. Pode ser de ordem individual, coletiva e tática.

4.2.2 A proteção coletiva é de responsabilidade das unidades especializadas em 
QBRN. em proveito de estruturas específicas da Força Terrestre Componente 
(FTC).
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4.2.3  A proteção tática refere-se às medidas de dissimulação e de disciplina em 
campanha. aprendidos na instrução individual básica como uso da camuflagem. 
disciplina de ruídos etc.

4.2.4  A proteção individual reflete-se na correta utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), fundamentais para prevenir ou amenizar os efeitos de 
ataques de qualquer natureza.

4.2.5 Proteção individual: são as medidas tomadas pelo combatente individual 
básico em proveito próprio e empregando os seguintes EPI: máscara contra 
gases, kit individual de primeiros socorros, kit de descontaminação imediata e 
roupa protetora especializada ou cobertura protetora individual (Fig 14).

Fig 14 - Tipos de EPI

4.2.5.1 Os seguintes fatores influenciam na Proteção Individual e, consequente-
mente, nas operações:
- o conhecimento sobre o manuseio do equipamento de proteção;
- a carga de trabalho imposta pela missão;
- as condições meteorológicas (temperatura);
-  a fadiga (deficiência respiratória, aumento da temperatura corporal, desgaste 
físico e psicológico);
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- a destreza manual, a acuidade visual e a comunicação oral tornam-se lentas e 
imprecisas; e
- as necessidades pessoais.
4.2.5.2  A aclimatação do combatente ao ambiente e o seu grau de adestramento 
com o EPI reduzirão o número e a gravidade das baixas pelo calor. E, dependendo 
da missão e das condições exigidas para o seu cumprimento, o escalão superior 
poderá, temporariamente, modificar os seus objetivos.
4.2.5.3 Deve-se levar em consideração, ainda, que o uso do EPI no 1º nível 
de resposta QBRN visa à sobrevivência do combatente, de forma que seja 
possível proporcionar o alerta imediato, descontaminar individualmente as 
partes críticas e prosseguir no objetivo até que seja possível a realização de 
uma descontaminação mais apurada.
4.2.5.4 Como exemplo, o uso do poncho de campanha, como cobertura protetora, 
associado à utilização da máscara contra gases e de luvas, tem por finalidade 
proteger o combatente do acúmulo de resíduos de uma precipitação radioativa, 
química ou biológica.
4.2.5.5 Normalmente, o EPI especializado estará disponível para a tropa 
especializada em DQBRN ou fração com emprego específico que justifique a 
sua necessidade.
4.2.6 EPI - máscara contra gases: é um dos itens que permite a permanência 
do combatente em atmosfera gasada, sem que se respire o ar contaminado. É o 
principal equipamento de proteção individual em qualquer ambiente QBRN. Tal 
importância decorre do fato de que o aparelho respiratório seja a principal porta 
de entrada destes agentes no organismo e pela alta sensibilidade dos olhos (Fig 
15).
4.2.6.1 Existem diversos tipos de máscaras contra gases militares e civis.
4.2.6.2 As máscaras civis têm aplicação principaImente nas indústrias que 
possuem risco de vazamento de gás e no combate a incêndios devido à grande 
emanação de Monóxido  de Carbono (CO) e Dióxido de Carbono CO².
4.2.6.3 As máscaras militares possuem características próprias que possibilitam 
o seu emprego em operações militares.
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Fig 15 - Funcionamento básico dos filtros das máscaras contra gases

4.2.6.4 Componentes Básicos das Máscaras (Fig 16 a 18):

- tirantes de ajuste: utilizados para fixação e ajuste da máscara no rosto e na 
cabeça do militar;

- máscara facial: parte interna da máscara que adere e protege o contorno mais 
externo do rosto e os olhos;

- máscara semifacial: parte interna da máscara que adere e protege o nariz e a 
boca do militar;

- válvula de inspiração: local no qual será rosqueado o filtro da máscara e por 
onde entrará o ar;

- válvula de expiração: local no qual o ar do interior da máscara sai e por onde 
será realizado o Teste de Limpeza;

- viseira ou visar: no caso das máscaras para uso militar, a viseira é binocular, de 
plástico resistente e por onde o usuário consegue visualizar seus movimentos e 
o que está ao seu redor;

- adaptador para cantil (entrada de água): válvula que será conectada pelo 
usuário para puxar a água de seu cantil; e

- filtro: cartucho onde ocorre toda a filtragem do ar. Possui rosca universal e é 
composto de filtro químico (carvão ativado) e filtro mecânico (trama com arame 
e papel de retenção).
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Fig 16 – Visão frontal da máscara contra gases

Fig 17 – Visão da retaguarda da máscara contra gases

 Viseiras 
(binocular) 

 Válvula direita 
de inspiração 

com filtro 
rosqueado 

 Válvula de Expiração com 
amplificador de voz mecânico e 

adaptador para cantil 

 Válvula esquerda de 
inspiração com tampão 

 Tirantes 
de ajuste 

 Tela elástica 
de ajuste na 

cabeça 
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Fig 18 - Visão da retaguarda da máscara contra gases

4.2.6.5 Testes de limpeza e estanqueidade.
4.2.6.5.1 Teste de limpeza - é o primeiro teste a ser realizado depois da colo-
cação da máscara contra gases, em ambiente contaminado. Tem por finalidade 
retirar o ar contaminado e os resíduos que ficaram no interior da máscara por 
ocasião da sua colocação (Fig 19). Para realizar o teste de limpeza, deve-se 
seguir os seguintes passos:
- identificar a válvula de expiração;
- colocar a mão na válvula de expiração de forma que fique totalmente obstruí-
da; e
- assoprar para que o ar saia do interior da máscara. O sopro deve ser com 
pressão máxima. A parte facial da máscara irá descolar do rosto e voltará à 
posição original. Este teste deve ser realizado quantas vezes forem necessárias.

 Máscara 
facial 

 

 

 Máscara 
semi-facial 

 

Bocal para cantil 
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Fig 19 - Teste de limpeza

4.2.6.5.2 Teste de estanqueidade – Tem por finalidade verificar a vedação da 
máscara junto à face e impedir que o ar contaminado do ambiente externo seja 
admitido (Fig 20). Deve ser realizado depois do Teste de Limpeza. Para executar 
o teste, deve-se proceder da seguinte forma:
- ajustar todos os tirantes;
- verificar se a parte facial está corretamente moldada no rosto; e
- colocar a palma da mão na entrada de ar do filtro e puxar o ar. A máscara deverá 
colar na face. Caso isso não ocorra, é porque os tirantes não estão ajustados ou 
a máscara não está bem moldada ao rosto. Persistindo a entrada de ar deverá 
trocar a máscara por uma numeração maior.
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Fig 20 -Teste de estanqueidade

4.2.6.6 Descontaminação da máscara contra gases.
4.2.6.6.1 Antes de realizar a descontaminação, deve-se retirar o filtro e, logo em 
seguida, umedecer um pano e passar por todo o interior da máscara. Após esta 
etapa, passar um pano seco para retirar o excesso de resíduos.
4.2.6.6.2 A máscara é um equipamento de uso individual e, tendo em vista o 
íntimo contato das partes internas com as vias respiratórias, ela pode acumular 
micróbios, por isso deverá ser periodicamente desinfetada em suas partes 
internas. Para isto, basta lavá-la com água em temperatura ambiente e sabão 
neutro, secando o excesso de líquido e deixando em local arejado.
4.2.6.6.3 O sabão neutro é um excelente descontaminante e a água mantém 
as propriedades da borracha, evitando seu ressecamento. A aplicação de talco, 
após a máscara estar seca, destina-se a absorver os resíduos de água na 
borracha, devendo o talco ser retirado completamente com um pincel ou pano 
seco antes de guardá-la.
4.2.6.7 Regras de Armazenagem e Manutenção.
4.2.6.7.1 As máscaras devem ser guardadas nas respectivas bolsas em armários 
ou prateleiras, colocadas em local seco e fresco ao abrigo do sol. É proibido 
empilhar as bolsas para evitar deformações das máscaras. Deve-se colocá-las 
em pé, lado a lado.
4.2.6.7.2 Como a parte facial, as válvulas e outras partes são de borracha 
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moldada, torna-se indispensável dar a esse material o necessário trato, sem o 
que, antes do prazo tecnicamente preestabelecido, a borracha fique envelhecida, 
e em consequência, a máscara fique inutilizada.
4.2.6.7.3 Se a máscara for molhada, devido à transpiração ou chuva, deve-se 
enxugá-la com um pano e pendurá-la ao ar livre, abrigada do sol, antes de ser 
guardada. Quando seca, polvilhar talco e retirar com um pincel ou pano seco, 
antes de ser colocada na bolsa.
4.2.6.7.4 É prejudicial deixar a máscara secar ao sol ou no calor, porque motiva 
o envelhecimento prematuro da borracha e a deformação dos visores.
4.2.6.7.5 Mesmo em campanha ou em exercício, não se deve permitir deixar a 
bolsa com o material diretamente sobre o chão ou exposto ao tempo.
4.2.6.7.6 É necessário todo zelo com os visores e outros materiais de plástico, 
pois estão sujeitos a deformações e arranhões irreparáveis.
4.2.6.7.7 Na limpeza da máscara e no seu uso, é necessário todo cuidado com 
as válvulas, principalmente a de expiração. Nessa válvula não se deve tocar, 
senão para inspecioná-la ou substituí-la. As diversas peças de uma máscara não 
devem ser desmontadas para limpeza nem para instrução. Somente militares 
qualificados poderão desmontar a válvula de expiração, para possíveis reparos.
4.2.6.7.8 Os derivados de petróleo atacam e deterioram a borracha, sendo 
terminantemente proibido o uso de gasolina, querosene, óleos ou graxas na 
limpeza ou conservação das máscaras, assim como outros solventes orgânicos, 
inclusive o álcool.
4.2.6.8 Notas.
4.2.6.8.1 A duração técnica das máscaras contra gases, de um modo geral, é de 
dez anos.
4.2.6.8.2 Os elementos filtrantes, de acordo com as diversas fabricações, trazem 
seus prazos de duração estabelecidos.
4.2.6.8.3 Em tempo de paz, recomenda-se que os elementos filtrantes sejam 
guardados sempre lacrados e que se anote os períodos de uso, até que o prazo 
de duração venha a se extinguir. Já em campanha, devem ser substituídos 
quando:
- forem deslacrados, mesmo que usados em áreas não contaminadas;
- seu prazo de duração estiver terminando;
- forem molhados; e
- sofrerem saturação.
4.2.6.9 Colocação da máscara contra gases (Fig 21).
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A máscara e o filtro deverão ser trans-
portados na bolsa apropriada e na posi-
ção de tiracolo.

Trazer a bolsa para frente do corpo para 
retirada do filtro e da máscara.

Fig 21 - Procedimentos de colocação da máscara contra gases
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Retirar o filtro e a máscara do interior da 
bolsa.

Retirar os lacres de segurança do filtro 
e rosqueá-lo na válvula de inspiração da 
máscara.

Fig 21 - Procedimentos de colocação da máscara contra gases (continuação)
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Liberar o ajuste dos tirantes (afrouxar to-
dos os tirantes).

Com as palmas das mãos voltadas para 
o interior da máscara, expandir os tiran-
tes e colocar primeiramente o queixo na 
máscara semi-facial, puxando os tiran-
tes até envolver toda a cabeça.

Fig 21 - Procedimentos de colocação da máscara contra gases (continuação)
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Ajustar os tirantes da máscara, puxando 
primeiro o tirante central e depois alter-
nando os tirantes laterais.

Realizar teste de estanqueidade, tam-
pando a entrada de ar do filtro e inspi-
rando fortemente. A máscara deverá 
aderir ao rosto, sem possibilitar a entra-
da de ar no interior dela.

Fig 21 - Procedimentos de colocação da máscara contra gases (continuação)
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Realizar teste de limpeza, tampando a 
válvula de expiração e soprando forte-
mente. O ar soprado deverá sair pelas 
laterais da máscara. Repetir este teste 
quantas vezes for necessário, até retirar 
todo agente do interior da máscara.

Máscara contra gases corretamente co-
locada, ajustada e com os testes execu-
tados.

Fig 21 - Procedimentos de colocação da máscara contra gases (continuação)
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4.3 SENSORIAMENTO QBRN (EVITAR A CONTAMINAÇÃO)

4.3.1 A detecção de agentes QBRN consiste na ação de estabelecer a presença 
ou não de agente QBRN em determinado local ou área para contribuir com o 
objetivo de evitar a contaminação.

4.3.2 Para detectar a presença destes agentes, podem ser utilizados os 
processos subjetivos ou objetivos, descritos a seguir.

4.3.3 Processos Subjetivos de Detecção QBRN: consistem no emprego dos 
sentidos humanos (olfação, audição, visão, gustação e pelos efeitos sobre o 
organismo) para a percepção de indícios da presença de agentes QBRN.

4.3.3.1 Olfação: trata-se do processo que detecta os agentes pelo seu odor 
característico. Todo combatente pode ser treinado de modo a desenvolver 
a memorização dos odores dos principais agentes, bem como a habilidade 
de saber distingui-los, além de localizar a sua origem. É eficaz apenas para 
a detecção química. O objetivo do treinamento é possibilitar uma associação 
mental entre o odor e o agente correspondente.

4.3.3.1.1 Regras para utilização da olfação:

- deve-se cheirar apenas, não inspirar profundamente;

- deve-se cheirar apenas uma vez. Cheirar repetidas vezes diminui a percepção  
do olfato;

- após inalar, deve-se pensar. É preciso ter os odores na memória;

- após cheirar e identificar, deve-se expirar várias vezes pelo nariz, fortemente. Não 
se deve fazer outras provas sem que os efeitos da última tenham desaparecidos;

- não é permitido fumar para não prejudicar o olfato; e

- deve-se dar um “nome” a cada odor percebido.

4.3.3.2 Visão: trata-se da identificação pela observação dos indícios visuais, 
característicos da presença de agentes QBRN. 

4.3.3.2.1 Existem alguns indícios gerais, que caracterizam a existência de uma 
contaminação:

- presença de substâncias suspeitas sobre a vegetação, terreno etc;

- coloração anormal na vegetação;

- animais mortos;

- manchas de óleo sobre as superfícies;

- madeira escura, de forma anormal; e

- nuvens esbranquiçadas um pouco acima do solo.
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4.3.3.2.2 A visualização de agentes persistentes: a contaminação por agentes 
persistentes é, normalmente, de fácil visualização, seja ela uma contaminação 
pesada ou leve.

4.3.3.2.3 A contaminação pesada é causada, normalmente, pela detonação de 
granadas ou minas, nas adjacências do ponto de arrebentamento.

4.3.3.2.4 Nas superfícies secas e porosas; como as de tijolos, cimento entre 
outras; os gases dos líquidos são rapidamente absorvidos, deixando apenas 
uma mancha oleosa escura. Nas superfícies úmidas e impermeáveis os gases 
dos líquidos não são absorvidos rapidamente e se espalham sobre as mesmas 
produzindo um efeito iridescente, semelhante a uma mancha de óleo.
4.3.3.2.5 Os líquidos penetram rapidamente pelos poros da madeira, deixando 
uma mancha escura. Sobre a vegetação, eventualmente, penetram prejudican-
do-a e dando-lhe uma coloração e textura anormais.
4.3.3.2.6 A contaminação leve, como resultante de um espargimento aéreo, toma 
a forma de gotículas muito pequenas. É mais difícil a sua observação visual, 
tanto durante o espargimento, quanto após a queda das gotículas na superfície 
(Fig 22).

Fig 22 - Espargimento aéreo



4-17

EB70-CI-11.409
4.3.3.2.7 Identificação de agentes não persistentes: o fosgênio e o difosgênio 
formam nuvens esbranquiçadas quando o ar está seco. Uma nuvem branca 
pode ser apenas uma fumaça acidental, mas deve, em princípio, ser considerada 
como uma nuvem ou fumaça contendo gases tóxicos, devendo-se adotar todas 
as medidas de proteção.
4.3.3.3  Audição: o ruído produzido pelo impacto no solo e/ou detonação de 
um artefato contendo alto explosivo, produz um som bem distinto dos mesmos 
artefatos carregados com gases. Nestes, a carga de arrebentamento é usada 
apenas para quebrar o estojo que contém o agente, e não para detonar outra 
carga de artilharia sendo assim, o som é diferente, pois produz menor ruído 
quando carregados com gases ou líquidos, por serem mais leves do que os 
carregados com altos explosivos.
4.3.3.3.1 No caso de espargimento aéreo o ruído assemelha-se a pequenas 
gotas caindo sobre a vegetação.
4.3.3.4 Gustação: pode servir para a detecção de agentes. Nas áreas suspeitas 
de ataques por espargimento ou bombardeios, qualquer gosto estranho na água 
ou alimentos deve ser considerado indício da existência de contaminação.
4.3.3.5 Efeitos sobre o Organismo
4.3.3.5.1 Ao contrário dos agentes radiológicos/nucleares e dos agentes 
biológicos, praticamente todos os agentes químicos produzem efeitos imediatos 
ao atingirem o combatente e devem ser considerados como uma modalidade de 
alarme para o desencadeamento das medidas de proteção. Por exemplo:
- os lacrimogêneos são facilmente reconhecidos pelo lacrimejamento imediato e 
irritação da pele;
- os vomitivos, de imediato, irritam o nariz e a garganta, produzindo tosse e 
espirros;
- os vesicantes arsenicais produzem ardência imediata na pele e os do tipo 
mostarda causam náuseas e vômito; e
- os neurotóxicos produzem contrações da pupila e espasmos musculares.
4.3.3.5.2 Quantidade significativa de indivíduos com os mesmos sintomas de 
náuseas, diarreia e hemorragia pode evidenciar uma exposição à radiação.
4.3.3.5.3 Sintomas potencializados de doenças conhecidas em grandes efetivos 
e avaliação do tempo de incubação podem sinalizar os efeitos de agentes 
biológicos.
4.3.4 Processos Objetivos de Detecção QBRN: consistem no emprego de 
materiais que permitam acusar a presença ou a ausência de substâncias nocivas 
no ambiente.
4.3.5 Os processos de detecção devem proporcionar:
- rapidez no alerta para adotar as medidas de proteção;
- simplicidade de operação;
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- sensibilidade para a detecção de pequenas concentrações; e
4.3.6 especificidade para evitar falsos positivos ou falsos negativos.
4.3.6.1 Os equipamentos dotados de sensibilidade e especificidade mais 
apurados serão de uso exclusivo da tropa especializada em DQBRN.
4.3.7 Os materiais destinados às OM do Corpo de Tropa, no 1° nível de resposta 
QBRN, devem estar voltados apenas para a detecção propriamente dita dos 
agentes.
4.3.8 Exercício para Identificação de Odores
4.3.8.1 O exercício tem por finalidade familiarizar os instruendos com os odores 
característicos dos agentes químicos e treiná-los na memorização dos odores.
4.3.8.2 Poderá ser realizado utilizando-se frascos com simuladores de odores, 
conforme a Tabela (Tab) 1.

FRASCO ODOR AGENTE QUÍMICO
1 Cânfora Soman GD
2 Anis Cloropicrina (PS)
3 Botões de macieira Cloroacetofenona (CN)

4 Pimenta OrtoclorobenziImalononitriIo 
(CS)

5 Alho + Cebola + Condimentos Mostarda Destilada (HD)

6 Peixe
Nitrogênio-Mostarda

1 (HN)

7 Sabão
Nitrogênio-Mostarda

 2 (HN)

8 Milho Verde Fosgênio (CG) Difosgênio (DP)

9 Alho Arsina (AS)

10 Açúcar + Água (sabor adocicada) Tabun (GA)

11 Cloro (Água de Piscina) Cloro (CL)
12 Borracha Queimada Lewisita (L)
13 Alho + Cebola + Condimentos Mistura Mostarda-Lewisita (HL)
14 Caroços de Pêssegos Amêndoas Acido Cianídrico (AC)

Tab 1 - Odores característicos e agentes químicos.
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4.3.9 Detecção Química.
4.3.9.1 O papel detector é utilizado na detecção de agentes neurotóxicos (das 
séries V e G) e vesicantes (H) na forma líquida (Fig 23). É fornecido dentro 
de uma embalagem e possui 25 páginas por encarte. A presença do agente é 
assinalada por meio da alteração de cores conforme se segue:
- amarelo indica a presença de agente neurotóxico (G);
- vermelho-rosa indica a presença de agente vesicante (H); e
- verde escuro a presença de agente neurotóxico (V).
4.3.9.2 Utilização: o militar deverá mergulhar o papel detector (não esfregar) 
no líquido suspeito, utilizando a máscara contra gases. Alguns tipos de papéis 
detectores (autocolantes) podem ser colados nas partes do uniforme do militar 
que tenham maior contato com líquidos presentes no terreno ou colocados na 
ponta de galhos, cabos de madeira e materiais de fortuna para maior segurança.

Fig 23 - Papel detector

4.3.9.3 Os tubos detectores verificam a existência de contaminação na forma 
de vapor ou de gás (neurotóxicos, hematóxicos. vesicantes ou sufocantes). São 
tubos de vidro preenchidos com componentes químicos específicos em que o ar 
é recolhido por meio de uma bomba de sucção (Fig 24). Se o risco está presente, 
o reagente muda de cor conforme a legenda existente no equipamento.



4-20

EB70-CI-11.409

Fig 24 - Bomba de sucção de ar com tubos colorimétricos para a detecção de agentes

4.3.10 Detecção Biológica.
4.3.10.1 A detecção biológica deve ser realizada por meios especializados, 
normalmente, mediante a coleta de amostras para análises de campo ou 
laboratoriais.
4.3.10.2 Deste modo, as OM do Corpo de Tropa contribuem com a observação 
do estado sanitário da tropa, de forma que o fluxo de pacientes com sintomas 
semelhantes possa ser considerado um indício de exposição ao agente, e 
possibilita o desencadeamento de ações especializadas para a confirmação do 
Perigo Biológico.
4.3.11 Detecção Radiológica e Nuclear.
4.3.11.1 A detecção radiológica e nuclear deve ser realizada por equipamentos 
específicos, pois a radiação não pode ser percebida pelos sentidos humanos.
4.3.11.2 O pager radiológico é um dos detectores utilizados pelo EB (Fig 25). 
Consiste em um instrumento relativamente simples, de fácil operação, capaz de 
verificar a existência de radiação além de armazenar leituras das doses absorvi-
das de maneira individual ou como parâmetro coletivo.
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Fig 25 - Pager radiológico

4.4 SUSTENTAÇÃO QBRN (DESCONTAMINAÇÃO)
4.4.1 A descontaminação (Descon) compreende todas as ações realizadas com 
a finalidade de tornar inofensivos, dentro do possível, os agentes QBRN que 
se tenham acumulado sobre o pessoal, material, equipamentos, viaturas e até 
mesmo áreas reduzidas.
4.4.2 Tem por objetivo recuperar o poder de combate da tropa exposta aos 
agentes QBRN de qualquer natureza.
4.4.3 A situação tática e o agente QBRN detectado orientarão qual o tipo, técnica 
e nível de Descon serão mais adequados, tornando-a uma operação gradual 
e complementar, além de preservar os meios especializados dela, como é 
desejável.
4.4.4 Os escalões (Esc) ou níveis de Descon são os seguintes (Fig 26):
- 1º escalão - Descon imediata (pele, armamento e equipamento individual e 
itens de primeira necessidade);
- 2º escalão - Descon operacional (viaturas, equipamento e armamento coletivo 
etc);
- 3º escalão - Descon completa; e
- 4º escalão - Descon de liberação.
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Fig 26 - Níveis de Descontaminação QBRN

4.4.5 Para a Descon de 1º escalão (imediata), é necessária a utilização do kit de 
primeiros socorros QBRN, composto por bisnagas de Descon, papel detector, 
injeções de atropina, almofadas de Descon, dentre outros (Fig 27). Uma medida 
adicional e relativamente eficaz, tão logo a situação permita, é retirar o uniforme/
EPI e tomar banho, já que a maior  parte da contaminação fica impregnada nas 
roupas e no couro cabeludo.

Fig 27 - Kit de primeiros socorros/descontaminação Individual
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4.4.6 Na Descon de 2º escalão (operacional), os meios de uso coletivo (com 
exceção dos equipamentos sensíveis) devem ser lavados com água morna 
e sabão, de forma a eliminar o grosso da contaminação e reduzi-la a níveis 
aceitáveis. Caso ainda haja um nível razoável de contaminação, o EPl deverá ser 
trocado para que o pessoal continue protegido até que seja possível a Descon 
por OM especializada em DQBRN.
4.4.7 Desta forma, as OM do Corpo de Tropa devem estar aptas a desenvolver 
as ações relacionadas aos 1º e 2º escalões de Descon (Imediata e Operacional).
4.4.8 A Descon de 3° escalão é realizada em proveito da FTC, quando os dois 
primeiros níveis de Descon não são suficientes. Realiza a Descon de grandes 
efetivos, estruturas estratégicas, equipamentos sensíveis, aeronaves, viaturas 
e embarcações (Fig 28). É conduzida pelas OM especializadas em DQBRN e 
tem por objetivo restaurar o poder de combate da tropa apoiada e as condições 
normais de operação dos diversos meios.

Fig 28 - Descontaminação de 3º escalão

4.4.9 A Descon de 4° escalão é necessária para a repatriação de material e 
pessoal que já esteve contaminado, mediante a certificação dos processos de 
Descon. Será realizada pelas OM especializadas em DQBRN.
4.4.10 A Fig 29 apresenta os quatro níveis de Descon e a forma como são 
aplicados em cada tipo de operação:
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Fig 29 - Prioridades das Tarefas de Sustentação QBRN (Descon)

4.4.11 As ações de Descon estão intimamente ligadas ao apoio de saúde, em 
razão dos efeitos imediatos e retardados dos agentes QBRN. A Tab 2 relaciona 
as fases do apoio de saúde com os  Esc de Descon, para fins de sequência de 
atividades a serem desenvolvidas.
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FASE ONDE OCORRE AÇÃO DE DQBRN NECESSÁRIA

1ª Pelotão →  Área de Trens da Su-
bunidade (AT/SU) Descon 1º Esc (Imediata)

2ª AT/SU → Área de Trens da unida-
de (AT U) Descon 2º Esc (Operacional)

3ª
AT U →  Companhia Logística de 
Saúde (Cia Log Sau) Brigada/ Di-

visão de Exército (Bda/DE)
Descon 3º Esc (Completa)

4ª Bda/DE → Hospital de Campanha 
(H Cmp) Descon interna, se for o caso (SFC)

5ª H Cmp → Hospital de referência Recuperação

Tab 2 - Apoio de saúde e Esc de Descon
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CAPÍTULO V

PROCEDIMENTOS EM EMERGÊNCIAS QBRN

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
5.1.1 Como visto anteriormente, no âmbito do SisDQBRNEx, o 1º nível de res-
posta constitui as Forças de Resposta Orgânicas (FRO), que são representadas 
pelas OM empregadas em 1º Esc, próximas ou em contato com áreas contami-
nadas ou ameaçadas por agentes QBRN.

5.1.2 Desta maneira, para estabelecer uma metodologia simples e prática, as 
OM do Corpo de Tropa devem adotar a seguinte sequência de ações em caso 
de contato com substâncias QBRN:

- 1º - dar o alarme QBRN;

- 2º - adotar a postura de proteção adequada, conforme a disponibilidade;

- 3°- iniciar o fluxo das informações do alerta QBRN (por meio das mensagens 
QBRN ou de sua simplificação); e

- 4°- realizar a sua descontaminação.

5.1.3 Estas ações iniciais são fundamentais para a sequência das ações para o 
emprego das demais Forças de Resposta do SisDQBRNEx, de forma progressi-
va e escalonada, conforme a dimensão do evento QBRN.

5.2 ALARME QBRN

5.2.1 Trata-se da ação a ser adotada em caso de percepção da presença do 
Perigo QBRN, notado por meio de processos subjetivos ou objetivos, no intuito 
de possibilitar a tomada das reações individuais imediatas pelo maior número de 
indivíduos (Tab 3).
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SITUAÇÃO
MUNIÇÕES DE 

ARREBENTAMENTO
ESPARGIMENTO

A pé
- jogar-se no solo; e
- colocar a máscara contra 
gases.

- prender a respiração;
- colocar a máscara contra gases; e
- colocar a cobertura protetora.

Vtr não Bld
- colocar a máscara contra 
gases; e
- evadir-se do local.

- baixar os toldos;
- prender a respiração;
- colocar a máscara contra gases;
- colocar a roupa protetora; e
- evadir-se do local.

Vtr Bld

- fechar todas as aberturas;
- ligar o sistema de pressurização e filtragem do ar;
- colocar a máscara contra gases; e
- colocar a roupa protetora.

Tab 3 - Reações Individuais Imediatas

5.2.2 As reações exemplificadas servem como parâmetro para diferentes situa-
ções e, portanto, devem ser flexibilizadas conforme a necessidade.

5.3 PROTEÇÃO QBRN

5.3.1 Após o alarme, o combatente deverá adotar a postura de proteção de acor-
do com o Perigo QBRN apresentado. Caso não seja possível saber se o perigo 
é químico, biológico ou radiológico/nuclear, deverá ser adotado o nível máximo 
de proteção disponível: princípios da proteção radiológica, máscara, luvas, botas 
e roupa/cobertura protetora. Apenas após o conhecimento do tipo do perigo, o 
nível de proteção poderá ser reduzido. Exemplos:

- num ambiente contaminado por gás cloro (agente químico sufocante), só há a 
necessidade de proteção respiratória (máscara contra gases) porque não existe 
possibilidade de contaminação através da pele; e

- constatada a presença de radiação gama (que é uma emissão), o militar de-
verá afastar-se, ao máximo possível, do local e abrigar-se atrás de um anteparo 
de concreto ou aço. Caso seja detectada, ainda, a presença de radiação por 
partículas alfa e beta, deverá ser colocada a máscara, as luvas, as botas e a 
cobertura protetora, a fim de se evitar a contaminação interna.
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5.4 INFORMAÇÕES QBRN
5.4.1 As informações sobre o emprego de agentes QBRN são importantes desde 
a adoção das medidas de caráter preventivo que se antepõem às situações de 
emergências até o emprego das estruturas necessárias para mitigá-las.
5.4.2 Os dados disponíveis sobre estas ameaças devem fluir, nos diferentes ní-
veis, de forma a garantir as condições para uma resposta oportuna e adequada. 
Portanto, estas informações devem ser obtidas o mais cedo possível.
5.4.3 A observação de um clarão ou de fumaça colorida, fora da rotina de deter-
minado ambiente, pode ser o indício de uma ameaça QBRN.
5.4.4 O registro do local e do momento (data/hora) em que ocorreu o evento é 
fundamental por possibilitar saber como uma nuvem de contaminação se com-
portará, por exemplo, em função do Gradiente Térmico Vertical (GTV) e das 
demais condições meteorológicas daquele momento.
5.4.5 Se for possível delimitar, ainda, que tipo de ameaça (Q, B, R ou N) está 
em evidência, as medidas subsequentes poderão ser adotadas de forma mais 
eficaz.
5.4.6 Assim, torna-se possível informar os principais dados necessários para 
iniciar a mitigação de qualquer perigo QBRN.
5.4.7 Estas informações podem ser transmitidas sob a forma de mensagens 
militares, internacionalmente conhecidas (as mensagens QBRN), ou de forma 
simplificada, contendo apenas os dados obtidos.
5.4.8 A Tab 4 abaixo descreve, sucintamente, a finalidade de cada tipo de men-
sagem QBRN.

MENSAGEM 
QBRN DESCRIÇÃO

1
Reporte do Observador que fornece dados iniciais, básicos e não 
especializados sobre o emprego de ADM pelo inimigo e/ou o perigo 
QBRN na Área de Operações (A Op).

2 Reporte que esclarece, compara e consolida os dados fornecidos pe-
las Mensagens QBRN 1.

3 Alerta imediato sobre a predição da contaminação QBRN e áreas de 
perigo.

4

Reporte de dados da detecção de perigos QBRN, fornecidos pelos 
meios especializados do Sensoriamento QBRN. São de dois tipos:
(1) caso o ataque não seja observado, a Mensagem QBRN 4 será 
primeiro indicador do Perigo QBRN; e
(2) durante a realização do reconhecimento ou da Vigilância QBRN, 
Mensagem QBRN 4 fornece dados sobre a contaminação detectada.

Tab 4 - Tipos de mensagens QBRN
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MENSAGEM 
QBRN DESCRIÇÃO

5 Alerta de confirmação de áreas contaminadas.

6 Reporte detalhado e informações adicionadas sobre o incidente QBRN

*As Mensagens QBRN possuem especificidades que são determinadas conforme 
cada tipo de Perigo QBRN.

Tab 4 - Tipos de mensagens QBRN (Continuação)

5.4.9 Os elementos de emprego em 1º escalão (1º nível de resposta QBRN) de-
vem estar aptos para levantar e transmitirem os dados constantes da Mensagem 
QBRN 1.

5.4.10 Estas mensagens possuem uma série de campos que devem ser preen-
chidos em função do tipo da ameaça: Q, B, R ou N.

5.4.11 A tab 5 representa a estrutura da mensagem QBRN 1:

ALFA Nº de série do ataque (C)
BRAVO Localização do observador e direção do ataque
DELTA Grupo Data Hora (GDH) do ataque e do fim do ataque
FOXTROT Localização do ataque ou evento
GOLF Informação sobre meios de lançamento e quantidades
HOTEL Tipo de explosão Nuclear (nuclear)
INDIA Informações sobre o(s) agente(s) e sua disseminação (químico-biológico)
INDIAR Informações sobre o(s) agente(s) e sua disseminação (radiológico)
JULIET Tempo relâmpago-trovão (nuclear)
LIMA Largura angular da nuvem em H+5 (nuclear)
MIKE Dimensões da nuvem estabilizada em H+10 (nuclear)
MIKER Descrição e estado do incidente (químico-biológico-radiológico)
PAPAC Contornos exteriores da nuvem radioativa obtidos por radar (nuclear)
PAPAD Direção do vento obtida por radar (nuclear)
TANGO Descrição do terreno, topografia e vegetação (químico-biológico-radiológi-
co)
YANKEE  Direção e velocidade do vento (químico-biológico-radiológico)
ZULU Condições atmosféricas (químico-biológico-radiológico)
GENTEXT Texto geral

Tab 5 - Mensagem QBRN 1
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5.4.12 As unidades especializadas em DQBRN possuem maior aptidão para a 
confecção das mensagens QBRN, em razão de sua difícil codificação. No en-
tanto, a mensagem QBRN 1 pode ser transmitida de forma simplificada (Tab 6).

Msg QBRN 1 – SIMPLIFICADA
- onde estou?
- onde aconteceu?
- quais as condições deste local?
- a que horas ocorreu?
- por quanto tempo?
- como é o que causou isto?
- qual a quantidade?
- que tipo de perigo (QBRN) pode ser?
- há informações complementares?

Tab 6 - Mensagem QBRN 1 - SIMPLIFICADA
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CAPÍTULO VI

EXERCÍCIO PRÁTICO DE CONFIANÇA DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL

6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1.1 O exercício prático de confiança do EPI tem por objetivos:

- comprovar a eficiência da máscara contra gases;

- adquirir confiança no uso da máscara;

- verificar a eficiência do uniforme como roupa protetora;

- comprovar a ação de agentes químicos em concentração de campanha; e

- exercitar a correta colocação, ajuste e descontaminação da máscara contra 
gases (Tab 7).

6.1.2 A equipe de instrução deverá estabelecer e manter um rígido controle das 
medidas metrológicas porque as máscaras contra gases só tem eficácia na fil-
tragem das partículas suspensas no ar. As máscaras não possuem eficácia se 
utilizadas em áreas com deficiência de oxigênio (a concentração mínima permi-
tida é de 21% de oxigênio no ambiente gasado).

6.1.3 O uniforme a ser utilizado na instrução deverá ser o operacional de manga 
abaixada e gola fechada.

FASE ENTRADA
AÇÃO NO 

INTERIOR DA 
Câmara

SAÍDA OBJETIVO

1ª
MÁSCARA
AJUSTADA

- breve perma-
nência.

MÁSCARA
AJUSTADA

- corrigir a ajustagem da más-
cara se for o caso (SFC);
- verificar a eficiência da más-
cara;
- adquirir confiança no equipa-
mento.

2ª
MÁSCARA
AJUSTADA

- breve perma-
nência.

- retirada da 
máscara.

MÁSCARA
NA MÃO

- ratificar a confiança no equipa-
mento; e
- constatar a presença do agen-
te.

3ª
MÁSCARA
AJUSTADA

- troca de filtro.
MÁSCARA
AJUSTADA

- exercitar a troca de filtro da 
máscara.
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4ª
MÁSCARA
NA BOLSA

- colocação da 
máscara.

- ajuste da 
máscara.

MÁSCARA
AJUSTADA

- simular a exposição a um ata-
que;
- praticar a ajustagem da más-
cara; e
- praticar a limpeza da máscara.

Tab 7 -  Quadro resumo das fases do exercício de confiança no EPI 

6.2 PRESCRIÇÕES DIVERSAS

6.2.1 O emprego do ortoclorobenzilmalononitrilo (CS) é permitido com a finalida-
de de uso em instrução e para conter distúrbios, desde que sejam observados 
os requisitos mínimos de segurança com o produto.

6.2.2 Todos os compostos lacrimogêneos podem provocar pânico e perda de 
consciência em pessoas com problemas cardíacos e respiratórios, podendo, 
ainda, levar ao óbito ou lesões graves se as concentrações forem extremas, 
principalmente em locais não ventilados ou confinados.

6.2.3 O único agente químico autorizado para o uso é o CS e somente na forma 
de pó (micropulverizado), na proporção de 15 gramas para cada 27 m³. É ex-
pressamente proibida a utilização de cloroacetofenona (CN), em qualquer forma 
física, tendo em vista sua toxidade constatada em exames laboratoriais.

NOTA: outras substâncias ou agentes químicos são proibidos para a realização do 
exercício prático de confiança no EPI (câmara de gás). Desta maneira, apenas o CS 
micropulverizado pode ser utilizado.

6.2.4 Aspectos para a realização do exercício.

6.2.4.1 É expressamente proibida a realização de qualquer exercício onde ocor-
ra a utilização de “CS”, na situação em que o instruendo esteja molhado, parcial-
mente molhado ou úmido.

6.2.4.2 O exercício prático não deverá ser realizado em caso de chuva e nem 
na presença de névoa ou nevoeiro, tudo isso devido à grande probabilidade do 
instruendo vir a se molhar.

6.2.4.3 A fração que realiza o exercício não deverá executar exercícios físicos 
anteriores à atividade, desnecessários àquele adestramento, pois o suor poderá 
reagir com o lacrimogêneo e causar queimaduras na pele do instruendo.

6.2.4.4 É proibida a utilização de agente fumígeno no interior da câmara de 
gás, pois a mistura do agente fumígeno, com o agente lacrimogêneo e o 
vapor d’água, em ambiente confinado, produzirá gás sufocante, que pode-
rá causar a morte.

6.2.4.5 A gola do uniforme deve estar fechada e as mangas deverão ser desdo-
bradas, minimizando, desta forma, o contato da pele com o agente.
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6.2.4.6 É proibida a utilização de qualquer material que possa gerar faíscas, 
fogo, produza calor ou trabalhe com energia elétrica, pois o CS, quando pulveri-
zado, inflama-se com facilidade. Neste caso, poderá ocasionar incêndio no local 
do exercício, gerando queimaduras graves no pessoal, dano ao material e efeito 
sufocante aos participantes.

6.2.4.7 É recomendado que a realização do exercício ocorra no período do dia, 
duas horas após as refeições (café da manhã ou almoço) e de preferência à 
sombra.

6.2.4.8 Não é recomendada a realização da atividade no período noturno, tan-
to pela necessidade de utilização de meios para gerar luz (risco de incêndio), 
quanto pelo risco de acidente no momento da saída dos instruendos do interior 
do local da instrução.

6.2.4.9 Caso o exercício possua longa duração, faz-se obrigatória a troca do 
fardamento pelo instruendo e sua passagem pelo posto de banho.

6.2.4.10 Todos os cantis dos instruendos deverão ser recolhidos no início do 
exercício. Estes deverão ser devolvidos ao término da instrução.

6.2.4.11 O exercício de confiança no EPI deverá ser realizado em:

- ambiente confinado, podendo utilizar instalações preexistentes ou barracas de 
campanha;

- dois compartimentos geminados com cerca de 27m³ cada ou ambiente único 
com volume entre 50 e 60 m³;

- local com entrada e saída distintas;

- espaço físico vedado; e

- local afastado de mais de cem metros de outras instalações.

6.2.4.12 Deverá haver no máximo dez instruendos para cada 27 m³ e somente 
poderá ser realizado com a autorização do Comandante e sob a supervisão do 
S/3, tendo, quando houver na OM, como instrutor um oficial/sargento especia-
lista em QBRN.

6.2.4.13 Há necessidade da presença de médico com equipamento de respi-
ração artificial e ambulância nas proximidades do local para a segurança dos 
instruendos.

6.2.5 Condições Gerais do Terreno e Meteorológicas: a escolha do terreno e a 
disposição geral da área de instrução são de grande importância para o sucesso 
dos objetivos do exercício prático de confiança no EPI.
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NOTA: deve-se levar em conta os efeitos que as condições meteorológicas podem 
influenciar na realização da instrução, para que a segurança seja preservada.

6.2.5.2 O local da instrução deve possuir uma via de acesso que facilite a chega-
da e a saída da ambulância, bem como o seu rápido deslocamento em caso de 
emergência, sendo ideal estar próximo de uma estrada.

6.2.5.3 Relevo, constituição do solo e disposição do local.

6.2.5.3.1 Como o intuito do instrutor não é provocar pânico desnecessário aos 
instruendos, é fundamental que os instruendos que saem do local da instrução 
não tenham contato com os que aguardam. 

6.2.5.3.2 Os instruendos que estão aguardando a entrada no local da instrução 
devem estar posicionados de forma que não possam visualizar a saída da câma-
ra, para que não sejam influenciados, negativamente, ao ver o estado de seus 
companheiros. 

6.2.5.3.3 Recomenda-se que haja um local de espera onde serão ministradas as 
instruções gerais de:

- como se realizará o exercício;

- normas de segurança; e 

- todos os procedimentos a serem adotados antes da entrada na câmara, no 
interior e após a saída dela.

6.2.5.3.4 A barraca ou a construção que será utilizada como câmara de gás, na 
medida do possível, deve possuir uma porta para entrada e outra para saída.

6.2.5.3.5 A saída da câmara deverá ter acesso a um local relativamente plano, 
sem buracos e com vegetação rasteira e esparsa, para que os instruendos pos-
sam correr e promover a aeração que servirá como descontaminante.

6.2.5.3.6 Esse local de saída deve ser afastado de fontes de água, córregos, 
rios, lagos e vertentes, para evitar que os instruendos venham a tentar usá-los 
como descontaminante e acabem piorando sua própria situação, uma vez que 
ao entrar em contato com a água o CS produz uma forte sensação de queimação 
e irritação sobre a pele.

6.2.5.3.7 Caso seja utilizada a barraca, deve-se ter, também, o cuidado de mon-
tá-la num local onde o solo seja firme e afastado de pântanos, charcos e alaga-
dos para evitar que o piso fique inconsistente e sujeito a afundar. De preferência 
a barraca deve ser montada à sombra.

6.2.5.4 Condições Meteorológicas: os seguintes fatores deverão ser analisados 
cuidadosamente pelo instrutor, pois determinadas condições representam um 
risco à segurança da tropa, enquanto que, em outras situações, favorecem o 
sucesso do exercício:
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- o vento;

- a temperatura;

- o gradiente térmico vertical; e

- a presença ou não de precipitação (chuva).

6.2.5.4.1 Vento: a condição ideal é uma situação atmosférica calma e com pouco 
vento. Ventos muito fortes tendem a causar uma maior dispersão do agente nos 
momentos de entrada e saída dos instruendos na câmara, o que representaria 
num dispêndio maior de agente para executar a instrução. Contudo, não influen-
cia na segurança a ponto de necessitar interromper a instrução. Já nos dias em 
que não houver tanto vento haverá a tendência de o agente permanecer na con-
centração eficiente por um período maior. Desta maneira, o consumo de agente 
seria menor.

6.2.5.4.2 Temperatura: nos dias de temperatura muito elevada, os indivíduos 
transpiram mais, aumentando os efeitos do agente na pele e em áreas onde o 
suor se concentra. Esta situação pode causar danos sérios aos indivíduos ex-
postos. Desta forma, os dias de temperatura mais amena são os mais indicados 
para a realização do exercício.

6.2.5.4.3 Precipitação: recomenda-se, que sob quaisquer condições de preci-
pitação, o cancelamento do exercício deve ser  transferido para outra ocasião 
em que não haja precipitação. Esta prejudica também o processo de Descon do 
instruendo após sair da câmara, tendo em vista que uma precipitação fraca só 
irá agravar os efeitos do agente sobre a pele dos instruendos.

6.3 MONTAGEM DO EXERCÍCIO EM BARRACA

- Sequência (Fig 30)

Abertura da lona da barraca no 
local do exercício.

Fig 30 - Sequência da montagem do exercício em barraca
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Após levantar a barraca, cavar 
uma canaleta nas quatro late-
rais, com aproximadamente 30 
cm de profundidade.

Terminada a escavação das 
canaletas laterais, estender a 
lona do piso que deve estar com 
todas as dobras voltadas para 
o solo e deixar uma sobra de 
aproximadamente um palmo de 
lona dentro das canaletas para 
ser enterrada.

Prender, com as estacas, a so-
bra do piso e a lona da barraca 
dentro das canaletas.

Fig 30 - Sequência da montagem do exercício em barraca (continuação)
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Preencher todas as canaletas 
com a terra retirada e compactar 
bem.

O piso deve estar bem esticado 
e as pontas da lona devem estar 
voltadas para o solo, evitando 
acidentes.

Por fim, ajustar todos os tiran-
tes e fechar as abas da barraca 
antes de espalhar o agente La-
crimogêneo (CS), que deve ser 
usado na proporção de 2 g/m³ 
e espalhado com uma vassoura 
para que o agente fique em sus-
pensão.

Fig 30 - Sequência da montagem do exercício em barraca (continuação)
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6.4 EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE CONFIANÇA DO EPI

6.4.1 O local utilizado para a instrução preparatória deverá ser amplo, plano, à 
sombra e próximo a uma via de acesso para uma possível evacuação médica.

6.4.2 Execução

6.4.2.1 Instrução Preliminar: antes dos instruendos passarem pela câmara de 
gás propriamente dita, deverá ser ministrada uma instrução preliminar abordan-
do os seguintes procedimentos:

- explicar, de forma clara e concisa, as finalidades e os objetivos de cada fase 
da instrução;

- dividir os grupamentos de instrução, buscando obter um controle mais cerrado. 
Recomenda-se um efetivo de dez instruendos por barraca. A instrução deverá 
sempre ocorrer com um instrutor e dois monitores no interior da barraca e um 
monitor fora da barraca para controlar a entrada e a saída. Caso a OM possua 
uma construção específica destinada a este tipo de exercício poderá, a critério 
do instrutor, aumentar o efetivo, desde que não atente contra as medidas de 
controle e as normas de segurança;

- ministrar uma instrução prática sobre a máscara contra gases, abordando de-
talhes do modelo utilizado, limitações, possibilidades e tipos. Demonstrar a cor-
reta colocação e retirada da máscara. A comando, ordenar a cada grupo de dez 
instruendos que realize o procedimento demonstrado e logo após, inspecionar a 
referida prática. Caso a unidade disponha de máscaras para todos, a instrução 
poderá ser centralizada; e

- Teste de Estanqueidade e Limpeza: demonstrar a correta execução dos testes. 
A comando, ordenar para que cada grupo de dez instruendos realize os procedi-
mentos demonstrados e, logo após, inspecionar as referidas práticas.

6.4.2.2 Leitura das normas de segurança:

- em caso de chuva ou alta umidade será cancelada a câmara de gás;

- não será realizada a combinação de CS com Fumígenos;

- não será permitida a entrada de militares com lentes de contato e prótese;

- é necessário a avaliação dos instruendos com problemas respiratórios, pelo 
médico da instrução;

- é terminantemente proibido qualquer esforço físico antes da execução da câ-
mara de gás;

- a saída da câmara de gás deve ser correndo, com os braços abertos e em 
direção contrária ao vento ;

- é proibido que os instruendos lavem ou esfreguem os olhos imediatamente 
após a saída da câmara de gás.
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- após a instrução, os instruendos deverão lavar as mãos, com água e sabão;

- a concentração da câmara de gás será avaliada pelo instrutor sem máscara 
para evitar excesso de CS no interior da barraca; e

- os instruendos deverão baixar as mangas e abotoar a gola da gandola antes de 
realizar a entrada na câmara de gás.

6.4.2.3  Análise do nível de concentração do agente: o instrutor e seus auxiliares 
deverão verificar a concentração do CS no interior da barraca, de maneira que 
este possa atingir os objetivos previstos da instrução. Assim sendo, antes da 
entrada dos instruendos na barraca, a equipe de instrução deverá entrar sem 
máscara para realizar a verificação da concentração.

6.4.2.4 Caso, durante a instrução, a concentração se torne ineficiente pelo es-
cape do agente, deverá ser acrescentado mais CS, na proporção do que foi per-
dido, devendo-se observar no recompletamento do agente, o limite máximo de 
30% da quantidade de agente usada inicialmente, já que a taxa de decaimento 
não é mensurável.

6.4.3 Atividades durante as fases da câmara de gás: o exercício é dividido em 
quatro fases:

6.4.3.1 Primeira fase: é preparada a concentração de CS.

6.4.3.1.1 Depois de explicada a 1ª fase, o instrutor acompanhado de pelo menos 
dois monitores, usando máscaras, entram na câmara. Em seguida, o monitor, 
que ficará no controle da entrada e saída da câmara, direciona um grupo de dez 
instruendos com as máscaras contra gases colocadas e ajustadas, para que 
entrem na câmara, após o último entrar a porta é fechada. O grupo em formação 
de “U” com a frente voltada para o centro da barraca, permanece de um a dois 
minutos para verificar a vedação e a ajustagem da máscara, enquanto o instrutor 
explica a proteção proporcionada por ela.

6.4.3.1.2 Após a explicação, o instrutor ordena que todos evacuem o local obe-
decendo o mesmo sentido adotado na entrada. O monitor que permaneceu ao 
lado externo da câmara ficará junto à porta para auxiliar, na saída, o procedimen-
to de evacuação. Esta fase tem a finalidade de certificar o correto funcionamento 
do equipamento e garantir a confiança no material por parte dos instruendos.
6.4.3.2 Segunda fase.
6.4.3.2.1 Depois de realizada a 1º fase, o instrutor acompanhado de, pelo me-
nos, dois monitores, usando máscara, entra na câmara. Em seguida, o monitor, 
que ficará no controle da entrada e saída da câmara, direciona um grupo de dez 
instruendos, com as máscaras colocadas e ajustadas, para que entrem na câ-
mara, após o último entrar a porta é fechada. O grupo em formação de “U” com 
a frente voltada para o centro da barraca, permanece um breve período para 
verificar a vedação e a ajustagem da máscara.



6-10

EB70-CI-11.409
6.4.3.2.2 Após isto, o instrutor ordena que sejam afrouxados os tirantes da más-
cara e após verificar a execução, ordena que todos retirem a máscara. Durante 
15 a 20 segundos, os instruendos permanecem sem a máscara no interior da 
câmara para que sintam os efeitos do agente e depois de verificado que todos 
sentiram os efeitos, é ordenado que saiam em coluna por um, do interior da 
câmara, no mesmo sentido ao da entrada. O monitor que permaneceu ao lado 
externo da câmara, ficará junto à porta, para auxiliar na saída, certificando-se 
primeiro de que cada instruendo sentiu realmente o efeito do agente. A porta 
deve ser mantida aberta o mínimo tempo possível.

6.4.3.2.3 os instruendos devem ser orientados a não esfregar os olhos, visto 
que isso lhes causará fortes dores. O instruendo deve caminhar contra o vento, 
expondo o rosto. Qualquer dor nos olhos ou na pele exposta desaparece em 
poucos minutos.

6.4.3.3 Terceira Fase:

6.4.3.3.1 Os instruendos são divididos em duplas e são previamente orientados 
a como proceder antes de iniciar esta fase. Entram na barraca com o uniforme 
de instrução e com a máscara, ocupando a posição de ‘U” no interior da barraca. 
De frente um para o outro aguardam a ordem do instrutor para o prosseguimento 
do exercício.

6.4.3.3.2 Mediante comando, iniciam o procedimento de troca de filtro. De frente 
um para o outro, o militar que tiver o seu filtro trocado deixa o filtro reserva em 
condições em uma das mãos. Após esta ação, tranca a respiração e dá o sinal 
para que o outro militar execute o procedimento de troca do filtro usado, soltando 
a respiração vagarosamente, de forma a criar uma pressão positiva, impedindo 
a entrada do ar e, consequentemente, do agente na máscara durante a troca. 
Executa os testes de limpeza e estanqueidade da máscara contra gases tanto 
quanto for necessário.

6.4.3.3.3 Quando concluído, dentro dos pares, invertem-se os papéis: o militar 
que realizou a troca do filtro do seu companheiro terá o seu filtro trocado e vice-
-versa.

6.4.3.3.4 O instrutor verifica se todos os instruendos executaram os procedimen-
tos corretos, para então ordenar a evacuação da barraca.

6.4.3.3.5 Ao deixar a câmara, os instruendos caminham contra o vento, tendo 
ainda suas máscaras ajustadas. O instrutor inspeciona a ajustagem das más-
caras e verifica se algum instruendo sentiu os efeitos do gás. Caso algum ins-
truendo tenha sentido o efeito, foi porque a máscara não estava bem ajustada, 
ou possuía algum defeito. Faz-se a correção necessária e o instruendo repete o 
exercício, até obter resultado satisfatório.
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6.4.3.4 Quarta Fase.

6.4.3.4.1 Os instruendos são previamente orientados como proceder antes de 
iniciar esta fase. Com as máscaras nas bolsas de transporte ou com a máscara 
em uma mão e o filtro solto na outra, mantêm a respiração suspensa e, entram 
na câmara. No interior da barraca, ainda com a respiração presa, cada militar 
coloca o filtro na máscara e, posteriormente, coloca sua máscara, ato contínuo, 
realiza os testes de estanqueidade e limpeza, permanece respirando normal-
mente, por mais um ou dois minutos.

6.4.3.4.2 O instrutor verifica, na saída, se todos os instruendos estão com as 
máscaras corretamente ajustadas. Deve ser dispensada especial atenção às irri-
tações das vistas, tosses e corrimentos nasais. Os instruendos, assim afetados, 
repetem o exercício, logo que passem os efeitos do gás e, também, recebem 
novas instruções sobre a colocação e ajustagem da máscara.

6.4.3.4.3 Ao saírem da câmara, os instruendos caminham contra o vento, tendo 
ainda suas máscaras ajustadas. O instrutor inspeciona a ajustagem das más-
caras e verifica se algum instruendo sentiu os efeitos do gás. Caso algum ins-
truendo tenha sentido o efeito, foi porque a máscara não estava bem ajustada 
ou possuía algum defeito. Faz-se a correção necessária e o instruendo repete o 
exercício, até obter resultado satisfatório.

6.4.3.4.4 Após a retirada dos instruendos, nesta e nas fases anteriores do exercí-
cio, as máscaras não devem ser ventiladas. No final do exercício, os instruendos 
serão conduzidos à oficina de Descon das máscaras, onde, usando água, sabão 
neutro e pano seco, executarão a Descon delas. Após a manutenção, deve-se 
guardar as máscaras nas bolsas de transporte ou em prateleiras, em local seco, 
fresco e abrigado do sol, sem empilhá-las. 

6.4.3.4.5 Especial atenção deverá ser dispensada ao filtro que não pode ser 
molhado. Ele necessita ser retirado da máscara antes de iniciar a Descon. Esta  
deverá ser feita com um pano seco apenas para retirar a poeira ou resquícios 
de agente grudados no material. Filtros usados devem estar secos e com as 
respectivas tampas de vedação e os novos lacrados a vácuo, atentando para o 
prazo de validade de cinco anos.
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6.5 EXERCÍCIO DE CONFIANÇA DO EPI EM BARRACA (Fig 31)

Demonstração dos ajustes e uso cor-
reto da máscara contra gases.

Checagem individual do instrutor, an-
tes do início do exercício.

Entrada dos instruendos na câmara 
de gás, com a máscara colocada e 
ajustada.

Fig 31 -  Sequência do exercício em barraca
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Primeira fase - máscara colocada e 
ajustada.

Segunda fase - após comprovada 
a eficiência da máscara, o instrutor 
determina que todos afrouxem os ti-
rantes e, por fim, que todos retirem a 
máscara, permanecendo no interior 
da barraca até que sintam os efeitos 
do agente (tempo estimado de per-
manência sem a máscara de 15 a 20 
segundos). Após este tempo, o instru-
tor deverá mandar que todos saiam 
da barraca e procedam a desconta-
minação correndo contra o vento.

Terceira fase - entrada aos pares para 
a realização da troca de filtro.

Fig 31 -  Sequência do exercício em barraca continuação
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Quarta fase - entrada do instruendo 
na câmara de gás sem a máscara e o 
filtro na bolsa.

Quarta fase - mediante ordem, os ins-
truendos colocam o filtro na máscara.

Quarta fase - ato contínuo, colocam e 
ajustam a máscara.

Fig 31 -  Sequência do exercício em barraca continuação
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Quarta fase - realização dos testes de 
limpeza e estanqueidade.

Quarta fase - saída da câmara ao fi-
nal da segunda fase.

6.6 EXERCÍCIO DE CONFIANÇA DO EPI EM LOCAL DE ALVENARIA (Fig 32)

Início da primeira fase - instruendos em 
coluna com roupa protetora e máscara 
ajustada para entrar na câmara de gás e 
testar a eficiência dos EPI.

Fig 31 -  Sequência do exercício em barraca continuação
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Entrada na câmara de gás com máscara 
contra gases.

Primeira fase - teste da eficiência dos 
EPI no interior da câmara de gás.

Segunda fase - instrutor determina que 
sejam afrouxados os tirantes da mas-
cara e, após os monitores verificarem a 
ação, ordena que todos retirem as más-
caras.

Fig 32 -  Sequência do exercício em local de alvenaria
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Terceira fase - entrada aos pares com a 
máscara para realização da troca do fil-
tro em ambiente contaminado.

Quarta fase - os instruendos adentram 
à câmara, com a máscara e o filtro na 
bolsa.

Quarta fase - mediante ordem do instru-
tor, todos retiram o filtro e a máscara da 
bolsa e colocam o filtro na máscara.

Fig 32 -  Sequência do exercício em local de alvenaria
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Quarta fase - colocação e ajuste da 
máscara.

Quarta fase - após a realização dos tes-
tes de estanqueidade e limpeza, e os 
instruendos não estiverem mais sentido 
o efeito do agente, estes devem levantar 
o braço para que os monitores confiram 
a colocação e o ajuste das máscaras.

Realização da descontaminação e ma-
nutenção das máscaras, após o término 
do exercício.

Fig 32 -  Sequência do exercício em local de alvenaria
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ANEXO A 

MODELO DE PLANO DE SEGURANÇA 
DO EXERCÍCIO PRÁTICO DE CONFIANÇA NO EPI

PLANO DE SEGURANÇA Nr -------

1. FINALIDADE
- Regular as medidas de segurança para a realização do exercício prático de 
confiança no equipamento de proteção individual.

2. REFERÊNCIAS
- Caderno de Instrução -  Prevenção de Acidentes de Instrução;
- Caderno de Instrução - Gerenciamento  de Risco Aplicado às Atividades Mili-
tares;
- Manual de Defesa contra ataques Químicos, Biológicos e Nucleares (C3-40);
- Manual de Operações Químicas, Biológicas e Nucleares (C 3-5); e
- Caderno de Instrução (EB70-CI-11.409) - Defesa Química, Biológica, Radioló-
gica e Nuclear.

3. OBJETIVOS
- Prevenir a ocorrência de acidentes na instrução do exercício prático de confian-
ça no equipamento de proteção individual.

4. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
a. Data, hora e local.
b. Instrutor responsável.
c. Instruendos.
d. Normas de Segurança.
1) Agente químico:  CS em pó micropulverizado.
2) Equipamentos de proteção individual a ser utilizado: máscara contra gases.
3) Execução da Atividade:
- os instruendos entrarão no local da instrução em grupos, de no máximo dez, 
com o objetivo de facilitar o controle do instrutor;
- o instrutor será o primeiro militar a entrar na barraca e também o último a sair 
do local;
- é terminantemente proibida a associação entre água e o agente químico lacri-
mogênio;
- em caso de chuva a instrução será cancelada;
- o instrutor deverá verificar se algum instruendo possui problemas de saúde;
- o instrutor deverá checar a concentração do agente químico antes do início da 
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instrução;
- a instrução só terá início com a presença da equipe médica e ambulância; e
- deverá haver o balizamento do local destinado aos instruendos por ocasião da 
entrada e saída da câmara.

4) Comunicações.
5) Saúde:
- a equipe médica será composta, no mínimo, por um oficial médico e um padio-
leiro, os quais portarão equipamentos e medicamentos necessários aos primei-
ros socorros; e
- as medidas de evacuação do local serão realizadas pela ambulância, tendo 
como destino o Posto Médico da OM ou local a ser designado pela equipe de 
saúde.

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a) Os instruendos terão instruções preparatórias sobre a utilização da máscara 
contra gases.
b) Os instruendos deverão estar com a máscara e o uniforme de combate com a 
manga abaixada e gola fechada.
c) A concentração de CS no interior do local do exercício deverá obedecer as 
condições de efetivo e volume da câmara de gás, conforme referenciado.

6. ANEXOS
- CALCOS.
- INTINERÁRIO  DE EVACUAÇÃO.
- DRR.
- ENTRE OUTROS.

Local e data

_______________________________

Instrutor

________________________________

Militar Responsável pela Segurança

________________________________

S3

___________________________________________________

Oficial de Prevenção de Acidentes na Instrução (OPAI)

Quartel em .................... ,  ............. de ............ de..
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