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RESUMO 

 

 

Introdução: O acidente radiológico de Goiânia, ocorrido no ano de 1987, foi o maior 
acidente envolvendo fonte radioativa no Brasil. Para dirimir suas consequências 
foram convocadas equipes especializadas. O presente estudo tem por objetivo 
analisar as oportunidades de melhoria quanto ao adestramento da tropa 
especializada para a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (QBRN) do 
Exército Brasileiro, comparando-o com o método de trabalho dos integrantes da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Método: Foi realizada uma 
pesquisa em documentos publicados, sobretudo em manuais publicados pelo 
Exército Brasileiro, entre os quais alguns que tratam sobre adestramento em Defesa 
QBRN, além de documentos que tratam sobre o acidente radiológico de Goiânia, em 
1987. Resultados: Observou-se que a CNEN não possui um grau de organização 
equivalente ao do Exército Brasileiro. Ainda foi possível verificar que a 
regulamentação do Exército para atuação em crises envolvendo materias radioativos 
é consistente, no entanto não foram evidenciados nessa regulamentação o 
treinamento conjunto entre os diferentes níveis de atuação, e entre a Força e outras 
instituições nacionais. Conclusão: Foi verificado que o Exército tem condições de 
atuar em conjunto com outras instituições nacionais dedicadas à proteção 
radiológica, sobretudo empregando integrantes da Força de Resposta a 
Emergências, compostas pelas Organizações Militares especializadas, no entanto 
foi verificada a necessidade de adestramento conjunto entre as Forças de Resposta 
e entre estas e outras instituições. 

 

Palavras-chave: Defesa Radiológica. Proteção Radiológica. Instrução. Acidente 
Radiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The radiological accident in Goiânia, which occurred in 1987, was the 
biggest accident involving a radioactive source in Brazil. To settle its consequences, 
specialized teams were called. This study aims to analyze the opportunities for 
improvement in the training of specialized troops for the Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Defense (CBRN) of the Brazilian Army, comparing it with 
the working method of the members of the National Nuclear Energy Commission 
(CNEN). Method: A search was carried out in published documents, mainly in 
manuals published by the Brazilian Army, among which some deal with training in 
CBRN Defense, in addition to documents dealing with the radiological accident in 
Goiânia, in 1987. Results: It was observed that CNEN does not have a level of 
organization equivalent to that of the Brazilian Army, with regard to the early 
formation of teams to solve radiological accidents. It was also possible to verify that 
the Army's regulation for acting in crises involving radioactive materials is consistent, 
however, joint training between the different levels of action and between the Force 
and other national institutions was not evidenced in this regulation. Conclusion: It 
was found that the Army is able to work together with other national institutions 
dedicated to radiological protection, especially by employing members of the 
Emergency Response Force, composed of specialized Military Organizations, 
however, the need for joint training between the Forces was verified. and between 
these and other institutions. 

 

Keywords: Radiological Defense. Radiological Protection. Instruction. Radiological 

Accident. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O acidente radiológico de Goiânia, ocorrido no ano de 1987, foi o maior 

acidente envolvendo fonte radioativa no Brasil. Para dirimir suas consequências 

foram convocadas equipes especializadas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). Esse acidente foi um marco, tendo determinado a mudança de 

mentalidade dos responsáveis pela gestão desse tipo de material, além de 

evidenciar a importância do trabalho interagências na solução de acidentes 

radiológicos, a partir daquele episódio. 

Xavier et al (2006) afirmou que é de conhecimento geral que altas doses de 

radiação ionizante danificam o tecido humano, e que durante um longo período de 

tempo, foi acumulado um relevante número de informações sobre os efeitos 

maléficos da radiação ionizante e, consequentemente, sobre a necessidade de 

regulamentar a exposição de indivíduos à essa radiação. 

Xavier et al. (2006) relata ainda que historicamente as grandezas utilizadas 

para quantificar a radiação ionizante basearam-se no número total de eventos 

ionizantes ou, ainda, na quantidade total de energia depositada, geralmente em uma 

massa definida de material. 

Brasil (2017, p. 23) define Perigo Radiológico como substâncias que emitem 

radiação por natureza, sob a forma de partículas radioativas e da emissão de 

radiação ionizante, dentre esles estão: raios X, gama e nêutrons, que produzem íons 

que causam danos, ferimentos ou destruição. 

O acidente consistiu na retirada irregular de uma fonte radioativa das 

instalações de um hospital abandonado, na cidade de Goiânia, por catadores de um 

“ferro-velho”. Os catadores entenderam que a peça extraída do equipamento 

radiológico tratava-se de sucata, e resolveram desmembra-la para aproveitamento 

econômico. No entanto, em seu interior encontraram uma substância que lhes 

pareceu interessante, tendo descoberto tempos depois que ela brilhava no escuro. 

Maravilhados com a substância desconhecida, entregaram-na a outras pessoas, 

disseminando cada vez mais sua radioatividade, sem ter conhecimento do mal que 

estavam causando. 

Dias depois, os catadores, seus familiares e pessoas próximas apresentaram 

sintomas característicos da irradiação, porém as autoridades responsáveis 
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demoraram a identificar a causa desses sintomas. Estes foram tratados como 

provenientes de diferentes causas, até que finalmente consideraram a possibilidade 

de serem decorrentes de contaminação radioativa. 

De acordo com Brasil (2017, p. 24) os efeitos dos perigos identificados como 

radiológicos e/ou nucleares, normalmente, são de difícil detecção até a 

apresentação dos primeiros sintomas da radiação, sendo necessários equipamentos 

específicos para sua quantificação. 

Ainda relacionado ao evento, os irradiados recebiam o tratamento médico e 

eram descontaminados como possível, ao passo que foi realizado um grande 

trabalho de descontaminação dos lugares que aquela fonte radioativa percorreu. 

Entre as vítimas deste episódio, quatro faleceram e um número elevado 

sobreviveu com sequelas. Volumes altíssimos de material contaminado precisaram 

ser retirados da localidade do acidente, e transportados para a cidade de Abadia de 

Goiás, onde foram depositados de forma que a radiação não pudesse causar efeitos 

prejudiciais. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Conforme o apresentado observou-se a complexidade dos trabalhos de 

normalização de um local contaminado por radiação, levando em consideração os 

danos à saúde dos afetados, necessidade de especialização do pessoal envolvido 

nos trabalhos, de material de proteção, de material específico, entre outros fatores. 

Desta Forma, acredita-se que haja a possibilidade de melhoria na execução destas 

ações. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

 

As Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, têm sido 

frequentemente requisitadas para executar tarefas junto a outras instituições, 

inclusive em soluções de catástrofes. 
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Com isso, podemos levar em conta a possibilidade de que o Exército seja 

requisitado a fazer parte de uma equipe para a solução de um acidente radiológico, 

semelhante ao que ocorreu na cidade de Goiânia no ano de 1987, por meio de seu 

pessoal especializado, com o Curso de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear (QBRN), que integra a Companhia de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear, sediado na cidade de Goiânia-GO, e o Batalhão de Defesa 

Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, sediado na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 

 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

 

Pelo exposto, surge o seguinte problema: 

Como o Exército Brasileiro pode ser capacitado para ser inserido em uma 

equipe para realizar atividades de solução de um acidente radiológico, ao lado de 

outras instituições, de forma a suplantar sua inexperiência no que se refere à 

atuação em um acidente radiológico de magnitude semelhante ao que ocorreu na 

cidade de Goiânia, em 1987? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral do presente estudo é analisar as oportunidades de melhoria 

quanto ao adestramento da tropa especializada para a defesa QBRN, bem como 

sobre a atuação da Força em conjunto com outras instituições, na execução dessa 

atividade. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) identificar os métodos de trabalho das equipes que atuaram na 

descontaminação de pessoal e material decorrente do acidente Radiológico de 

Goiânia;  

b) identificar os métodos de atuação da tropa do Exército especializada em 

Defesa QBRN e os métodos de atuação da CNEN. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a) Qual a orientação da CNEN no que se refere à organização e prontidão 

para solucionar um acidente radiológico da magnitude do ocorrido em Goiânia, no 

ano de 1987? 

b) Como se organiza o Exército Brasileiro e quais suas orientações para o 

adestramento da tropa responsável para fazer frente a um acidente radiológico da 

magnitude do ocorrido em Goiânia, no ano de 1987? 

c) Qual a possibilidade de aprimorar-se o adestramento da tropa 

especializada em defesa QBRN, de modo a aperfeiçoar a contribuição para a 

solução em acidentes envolvendo contaminação radiológica? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

 Foi realizada uma pesquisa em documentos publicados, sobretudo em 

manuais publicados pelo Exército Brasileiro, entre os quais alguns que tratam sobre 
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adestramento em Defesa QBRN, além de documentos que tratam sobre o acidente 

radiológico de Goiânia, em 1987, o que se relaciona com o estudo em questão. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

 

 

A possibilidade e a pertinência da modificação no adestramento será 

verificada por meio da comparação entre os métodos de trabalho das instituições, e 

poderá ser implementada por meio de sugestões de alterações nos planos de 

sessão dos cursos, bem como nos programas-padrão respectivos do cabos e dos 

soldados. 

 

 

1.4.2 Delineamento da pesquisa 

 

 

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa bibliográfica de carater qualitativo 

utilizando o método indutivo. A pesquisa é de natureza aplicada, descritiva em 

relação ao objetivo geral. 

 

 

1.4.3 Procedimentos para revisão de literatura 

 

 

Para a condução do presente estudo, foram reunidos dados provenientes de 

coleta documental a partir da Biblioteca Digital do Exército, no que se refere aos 

documentos que regem o adestramento do Exército Brasileiro sobre o assunto. 

As fontes de consulta referentes à CNEN e à Agência Internacional de 

Energia Atômica foram coletadas por meio de suas páginas eletrônicas, 

respectivamente. Já as fontes de consulta referentes ao Exército dos Estados 

Unidos da América foram coletadas por meio da página (http://www.us.army.mil). 
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1.4.4 Procedimentos metodológicos 

 

 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear; Proteção Radiológica; Instrução; Manual de Campanha; e 

Acidente Radiológico. 

Os critérios de inclusão de dados abrangeram os manuais, cadernos de 

instrução e programas-padrão de instrução do Exército Brasileiro que tratam sobre 

defesa QBRN em vigor, além de publicações constantes como referências pela 

CNEN no que tange à proteção radiológica, e publicações com autoria identificada 

que relatam o acidente radiológico de Goiânia, ocorrido em 1987. 

Como critério de exclusão de dados, foram consideradas as publicações 

revogadas pelo Exército, os documentos sobre proteção radiológica que não foram 

publicados pela CNEN, e documentos com fonte não identificada. 

 

 

1.4.5 Instrumentos 

 

  

 No presente estudo foram utilizadas informações disponibilizadas em formas 

de arquivos eletrônicos que estivessem de acordo com o assunto abordado e 

colaborasse com o estudo em questão de forma a contribuir com informações 

relevantes. 

 

 

1.4.6 Análise de Dados 

  

 

Os arquivos utilizados neste estudo foram avaliados com o objetivo de serem 

utilizados somente os que apresentassem informações diretamente relacionadas ao 

assunto em questão e ainda focadas ao Exército Brasileiro. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 
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A radioatividade é um efeito presente no cotidiano, e, quando controlado, 

necessário para variadas tarefas na medicina, indústrias em geral, indústrias 

alimentícias e outros ramos. 

No entanto, quando ocorre um acidente que faz com que os efeitos da 

radiação tornem-se descontrolados, é necessária uma pronta resposta, de forma a 

mitigar os impactos do acidente, e que exista material específico e pessoal 

especializado para a descontaminação. 

Frequentemente são observadas ocasiões em que o Exército Brasileiro é 

convocado para auxílio em calamidades públicas, sendo possível também que seja 

convocado para participar em um contexto envolvendo acidentes radiológicos. 

Pelo exposto, a presente pesquisa almeja contribuir para a melhor preparação 

da Força, ao passo que pretende identificar possíveis oportunidades de melhoria no 

adestramento do pessoal especializado, visando a atuação em um contexto de 

acidente radiológico. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

No presente capítulo será estudada a doutrina do Exército Brasileiro sobre 

Defesa QBRN, com ênfase no estudo da proteção radiológica, bem como a 

organização da CNEN frente a um acidente radiológico, procurando identificar as 

principais características de cada um dos órgãos. 

 

 

2.1 O ACIDENTE RADIOLÓGICO DE GOIÂNIA 

 

 

Esta seção tem como intuito apresentar um breve relato da cronologia do 

acidente e suas causas, a fim de ambientar o leitor acerca do problema da 

contaminação radioativa. 

O dia 13 de setembro de 1987 ficou marcado como o maior desastre 

radioativo do Brasil ocorrido fora das usinas nucleares, destacaram Barbosa Junior e 

Faria (2018, p.2), um desastre desencadeado por grandes falhas, no qual a 

curiosidade do homem provocou tal tragédia, que vitimou centenas de pessoas, 

expondo as mesmas a uma radiação altamente perigosa transmitida por uma única 

cápsula de Césio-137. 

A seguir serão apresentados trechos que explicam os antecedentes do 

acidente: 

O Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) era um instituto privado de 
radioterapia propriedade de uma parceria médica. As instalações de 
tratamento da clínica do instituto incluía quartos para terapia com césio-137 
e cobalto-60. O IGR seguiu o procedimento normal de licenciamento [...] em 
17 de junho de 1971 a CNEN aprovou a importação da fonte de césio-137. 
Depois o equipamento foi instalado, inspecionado e entrou em operação. 
Sobre os termos da licença de funcionamento emitida pela CNEN, um físico 
e um médico (um dos sócios) eram solidariamente responsáveis por zelar 
para que as condições da licença fossem cumpridas. Em particular, havia 
uma exigência de que qualquer mudança significativa no estado do 
equipamento ou das instalações deveria ser relatada para CNEN 
(INTERNACIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1988, p. 18). 

 

Internacional Atomic Energy Agency (1988, p. 18) ainda prossegue, relatando 

como aconteceu o abandono da fonte radioativa: 
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Sabe-se agora que por volta do final de 1985 o IGR deixou de operar a 
partir destas instalações. A unidade de terapia com cobalto-60 foi 
transferida para novas instalações. Parte da propriedade da clínica foi 
contestada, e a unidade de terapia de césio-137 acabou sendo deixada no 
antigo local. A CNEN não recebeu notificações adequadas dessas 
mudanças, como exigido nos termos da licença do instituto. A maior parte 
da clínica, junto com algumas propriedades vizinhas, foi demolida. As salas 
de tratamento não foram demolidas, mas foram abandonadas e 
aparentemente usadas posteriormente por mendigos. 

 

Barbosa Junior e faria (2018, p.5) destacaram que o Césio-137 emite 

radiações que em contado direto com o ser humano podem ocasionar graves 

consequências, entretanto, se forem interpostas algumas barreiras, suas radiações 

perdem grande parte de suas intensidades. 

O indivíduo afetado não consegue identificar de imediato que foi atingido, 

visto que a radiação não se manifesta no momento do impacto, ou seja, não advém 

dor ou lesão aparente, afirmam Barbosa Junior e faria (2018, p.6), e continuam: é 

um risco silencioso que atinge as células do corpo uma a uma, fazendo com que os 

átomos que formam as células sejam alterados em suas estruturas, além disso, as 

ligações químicas podem também sofrer alterações, comprometendo o 

funcionamento das células, acarretando futuramente consequências biológicas no 

funcionamento do organismo em geral. Certas consequências podem ser percebidas 

no próprio indivíduo afetado, já outras em longo prazo, sendo que podem se 

manifestar somente nos descendentes (filhos, netos) do indivíduo que foi vítima de 

alguma alteração genética provocada pela radioatividade. 

 

 

2.2 DOUTRINA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

Durante a análise de Portarias pela Força, pertinentes ao assunto, vale 

mencionar as relacionadas nos parágrafos seguintes. 

A Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), revela a 

Diretriz para Atualização e Funcionamento do Sistema de Defesa QBRN, cujas 

finalidades são regular a atualização e o funcionamento do Sistema de Defesa 
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Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército (SisDQBRNEx); e definir as 

atribuições e as responsabilidades dos órgãos do Exército integrantes do 

SisDQBRNEx. 

Entre os objetivos do SisDQBRNEx, citados pela mesma Portaria, vale 

mencionar os seguintes, que revelam a tendência interagências do sistema, e a 

cooperação com a Defesa Civil: 

Brasil (2012, p.28) cita como objetivo permitir a atuação com as demais 

Forças Armadas (FA), no contexto de operações conjuntas (interoperabilidade), 

combinadas (multinacionais) e com agências governamentais e não governamentais 

no âmbito de operações em ambiente interagências na área de proteção QBRN. 

Complementa ainda com o objetivo de cooperar com o Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC), o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON) e 

outras instituições/órgãos quando autorizado, abarcando as medidas de prevenção, 

preparação para emergências, capacitação de recursos humanos e pronta resposta 

a incidentes, acidentes ou desastres envolvendo agentes QBRN. 

Vale também mencionar a Portaria nº 54-COTER, de 14 de junho de 2017 

(BRASIL, 2017), que aprovou o Caderno de Instrução de Defesa 

Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, o qual cita os três níveis de atuação do 

SisDQBRNEx, quais sejam: o nível orgânico, o nível inicial e o nível de emergência. 

Segundo o mesmo ato normativo, as Forças de Respostas eventualmente acionadas 

podem ser: Força de Resposta Orgânica (FRO), Força de Resposta Inicial (FRI) e 

Força de Resposta às Emergências (FRE). 

Quanto à preparação do Cabo e do Soldado, a Portaria nº 34-COTER, de 14 

de maio de 2018 (BRASIL, 2018), aprovou o Programa-Padrão de Instrução de 

Qualificação do Cabo e do Soldado Auxiliar de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear. 

 

 

2.2.1 A Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012 

 

 

A Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), 

organizou a forma de atuação do Exército, estabelecendo níveis de atuação do 

sistema DQBRN, que são os seguintes: 
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a) 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; 
b) Inicial (2º Nível): abarca medidas preventivas e corretivas para detecção, 
identificação e descontaminação/detoxificação de eventos de pequenas 
proporções em locais pontuais, exigindo uma capacitação básica em 
DQBRN e recursos humanos e materiais especializados; e 
c) Emergência (3º Nível): abrange as atividades de planejamento, 
coordenação e execução das atividades e tarefas de DQBRN em toda a 
área de operações, em âmbito nacional ou internacional (BRASIL, 2012, p. 
4). 

 

De acordo com o ato normativo, o 1º Nível ou orgânico deve ser atingido por 

todo militar, pois é inerente à capacitação e ao adestramento básico. Ou seja, todo 

militar deve estar apto a utilizar o equipamento de proteção individual e emitir alerta 

inicial. Já os 2º e 3º níveis são de competência de militares especializados que 

compõe as OM e Forças de Resposta dedicadas ao sistema DQBRN. 

A referida Portaria cita ainda os órgãos que integram o sistema, dos quais 

vale mencionar os seguintes, para os fins do presente trabalho: 

 

Organizações Militares de DQBRN (OM DQBRN): OM da F Ter dotadas 
de recursos humanos e materiais especializados em defesa QBRN; 
Assessoria Científica (AC): representada pelas Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICT) do Exército voltadas para a assessoria técnica e científica 
em DQBRN, em especial o Instituto Militar de Engenharia (IME), o Centro 
Tecnológico do Exército (CTEx) e o Instituto de Biologia do Exército 
(IBEx), por meio de suas respectivas seção/divisão vocacionadas para essa 
área; 

Assessorias Especializadas (Asse Esp): divisão ou seção existente nos 
Órgãos de Direção Setorial (ODS) e Comandos Militares de Área (C Mil A), 
relacionada aos vetores operacional, doutrina, logístico, ensino ou saúde 
voltados para a área de DQBRN; e 

Força de Resposta (FR): constituída pelas OM/EB, OM DQBRN e/ou 
Destacamentos de DQBRN (Dst DQBRN), de caráter temporário e 
concepção modular. Será ativada pelo Órgão Central do SisDQBRNEx, 
possuindo o seguinte escalonamento: (1) Força de Resposta Orgânica 
(FRO): constituída pelas OM empregadas em 1º Escalão que 
entrem em contato (área contaminada) ou que se encontrem próxima de 
área ameaçada ou atingida por agente QBRN; (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. Em princípio, será adotada a dosagem mínima de 
01 (uma) FRI por C Mil A; e (3) Força de Resposta a Emergências (FRE): 
constituída pelo 1º Batalhão de DQBRN (B DQBRN) e Companhia de 
DQBRN (Cia DQBRN)/Bda Op Esp, podendo ser reforçados por elementos 
da AC, para atuação estratégica em todo o Território Nacional para proteção 
de estruturas estratégicas ou em eventos QBRN de grandes proporções. 
(BRASIL, 2012, p. 4). 
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De acordo com o excerto acima, depreende-se que o sistema foi concebido 

para que existam órgãos no Exército capazes de interagir em igualdade técnica com 

os órgãos externos à Força, a Assessoria Científica. 

A Assessoria especializada é atribuída às repartições existentes nos ODS e C 

Mil A voltadas para a área DQBRN. No presente trabalho, interessa a estrutura 

existente nos C Mil A, as quais estarão envolvidas diretamente em uma situação de 

emergência QBRN. 

As Forças de Resposta são escalonadas conforme os respectivos graus de 

especialização, em basicamente três níveis, os quais também definirão o grau de 

atuação no combate à ameaça. A FRO corresponde a qualquer OM que sofra a 

consequência do acidente, ou cuja consequência seja verificada próximo de suas 

instalações, não sendo necessário que essa OM seja especializada. A FRI 

corresponde à estrutura a ser montada pelo C Mil A onde ocorreu o acidente e, pelo 

que se observa na citação acima, não foi planejada para ser fixa, mas modular e 

composta após a ocorrência do acidente, não sendo também necessariamente 

composta por militares de OM especializadas. 

A FRE é a única das Forças de Resposta a ser composta por OM 

especializadas, e a qual a Portaria em comento prevê que seja reforçada por 

elementos da Assessoria Científica. Foi planejada para atuar em proveito da 

proteção de estruturas estratégicas do Território Nacional, ou em eventos de 

grandes proporções. 

Fazendo um paralelo com os níveis de atuação já citados, depreende-se que 

o ato normativo fez com que o 1º Nível, o 2º Nível e o 3º Nível de atuação 

correspondessem respectivamente à FRO, à FRI e à FRE. 

A Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), ainda 

definiu as atribuições dos órgãos integrantes do SisDQBRNEx, estabelecendo que o 

Comando de Operações Terrestres (COTER) mantenha atualizados os Programas-

Padrão de Instrução das FRO, bem como preveja no Programa de Instrução Militar a 

realização de Estágios de Área para oficiais e sargentos. 

Ainda segundo Brasil (2012), o Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), 

órgão integrante da Assessoria Científica, é responsável por assessorar as OM 

DQBRN e as FRE nas suas tarefas operacionais, além de realizar intercâmbio com 

órgãos afins de nações amigas, de outras Forças e com órgãos civis. 
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A atribuição do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx) 

foi definida como, entre outras, conduzir a especialização de oficiais e sargentos, 

além de planejar, coordenar e executar cursos e/ou estágios de reciclagem para 

especialistas (BRASIL, 2012). 

Para os C Mil A e Brigada de Operações Especiais (Bda Op Esp) foi 

estabelecida a atribuição de, entre outras, planejar e coordenar a execução de 

estágios de área de DQBRN para qualificação básica de pessoal e/ou reciclagem de 

especialistas servindo fora dos órgãos integrantes do SisDQBRNEx (BRASIL, 2012). 

Para o 1º Btl DQBRN foram definidas as seguintes atribuições: 

 

a) Assessorar e apoiar a F Ter (Grandes Comandos e/ou Grandes 
Unidades) em assuntos atinentes à DQBRN. 

b) 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. 

c) Instalar e operar até 03 (três) Postos de Descontaminação Total (P 
Descon). 
d) 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. 

e) Apoiar a instrução e o adestramento de tropa nos assuntos pertinentes às 
operações de DQBRN, de acordo com as orientações do COTER e do C Mil 
A enquadrante. 

f) Integrar, quando determinado, a Força de Resposta a Emergências (FRE) 
ou a Força Tarefa Conjunta DQBRN para atuação em operações singulares 
ou conjuntas de DQBRN, bem como atuar em ambiente interagências 
(BRASIL, 2012, p. 10). 

 

À Cia DQBRN/Bda Op Esp couberam atribuições análogas ao Btl DQBRN, no 

que tange às atividades da Bda Op Esp, destacando-se que a Companhia deve, a 

semelhança do Btl DQBRN, integrar a FRE ou Força Tarefa Conjunta DQBRN para 

atuação em operações singulares ou conjuntas de proteção QBRN, bem como atuar 

em ambiente interagências (BRASIL, 2012). 

Brasil (2012) ainda definiu as responsabilidades da FRO, como de isolar o 

local sob ameaça, acionar as OM DQBRN ou a FRI ou FRE e prover sua 

autoproteção contra os efeitos iniciais de um evento QBRN. Já para as FRI, dividiu 

as atribuições por três módulos: Módulo Proteção, Módulo Logístico e Módulo 

Saúde. No Módulo Proteção as atribuições são descritas como a seguir: 
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(1) Planejar e executar, sumariamente, medidas preventivas de varredura, 
reconhecimento, identificação, demarcação e isolamento de áreas 
contaminadas por agentes QBRN. 
(2) 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. 
(3) Realizar as atividades de monitoramento sumário, abertura de brechas, 
levantamento de informações QBRN e coleta de amostras. 
(4) 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 (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

No Módulo Logístico, as atribuições são: 

 

(1) Instalar e operar 01 (um) Posto de Descontaminação Total. (2) 
Selecionar e preparar as áreas específicas para as atividades de redução 
de efeitos, descontaminação e adoção de outras medidas de DQBRN. (3) 
Realizar, dentro de suas possibilidades, as atividades de descontaminação 
de pessoal e material submetidos a eventos QBRN de pequenas 
proporções (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

No Módulo Saúde, as atribuições são descritas da seguinte forma: 

 

(1) 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. 
(2) Instalar e operar 01 (um) Posto de Saúde (PS) no interior do P Descon. 
(3) Planejar e coordenar a evacuação (terrestre e/ou aérea) dos feridos 
submetidos a agentes QBRN. 
(4) Coordenar o apoio de saúde hospitalar, por meio de Organizações 
Militares de Saúde (OMS) do EB e demais FA e/ou Organizações Civis de 
Saúde (OCS) contratadas (BRASIL, 2012, p. 12). 

 

Brasil (2012) definiu como atribuições da FRE as mesmas do 1º Btl DQBRN e da Cia 

DQBRN/Bda Op Esp, o que é razoável, tendo em vista que essas mesmas OM 

integrarão a FRE, caso seja acionada. 

 

 

2.2.2 A Portaria nº 54-COTER, de 14 de junho de 2017 

 

 

A Portaria nº 54-COTER, de 14 de junho de 2017, aprovou o Caderno de 

Instrução de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, e foi editada para a 

consecução dos seguintes objetivos: 
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1.2.1 Apresentar a doutrina básica de DQBRN, aplicável às Organizações 
Militares (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 (BRASIL, 2017, p. 1). 

 

Pelo exposto, a Portaria regulamenta a instrução a ser ministrada nas OM não 

especializadas, que integrariam a FRO, executando atividades inerentes ao 1º Nível 

de atuação, embora trate de assuntos que permeiam as atividades de todos os 

integrantes do SisDQBRNEx, como será observado a seguir. 

No Capítulo II do Caderno de Instrução, Brasil (2017) discorre sobre a 

organização do Sistema, repetindo os itens da Portaria nº 204-EME, de 14 de 

dezembro de 2012, referentes à estrutura organizacional, às atribuições das Forças 

de Resposta e aos níveis de atuação. 

O Capítulo III contém uma lista de conceitos, dos quais é importante frisar os 

seguintes: 

 

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 (BRASIL, 2017, p. 21). 

 

A definição de MIT é apresentada no primeiro capítulo, conforme a seguir: 

 

O termo genérico Materiais Industriais Tóxicos (MIT) refere-se a substâncias 
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) (BRASIL, 2017, p. 11). 

 

A definição de Perigo Radiológico já foi apresentada na Introdução do 

presente trabalho. 

O Capítulo IV do ato normativo explica as Atividades e Princípios de DQBRN. 

São três Princípios, apresentados da seguinte forma: 

 

- evitar a contaminação por Perigos QBRN; 
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- proteger indivíduos, unidades e equipamentos ante aos Perigos QBRN 
que não possam ser evitados; e 
- descontaminar com o intuito de restaurar a capacidade operacional 
(BRASIL, 2017, p. 25). 

 

As Atividades DQBRN são expostas por Brasil (2017): “As Atividades da 

DQBRN são: o Sensoriamento QBRN, a Segurança QBRN, a Sustentação QBRN e 

o Sistema QBRN”. 

Segundo Brasil (2017), a Segurança QBRN significa proteção QBRN, e deve 

ser adotada assim que confirmada a presença de substâncias QBRN, ou na 

iminência, podendo ser de ordem individual, coletiva e tática. 

Pelo exposto, depreende-se que a atividade Segurança QBRN está ligada ao 

princípio “proteger”. 

Ainda segundo Brasil (2017), a Proteção Coletiva é assegurada pelas OM 

especializadas, em proveito de estruturas específicas da Força Terrestre 

Componente. 

Posteriormente, Brasil (2017, p. 26) apresenta os conceitos de Proteção 

Tática e Proteção Individual: 

 

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. 

 

Brasil (2017) ainda complementa, ao explicar que o uso do EPI no 1º nível 

de resposta QBRN visa à sobrevivência do combatente, de forma a possibilitar a 

emissão do alerta imediato, descontaminar individualmente as partes críticas e 

prosseguir no objetivo até que seja possível a realização de uma descontaminação 

mais apurada. 

Conclui-se que o tipo Proteção Tática não seria utilizado pelo Exército em um 

hipotético acidente similar ao de Goiânia em 1987, mas a Proteção Individual e 

Proteção Coletiva seriam utilizadas amplamente. O primeiro tipo seria utilizado pela 

FRO, que seria a OM mais próxima do local do acidente, o segundo seria utilizado 
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pela FRE e eventualmente pela FRI, esta última a ser acionada pelo Grande 

Comando responsável pela área de abrangência do acidente. 

A Atividade DQBRN do Sensoriamento QBRN é explicado em seguida: 

 

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 (BRASIL, 2017, p. 39). 

 

Frisa-se então que a Atividade da DQBRN Sensoriamento está ligada ao 

Princípio DQBRN de evitar a contaminação por perigos QBRN. 

Brasil (2017) continua em sua explicação sobre o Sensoriamento QBRN, ao 

citar que existem os processos subjetivos de detecção de presença de substâncias, 

como olfação, audição, visão, gustação e verificação dos efeitos sobre o organismo. 

No entanto, os processos subjetivos não serão detalhados neste trabalho, tendo em 

vista a especificidade das características de materiais radioativos, que praticamente 

inviabilizam a detecção por esses processos. 

Brasil (2017) segue discorrendo sobre os processos objetivos, que relata 

serem os processos que consistem no emprego de materiais que permitam acusar a 

presença ou a ausência de substâncias nocivas no ambiente, devendo esses 

processos proporcionar rapidez no alerta para adoção das medidas de proteção; 

simplicidade de operação; sensibilidade para a detecção de pequenas 

concentrações; e especificidade para evitar falsos positivos ou falsos negativos. 

Relata ainda que a detecção radiológica deve ser realizada por equipamentos, pois 

os sentidos humanos não são capazes de detectar a radiação (BRASIL, 2017). Ou 

seja, a detecção radiológica oportuna ocorre somente por processos objetivos. 

A Atividade de Sustentação DQBRN é explicada por Brasil (2017) como 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, objetivando ainda recuperar o poder de 

combate da tropa exposta aos agentes QBRN de qualquer natureza. Os escalões 

(Esc) ou níveis de Descontaminação (Descon) são os seguintes, conforme Brasil 

(2017, p. 45), representados ainda pela figura seguinte: 
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- 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. 

 

 

FIGURA 1 – Níveis de Descontaminação QBRN 
Fonte: Brasil (2017, p. 46) 
 

Brasil (2017, p. 46) aprofunda o detalhamento sobre os níveis de 

descontaminação: “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”. 

Ainda prossegue detalhando os escalões seguintes: 

 

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. 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. 
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 
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de Descon. Será realizada pelas OM especializadas em DQBRN (BRASIL, 
2017, p. 47). 

 
A figura seguinte (Figura 2) expõe os quatro níveis de Descon e a forma como 

cada um é aplicado em determinado tipo de operação: 

 

 

FIGURA 2 - Prioridades das Tarefas de Sustentação QBRN (Descon) 
Fonte: Brasil (2017, p.48). 
 
As OM do Corpo de Tropa, que não são especializadas e constituem a FRO, 

devem adotar a seguinte sequência de ações em caso de contato com substâncias 

QBRN: dar o alarme QBRN; adotar a postura de proteção adequada, conforme a 

disponibilidade; iniciar o fluxo das informações do alerta QBRN (por meio das 

mensagens QBRN ou de sua simplificação); e realizar a sua descontaminação. 

(BRASIL, 2017). Segundo Brasil (2017), essa sequência de ações é fundamental 

para o melhor emprego das demais Forças de Resposta do SisDQBRNEx, de forma 

progressiva e escalonada, conforme a dimensão do evento QBRN. 

Brasil (2017, p. 51) explica o significado de alarme QBRN: 

 

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 
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intuito de possibilitar a tomada das reações individuais imediatas pelo maior 
número de indivíduos 

 

Após dar o alarme QBRN, deve-se adotar a postura de proteção de acordo 

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 (BRASIL, 2017). 

Referente ao fluxo de informações QBRN, Brasil (2017) expõe o significado e 

detalha as responsabilidades dos elementos do 1º nível de resposta QBRN: 

 

5.4.2 Os dados disponíveis sobre estas ameaças devem fluir, nos diferentes 
níveis, 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 
determinado 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 
comportará, por exemplo, em função do Gradiente Térmico Vertical (GTV) e 
das demais condições meteorológicas daquele momento [...] 
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. 

 

Mensagem QBRN 1 é o 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) (BRASIL, 2017). 

 

Os elementos de emprego em 1º escalão (1º nível de resposta QBRN) 
devem estar aptos para levantar e transmitirem os dados constantes da 
Mensagem QBRN 1. Estas mensagens possuem uma série de campos que 
devem ser preenchidos em função do tipo da ameaça: Q, B, R ou N 
(BRASIL, 2017, p. 54). 
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FIGURA 3 – Mensagem QBRN 1 
Fonte: Brasil (2017, p. 54) 
 

“As unidades especializadas em DQBRN possuem maior aptidão para 

confecção das mensagens QBRN em razão de sua difícil codificação. No entanto a 

mensagem QBRN 1 pode ser transmitida de forma simplificada” (BRASIL, 2017, p. 

55), como exposto na Figura 4. 

Brasil (2017) continua a explanação, dando orientações sobre a montagem e 

execução de exercício prático de confiança no equipamento de proteção individual 

(máscara contra gases e roupa protetora); cujos objetivos são 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; e também orienta sobre a escrituração 

do plano de segurança do exercício prático de confiança no equipamento de 

proteção individual. 
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FIGURA 4 – Mensagem QBRN 1 simplificada 
Fonte: Brasil (2017, p. 55) 
 
 

2. 2.3 A Portaria nº 038 – COTER, de 14 de junho de 2016 

 

 

A Portaria nº 038 – COTER, de 14 de junho de 2016 (BRASIL, 2016) foi 

editada com o objetivo de guiar os comandantes táticos e estados-maiores no 

desenvolvimento da Capacidade Operativa de DQBRN, estabelecendo parâmetros 

para realizar a defesa por meio do planejamento e da preparação da tropa, de seus 

equipamentos e instalações. Brasil (2016) apresenta nessa publicação os 

conhecimentos básicos da Capacidade Operativa da DQBRN, Não-proliferação de 

Armas de Destruição em Massa (ADM), Contraproliferação ADM e Gerenciamento 

de Consequências QBRN (G Com QBRN). 

No início da apresentação, Brasil (2016) menciona conceitos que já foram 

discutidos nos tópicos anteriores deste trabalho, e então explica o significado de 

perigo radiológico, também já discutido anteriormente. No entanto, neste ponto cabe 

alguns comentários. Inicialmente, Brasil (2016, p. 21) indica as possíveis origens dos 

compostos radiológicos, dando também a definição de compostos radiológicos 

industriais tóxicos (RIT): 

 

Os compostos radiológicos podem ser encontrados em usinas nucleares, 
hospitais, universidades e locais de construção [...] O Perigo Radiológico é 
encontrado nos dispositivos de dispersão radiológica (DDR), nos 
dispositivos de exposição radiológica (DER) e nos compostos radiológicos 
industriais tóxicos (RIT) [...] São produzidos, utilizados, transportados ou 
armazenados para fins industriais, médicos ou comerciais, sem quaisquer 
destinações originárias do uso militar. Devido a sua capacidade de emitir 
radiação, estes compostos são potencialmente perigosos à saúde. 
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Brasil (2016, p. 22) cita alguns locais onde podem ser encontrados os RIT, 

dentre os quais, “materiais radioativos da indústria e da medicina nuclear”. 

Então o Exército considera a substância causadora do acidente de Goiânia 

um Composto Radiológico Industrial Tóxico, ou seja, uma substância não concebida 

para o fim militar, porém que pode gerar danos à saúde, e proveniente de uma 

instalação hospitalar dedicada ao tratamento por meio da medicina nuclear. 

O Manual de Campanha publicado pela Portaria em comento traz em seu 

capítulo IV o detalhamento da atividade de sensoriamento, que está ligada ao 

princípio de evitar a contaminação (BRASIL, 2016), como já discutido nos tópicos 

anteriores. Sobre esse assunto, Brasil (2016) menciona que a atividade de 

Sensoriamento QBRN busca delimitar o local exato do Perigo QBRN, demarcando a 

área contaminada. Ou seja, a tropa é capacitada para identificar e demarcar áreas 

contaminadas, de forma a evitar que essa contaminação se espalhe. 

Posteriormente, Brasil (2016) explica que a atividade de Proteção QBRN está 

ligada ao Sensoriamento, uma vez que as medidas de proteção apropriadas diante 

do Perigo QBRN serão definidas de acordo com as informações recebidas pelo 

Sensoriamento QBRN, traduzidas pela adoção das Medidas Operacionais de 

Proteção Preventiva (MOPP). 

Brasil (2016) especifica tarefas abrangidas pela atividade de Segurança, a 

proteção individual, a proteção coletiva e o controle da MOPP. A tarefa de proteção 

individual se traduz em procedimentos realizados para evitar a contaminação e a 

exposição oriundas do Perigo QBRN, sendo associada à Avaliação do Risco QBRN, 

decorrente de incidentes com materiais industriais tóxicos (MIT) (BRASIL, 2016). 

Brasil (2016, p. 40) discorre sobre a proteção individual, relatando que elas 

correspondem a treinamentos integrados, análise da MOPP periodicamente e 

disponibilidade do EPI, estando em condições de ser empregado, e explica as 

particularidades do EPI: 

 

Os EPI são constituídos pela máscara contra gases, roupa protetora 
permeável de combate (RPPC), sobre-botas e luvas de proteção. 
Proporcionam a máxima proteção e permitem operações com o mínimo de 
degradação da performance. Este binômio proteção-performance 
fundamenta a escolha da MOPP [...] A diferença entre os EPI está 
relacionada com a permeabilidade. As roupas de proteção permeáveis 
filtram as partículas sólidas do ar contaminado e as impermeáveis 
bloqueiam a contaminação em qualquer tipo de estado físico (BRASIL, 
2016, p. 40). 
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A Figura 5, abaixo, mostra exemplos de roupas protetoras, sendo a RPPC a 

primeira, da direita para a esquerda: 

 

 

FIGURA 5 – Exemplos de roupas protetoras 
Fonte: Brasil (2016, p. 40) 
 

Posteriormente, Brasil (2016) explica ainda que a seleção da MOPP leva em 

conta a degradação da performance, e os tipos de Perigos QBRN, e a MOPP reflete-

se no ato de manter-se vestido com determinados itens do EPI, ou carregá-los. 

Brasil (2016, p. 41) segue afirmando que as RPPC oferecem uma proteção 

limitda contra MIT, e cita os níveis específicos de proteção QBRN adotados pelas 

OM DQBRN (especializadas): 

 

Além dos níveis de MOPP, as OM DQBRN possuem níveis específicos 
de proteção contra Perigos QBRN, particularmente os MIT. Estes níveis são 
estabelecidos considerando as proteções respiratória e cutânea. O grau 
adicional de segurança é necessário durante os trabalhos de 
Reconhecimento em locais confinados ou em áreas onde o Perigo QBRN 
seja desconhecido. 

 

A Figura 6, abaixo, representa os níveis de proteção para especialistas em 

DQBRN. 

Em resumo, é apresentado que as OM não especializadas, que 

eventualmente compõem a FRO, não dispõem de roupas protetoras mais apuradas 

contra os perigos QBRN, sendo estas de dotação das OM especializadas, que 

deverão compor a FRE. 
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FIGURA 6 – Níveis de proteção para especialistas 
Fonte: Brasil (2016, p. 42) 

 

A proteção coletiva permite a execução de trabalhos sem as restrições 

impostas pelo EPI, podendo ser dos tipos fixa, transportável e móvel (BRASIL, 

2016). Esse tipo de tarefa (proteção coletiva) não será abordado profundamente, 

tendo em vista não ter aplicabilidade para um acidente semelhante ao que se 

encontra em estudo. 

A última tarefa tratada sobre a Atividade de Segurança QBRN é o controle da 

MOPP, cujos objetivos são: 

 

analisar, determinar e atualizar a MOPP em uma área. Acompanha a 
performance e os limites de execução de suas atividades. O Controle da 
MOPP orienta os trabalhos de Proteção Individual e Coletiva [...] O principal 
fator para determinar a MOPP deve ser a Ameaça QBRN. Considerando a 
probabilidade de ataque do oponente é possível classificar o grau de 
ameaça. Conforme os dados anteriormente citados, adota-se a MOPP mais 
conveniente (BRASIL, 2016, p. 43). 

 

O Capítulo VI do Manual trata da Sustentação QBRN, já explicada 

anteriormente. Ligada ao princípio de descontaminar, Brasil (2016) diz que é 

realizada por meio de processos de absorção, destruição, neutralização, 

abrandamento ou remoção de agentes QB e remoção de materiais radiológicos. 

Brasil (2016, p. 47) cita três métodos de descontaminação: 

 

Neutralização: utilizado principalmente para os Perigos Químicos. Trata-se 
da reação do agente contaminante com materiais descontaminantes, 
tornando-o menos tóxico ou atóxico. Os materiais descontaminantes são 
facilmente encontrados (alvejantes) ou especialmente desenvolvidos 
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(agentes descontaminantes de sistemas de descontaminação). Remoção 
Física: realocação da contaminação de uma superfície para outra área de 
menor importância. Normalmente deixa o contaminante com propriedades 
tóxicas, necessitando de métodos adicionais de descontaminação. Ação 
Ambiental: ação da evaporação, irradiação ou destruição do contaminante. 
O material contaminado tem sua contaminação diluída a níveis reduzidos 
quando exposto a elementos naturais (sol, chuva, vento, calor). Tratase do 
método mais simples e indicado para a descontaminação de área e locais 
não-essenciais. 

 

Ou seja, a fim de descontaminar uma área atingida por substância radioativa, 

será utilizado o método de remoção física. 

As tarefas da Sustentação QBRN são descontaminação de pessoal; 

descontaminação física; descontaminação técnica; e controle da contaminação 

(BRASIL, 2016). 

A descontaminação de pessoal tem o objetivo de salvar vidas, reduzir baixas 

e limitar o espalhamento da contaminação; a descontaminação física são ações para 

descontaminar equipamentos, objetos, veículos, instalações e áreas; a 

descontaminação técnica são ações voltadas para descontaminar as equipes das 

OM DQBRN e demais especialistas (BRASIL, 2016). 

Por último, Brasil (2016, p. 50) define controle da contaminação: 

 

Ações destinadas a conter o espalhamento da contaminação pela formação 
de corredores de descontaminação. Consiste em acompanhar a situação 
dos locais contaminados e o gerenciar os rejeitos oriundos das Tarefas de 
Descontaminação de Pessoal, Física e Técnica. A Fig 6-5 representa esta 
tarefa. 

 

No capítulo VII Brasil (2016) trata da tarefa do Sistema QBRN, definida como: 

 

Conjunto de atividades que tem por objetivo integrar as Atividades QBRN 
(Sensoriamento, Segurança e Sustentação QBRN) [...] o Sistema trabalha 
de modo a integrar e coordenar a realização das Tarefas da DQBRN. Para 
tanto, o Sistema utiliza-se dos meios de Comando e Controle para a difusão 
de dados, informações e ordens, por meio das Mensagens QBRN. O 
Sistema QBRN funciona como integrador de todas as Atividades (BRASIL, 
2016, p. 53). 

 

As tarefas do Sistema QBRN são abordadas como Inteligência, 

Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos relacionados ao Perigo QBRN 

(IRVA QBRN); Sistema de Alerta e Reporte QBRN; e Predição e Modelagem QBRN 

(BRASIL, 2016). 
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O capítulo VII apresenta os conceitos do Gerenciamento de Consequências 

QBRN (G Con QBRN), onde Brasil (2016, p. 57) define, apresenta a finalidade e 

ressalta a importância da integração entre diferentes agências: 

 

Atividades que têm por objetivo mitigar os efeitos do Perigo QBRN e 
gerenciar suas consequências. Destina-se a manutenção ou a restauração 
dos serviços essenciais à população civil. A integração de diferentes 
agências, cujas responsabilidades de atuação devem ser definidas 
previamente por meio de protocolos de entendimento, constitui fator 
importante para o G Con DQBRN. 

 

Os objetivos do G Con QBRN citados por Brasil (2016) são: salvar vidas, 

prevenir ferimentos, prover suporte à vida, proteger estruturas estratégicas e 

potenciais alvos, conter o evento e preservar a segurança nacional. Todos eles, em 

menor ou maior grau seriam importantes em um acidente da abrangência do que 

está sendo estudado no presente trabalho. 

Brasil (2016) fala ainda sobre os três níveis de atuação no G Con QBRN - 

Prontidão (1º Nível), Operacional (2º Nível) e Especializado (3º Nível) – que 

correspondem sumariamente às tarefas realizadas pela FRO, FRI e FRE, 

respectivamente, e define ainda os procedimentos para a resposta e a recuperação 

durante o G Con QBRN. 

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CNEN 

 

 

A página na rede mundial de computadores pertencente à CNEN lista como 

material didático uma publicação entitulada “Princípios Básicos de Segurança e 

Proteção Radiológica”. Essa publicação, segundo Xavier et al. (2006), traz em seu 

escopo aspectos de radioproteção, princípios e fatores de proteção radiológica, e 

técnicas de detecção. Essa publicação será aqui analisada, a fim de obter a 

compreensão sobre a forma de atuação daquela Instituição, a qual protagonizou a 

atuação para a volta da normalidade no local daquele acidente, conforme se observa 

no trecho a seguir: 

 

A seguir da chegada da CNEN, as autoridades locais iniciaram uma 
transição para apoiá-los, fornecendo instalações, equipamentos e suporte 
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administrativo, bem como no que se refere aos recursos necessários para o 
acompanhamento inicial. As autoridades locais agiram de forma eficaz, 
deixando as autoridades da CNEN em uma situação mais favorável para a 
restauração da normalidade (INTERNACIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY, 1988, p. 31, tradução nossa). 

 

As primeiras providências tomadas em relação ao acidente em questão foram 

identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida, conforme 

relatado por Wascheck (2007, p.1), que prossegue: as áreas consideradas como 

focos principais de contaminação foram isoladas e iniciou-se a triagem de pessoas 

no Estádio Olímpico. A descontaminação dos focos principais foi feita removendo-se 

grandes quantidades de solo e de construções que foram demolidas. Ao mesmo 

tempo era realizada a monitoração para quantificar a dispersão do césio-137 no 

ambiente, além de análise de solo, vegetais, água e ar. 

 

 Ao todo foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 
apresentaram significativa contaminação interna e/ou externa, sendo que 
em 120 delas a contaminação era apenas em roupas e calçados, sendo as 
mesmas liberadas após a descontaminação. Os 129 que constituíam o 
grupo com contaminação interna e/ou externa passaram a receber 
acompanhamento médico regular. Destes, 79 com contaminação externa 
receberam tratamento ambulatorial; dos outros 50 radioacidentados e com 
contaminação interna, 30 foram assistidos em albergues, em semi-
isolamento, e 20 foram encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia; destes 
últimos, 14 em estado grave foram transferidos para o Hospital Naval 
Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde quatro deles foram a óbito, oito 
desenvolveram a Síndrome Aguda da Radiação - SAR -, 14 apresentaram 
falência da medula óssea e 01 sofreu amputação do antebraço. No total, 28 
pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade, a Síndrome 
Cutânea da Radiação (as lesões cutâneas também eram ditas 
“radiodermites”). Os casos de óbito ocorreram cerca de 04 a 05 semanas 
após a exposição ao material radioativo, devido a complicações esperadas 
da SAR - hemorragia (02 pacientes) e infecção generalizada (02 pacientes) 
(WACHECK, 2007, p.1). 

 

Após anos transcorridos do acidente de Goiânia, Xavier et al. (2006) publica 

uma obra adotada como material didático pela própria CNEN, a qual relata 

sucintamente o acidente, suas causas e consequências. Essa obra ainda relata as 

fases comuns a todos os acidentes radiológicos: 

 

A fase inicial de uma atuação em acidentes compreende ações de primeiros 
socorros e uma avaliação inicial da gravidade do evento, incluindo as 
características de cada fonte radioativa envolvida, de modo a orientar as 
medidas a serem tomadas para recuperar o controle da situação (XAVIER 
et al., 2006, p. 150) 
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Xavier et al. (2006) lista como ações da fase inicial as seguintes: resgate e 

socorro médico às vítimas; controle de fogo e das águas utilizadas no combate ao 

incêndio; estabelecimento de canal de comunicação entre o local do acidente e as 

Autoridades Competentes; monitoração dos níveis de irradiação e contaminação; 

isolamento das áreas afetadas; e avaliação preliminar do evento. 

 

A fase de controle é iniciada a partir do momento em que se possui dados 
sobre cada radionuclídeo envolvido no evento e sobre o levantamento 
radiométrico realizado no local, permitindo, assim, a tomada de decisões 
para controlar a situação de emergência radiológica (XAVIER et al., 2006, p. 
150) 

 

São ações a serem desencadeadas na fase de controle ou intermediária, 

segundo Xavier et al. (2006): controle de acesso ao local do acidente; emprego de 

equipamentos de proteção individual e estabelecimento de procedimentos de 

segurança para o pessoal envolvido nos trabalhos de resgate e descontaminação; 

abrigagem e evacuação; descontaminação de pessoal; descontaminação inicial de 

áreas; e controle de alimentos e água. 

Por fim, Xavier et al. (2006, p. 150) define a Fase Final ou Pós-Emergência 

ou, ainda, Fase de Recuperação: 

 

Após a fonte radioativa estar sob controle e após a implantação das 
medidas de proteção dos trabalhadores, público em geral e meio ambiente, 
a Autoridade Competente deve declarar o término da fase de emergência, 
empregando os canais de comunicação disponíveis (jornal, rádio, 
televisão). Nesta fase, deve ser dada continuidade aos trabalhos finais de 
descontaminação e restauração das áreas afetadas, gerenciamento dos 
rejeitos radioativos gerados bem como acompanhamento médico das 
vítimas. 

 

Xavier et al. (2006) prossegue, relatando que além dos procedimentos que 

devem ser adotados pelos usuários de fontes de radiação ionizante para prevenir, 

tanto quanto possível, a ocorrência de incidentes e acidentes, planos para atuação 

em situações de emergência devem ser elaborados no sentido de limitar as 

conseqüências de qualquer ocorrência anormal, incidente ou acidente que possam 

ser, tanto quanto possível, previstos. Menciona ainda que o Plano de Emergência 

“deve demonstrar que, na eventualidade de um incidente ou acidente envolvendo 

radiação ionizante, serão tomadas medidas apropriadas para garantir a saúde e a 

segurança do público” (XAVIER et al. 2006, p. 151). 
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Xavier et al. (2006, p. 151) prossegue, especificando quais tópicos devem 

integrar o Plano de Emergência: 

 

As responsabilidades de cada indivíduo e organização envolvidos no 
processo de resposta a um incidente ou acidente radiológico devem estar 
muito bem estabelecidas, em particular as autoridades e a hierarquia a ser 
respeitada, de forma a viabilizar um gerenciamento harmonioso do 
processo de intervenção. Ademais, as pessoas designadas para atuar em 
incidentes/acidentes devem ser adequadamente treinadas e estar 
familiarizadas com suas tarefas específicas. Para tanto, os procedimentos 
constantes nos Planos devem ser ensaiados, por meio de exercícios 
periódicos de simulação de acidentes, sendo importante a participação, 
nessas simulações, de outras pessoas e autoridades cuja assistência seja 
necessária em caso de acidente real. 

 

O autor ainda prossegue, citando o caso específico da CNEN: 

 

No contexto acima, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, 
possui uma estrutura montada para averiguar eventos radiológicos, 
podendo fornecer dados para orientar a equipe local envolvida e enviar 
especialistas para avaliar a magnitude do evento ou ainda, se necessário, 
deflagrar seu sistema de resposta à situação de emergência (XAVIER et al. 
2006, p. 152). 

 

Xavier et al. (2006, p. 153) menciona outro item a ser adicionado ao plano: 

 

Isolar a área onde tenha ocorrido um incidente ou acidente é, normalmente, 
a primeira providência a ser tomada para impedir o acesso de leigos ao 
local, protegendo o público de possíveis irradiação externa, inalação de 
radionuclídeos suspensos no ar e ingestão inadvertida de material 
radioativo decorrente do contato com superfícies contaminadas. 

 

Em seguida, fala sobre a descontaminação de pessoal e de áreas: 

 

A descontaminação de pessoas sob suspeita de contaminação, a princípio, 
deve ser feita imediatamente, por meio de remoção de roupas e banho, com 
água em profusão, sendo recomendável, em seguida, a assistência médica 
especializada. As roupas e demais materiais contaminados devem ser 
recolhidos para posterior descontaminação ou tratamento como rejeito 
radioativo (XAVIER et al. 2006, p. 154). 

 

Após isso, Xavier et al. (2006, p. 154) frisa a importância do treinamento a ser 

previsto no Plano de Emergência: 

 

Deve ser promovido pela Direção da Instituição, periodicamente, curso de 
treinamento em prevenção de acidentes radiológicos, dando ênfase à 
divulgação das normas e procedimentos de segurança pertinentes, de modo 
a despertar, por meio de processo educativo, o interesse dos usuários de 
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material radioativo em melhorar seu desempenho quanto à segurança 
radiológica. A realização de exercícios de simulação de acidentes é muito 
importante para assegurar que o pessoal envolvido nas ações de resposta a 
emergências radiológicas esteja familiarizado com suas tarefas específicas, 
como, por exemplo, resgate de fontes radioativas, levantamentos 
radiométricos, descontaminação de áreas e de pessoas, bem como 
gerenciamento de rejeitos radioativos. Os exercícios de simulação são, 
também, muito úteis para avaliar a capacidade de resposta bem como 
identificar e corrigir deficiências encontradas. 

 

Por fim, Xavier et al. (2006, p. 160) faz considerações sobre o Relatório de 

Evento: 

 

Qualquer evento que possa expor o público ou o trabalhador a níveis de 
radiação que acarretem doses superiores aos respectivos limites primários 
estabelecidos pela CNEN deve ser notificado àquela Autoridade 
Competente, em caráter de urgência, e registrado em livro próprio, no 
mesmo dia da ocorrência, devendo ser mantido em arquivo todas as 
comunicações e relatórios, juntamente com os resultados das investigações 
realizadas. Relatórios de ocorrências anormais devem ser avaliados pela 
Autoridade Competente com os objetivos de extrair lições do ocorrido e 
introduzir aprimoramentos na área de segurança. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da coleta documental acerca 

do acidente radiológico de Goiânia, relacionando os documentos que regulam o 

adestramento para a defesa QBRN no Exército, e sobre documentos considerados 

pela CNEN como referência em proteção e segurança radiológica. 

A finalidade é adquirir a compreensão necessária para a posterior 

comparação dos métodos da Força Terrestre com os métodos da CNEN. 

Analisando as publicações do Exército Brasileiro sobre o assunto, tem-se que 

existe uma organização bem definida sobre quais órgãos atuam em determinadas 

situações de crise, e suas responsabilidades são bem claras à luz dessas 

publicações. 

Observa-se que todos os integrantes da Força devem conhecer o mínimo 

referente aos conceitos de Defesa QBRN, pois todos podem vir a ser empregados 

em maior ou menor grau, sendo o material dedicado ao preparo bem detalhado, e 

com informações oportunas. 

Essas responsabilidades se traduzem basicamente na organização modular 

correspondente às Forças de Resposta – FRO, FRI e FRE. 

Foi observado que nas publicações sobre o assunto não foi encontrada a 

previsão de um treinamento conjunto entre as Forças de Resposta, e entre essas e 

outras instituições convidadas. O adestramento se dá no interior de cada Força de 

Resposta, sem interação. 

Além disso, não foi evidenciado mecanismo de acionamento da FRI, tendo 

em vista que não foi possível, com o material estudado, definir exatamente as partes 

que integrariam a FRI em um Grande Comando. 

No que se refere ao material estudado relativo à CNEN, ficou evidente o grau 

técnico elevado daquela instituição, inclusive com a adoção de planos de 

emergência a serem acionados em casos de acidentes, demonstrando evolução e 

aprendizado com o acidente de Goiânia. No entanto, também nesse caso não foi 

evidenciado treinamento conjunto com outras instituições. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Pelo que foi discutido, é possível detectar oportunidades de melhoria no 

âmbito do Exército Brasileiro. 

Primeiro, referente ao mecanismo de funcionamento da FRI, sugere-se que 

esta tenha uma composição fixa mínima necessária para a manutenção do 

conhecimento e adestramento, no âmbito do respectivo Grande Comando 

responsável. O objetivo é permitir uma eficiente resposta do Escalão considerado, 

frente à necessidade de acionamento da FRI sob sua responsabilidade, tendo em 

vista que a resposta rápida pode ser o diferencial que fará as mortes ocasionadas 

pelo eventual acidente serem consideravelmente redusidas, uma vez que o tempo 

de chegada da FRE ao local pode ser demasiadamente grande. Sugere-se ainda em 

relação à composição da FRI, que a mesma seja formada por militares especialistas 

servindo fora das OM DQBRN, como oportunidade de reciclagem. 

Por fim, como uma segunda sugestão pode ser considerada a possibilidade 

de realização anual de um treinamento conjunto, envolvendo todas as OM que 

compõe as Forças de Resposta, sendo as FRO e FRI escaladas por rodízio, 

inclusive com a participação das OM da Assessoria Científica e o convite de 

participação da CNEN, a fim de se estreitar os laços com aquela instituição. O 

treinamento poderia simular um acidente radiológico em determinada localidade, de 

forma que os elementos envolvidos pudessem praticar a troca de informações com 

os diversos envolvidos no exercício. 
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