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RESUMO 

O combate convencional criado nos campos de batalha até meados do século XX, está obsoleto. Os 

inimigos declarados já inexistem. Com o advento das práticas terroristas originárias no fim do último 

século, caracterizadas pelo culto ao terror e suas ações imprevisíveis, temos hoje uma nova 

conjuntura de alarme por parte dos Estados de todo o mundo que investem cada vez mais na 

segurança de suas Nações com a intenção de minimizar e conter as ações terroristas. Essa 

imprevisibilidade das ações terroristas requer uma preparação constante e de caráter preventivo por 

parte das forças de segurança. Nos Grandes Eventos, nas operações Interagências, ocorridos no 

Brasil, o Exército foi empregado com sua tropa de Defesa Qúimica, Biológica, Radiológica e Nuclear 

(DQBRN) para realizar a segurança da população contra possíveis atentados terroristas utilizando 

agentes químicos, biológicos e radiológicos. Sendo assim, o apoio da tropa DQBRN às equipes 

contraterror é extremamente importante, principalmente na fase de gerenciamento de 

conseqüências (ações pós atentado terrorista), que visa principalmente, minimizar os efeitos de 

perigo QBR e conter o evento, contribuindo dessa forma com o salvamento de vidas. 

Palavras-chave: Práticas terroristas, DQBRN, gerenciamento de consequências 

 

ABSTRACT 

Conventional combat created on the battlefields until the mid-twentieth century is obsolete. Declared 

enemies no longer exist. With the advent of the original terrorist practices at the end of the last 

century, characterized by the cult of terror and its unpredictable actions, today, a new alarm situation 

on the part of the States of the whole world that investigates more and more in the security of its 

Nations With intention of minimizing and containing as terrorist actions. This unpredictability of 

terrorist actions requires a constant and preventive measure on the part of the security forces. In the 

Great Events, in the Interrogations, occurred in Brazil, the Army with an employee with its Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear Defense (DQBRN) to carry out the population security against 

terrorist attacks, chemical, biological and radiological agents. Therefore, the support of the DQBRN 

troops to the counterterror teams is extremely important, especially in the phase of consequences 

management (actions after terrorist attack), which mainly aims to minimize the effects of QBR 

danger and contain the event, thus contributing to the rescue of lives. 

Keywords : Terrorist practices, CBRN, consequence management 

 

 

 

 

 

 

 



1  INTRODUÇÃO 

  Desde a Antiguidade e, até mesmo em referências Bíblicas, temos relatos da 

utilização de agentes químicos e incendiários que foram utilizados pelo homem 

em batalhas e variados fins. 

  Na 1ª Guerra Mundial, com a ausência de matéria-prima suficiente para a 

manutenção da produção industrial bélica convencional e a presença de um 

corpo técnico desenvolvido para a produção de agentes químicos, os alemães 

foram os primeiros a usarem gases tóxicos para destruição em massa. 

  Voltando-se para os nossos dias, os conflitos atuais tendem a ser limitados, 

não declarados, convencionais ou não, e de duração imprevisível. As ameaças 

são fluidas, difusas e também imprevisíveis. Tudo isso exige que o preparo da 

Força Terrestre (F Ter) seja baseado em capacidades caracterizadas por 

flexibilidade, versatilidade e mobilidade. 

  As práticas terroristas fazem parte, atualmente, do cenário mundial e tem 

como conseqüências, na maioria das vezes, a morte de um grande número de 

pessoas. Uma forma de realizar tais tipos de ações é com a utilização de 

agentes químicos, biológicos, radiológicos e dificilmente nucleares. 

   A conseqüência do emprego desses agentes podem gerar além de mortes de 

pessoas e animais, a destruição e contaminação de grandes áreas e materiais. 

                A Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, originária no Exercito 

Brasileiro, tem como principal objetivo proteger o país contra ataques que, por sua 

vez, empreguem tais agentes supracitados. 

     Para o início desta presente pesquisa científica é, de suma importância, a 

compreensão do trabalho realizado por tropas especialistas em Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), o qual requer uma meticulosa 

preparação de material e pessoal, conforme o manual de campanha EB70-MC-

10.233, Defesa Química, Biológia, Radiológica e Nuclear, enumera: 

1.3.1 A DQBRN é composta de ações que realizam o preparo do material 
e o adestramento de pessoal diante da ameaça QBRN. Compreende a 
dispersão tática, o afastamento das áreas contaminadas, a 
descontaminação e as medidas para evitar a contaminação. (EME, 2016, 
p. 1-1). 

 

   Outra importante informação que devemos ressaltar é a distinção entre ações 

antiterroristas e operações contraterror. As ações antiterroristas são caracterizadas 

por medidas defensivas preventivas que tem por objetivo minimizar as 



vulnerabilidades dos indivíduos e das propriedades. Já, as operações 

contraterroristas são as medidas ofensivas de caráter repressivo, a fim de impedir e 

responder aos atentados terroristas.  

1.1 PROBLEMA 

             Com o advento das ações terroristas caracterizadas por atentados que tem 

como objetivo causar o terror através da morte de um número expressivo de 

pessoas, é de vital importância a realização de um meticuloso trabalho de 

segurança  pelos Órgãos de Segurança Pública (OSP) para tentar coibir tais 

atentados. 

            Nos Grandes Eventos, como por exemplo: Copa do Mundo e Jogos 

Olímpicos, temos a aglomeração de pessoas e isso constitui um ambiente propício 

para atentados terroristas, cabendo assim, a atenção dos OSP. 

           No intuito de explicar a atuação da tropa DQBRN no gerenciamento de 

conseqüências, em Grandes Eventos, foi formulado o seguinte problema: 

          Como seria realizado o emprego das frações de Defesa Quimica, Biológica, 

Radiológica e Nuclear na administração de consequências em ações antiterroristas 

e operações contraterroristas em grandes eventos? Esse problema será o objetivo 

principal do nosso estudo nesse trabalho. 

1.2  OBJETIVOS 

  Como objetivo geral esse trabalho visa explicar e analisar como é realizado 

o emprego das frações de reconhecimento/vigilância e descontaminação QBRN, 

oriundas do 1º Batalhão DQBRN, em atividades antiterroristas e contraterroristas 

com ênfase na administração de conseqüências, nos Grandes Eventos. 

O gerenciamento de conseqüências, objetivo principal deste trabalho, tem por 

finalidade minimizar os efeitos de perigo QBRN e destina-se a manutenção ou 

restauração dos serviços essenciais à população civil, segundo o manual de 

campanha EB70-MC-10.233, Defesa Química, Biológia, Radiológica e Nuclear são 

objetivos do Gerenciamento de Consequências (G Con) (Figura 1): 



           

 
 

          Figura 1 – Objetivos do G Con QBRN 
           Fonte: Brasil,2016, p.8-1 

 

 Na intenção de elucidar melhor esse trabalho desenvolvendo o objetivo geral 

foram elaborados os objetivos específicos tais como: 

         a) Como a tropa DQBRN estava inserida nos Grandes Eventos no Brasil e 

quais órgãos ela apoiava; 

b) A constituição das equipes DQBRN (valor mínimo de combate); 

c) Explicar como é realizado o emprego do pessoal que constitui as frações 

DQBRN para reconhecimento/vigilância e descontaminação tendo como objetivo as 

possíveis ações antiterror e operações contraterror; 

d) Enumerar, de forma sucinta, a carência de principais materiais empregados 

pelas frações DQBRN nas atividades de reconhecimento/vigilância e 

descontaminação; 

e) Analisar a necessidade de um grupo anti-bomba para auxiliar a atividade 

DQBRN, em casos de artefatos no local; 

f) Ressaltar a necessidade da utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) por parte das equipes contraterror; 

g) Explicar, de forma genérica, a importância administração de 

conseqüências;  

         h) Enumerar as conseqüências da impossibilidade da administração de 

conseqüência; 

 



 

1.3 - JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

          No cenário complexo da atualidade, um componente fundamental a ser 

considerado é a presença da população civil em áreas que podem sofrer 

atuação de forças hostis. As operações militares podem estar se 

desenvolvendo em áreas humanizadas, e a preservação de vidas humanas, 

imersas ou não em conflitos ou catástrofes, caracteriza os perfis preditivo e 

preventivo das operações militares, principalmente a Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear. 

A incorporação de novos conceitos doutrinários e práticas operacionais 

realizados pelas Forças Armadas e, em particular, pela F Ter, trazem reflexos 

diretos para as atividades e tarefas relacionadas à segurança. 

          O conhecimento, pela população e, principalmente pelos Órgãos de 

Segurança Pública (OSP) de como é realizado os procedimentos após um 

incidente ou acidente QBRN é de suma importância para evitar mais perdas de 

vidas humanas. 

           Esse assunto é muito pouco explorado pois, no Brasil, até o presente 

momento, nunca tivemos ações terroristas empregando os agentes supracitados. 

E, na verdade, somente aprendemos na prática certo tipo de atividades. 

           Dessa forma, o presente estudo se justifica por esclarecer como será 

realizado o trabalho de apoio das tropas DQBRN nas ações antiterror e operações 

contraterror, tendo como foco principal a administração de conseqüências, que 

constitui uma fase crítica que requer um trabalho específico. 

. 

2  METODOLOGIA 

 

           Na intenção de colher informações para formular uma possível solução para 

o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica e 

fichamento das fontes, entrevistas e questionários com especialistas, 

argumentação e discussão de resultados. O presente estudo abrange uma 

população de militares que atuaram junto ao 1º Batalhão de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear, em exercícios e operações militares no combate 

ao emprego de agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares, 

especificamente em Grandes Eventos realizados no Brasil. 



           Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, 

os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para a compreensão de como a 

atividade poderá ser desenvolvida.           

Tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do 

tema, quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, o que 

acarretou um estudo inicial pelas entrevistas exploratórias seguida de um 

questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o 

assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

           A fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura, iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de 

termos e conceitos. 

 Foram utilizadas as palavras-chave reconhecimento/vigilância, descontaminação, 

antiterrorismo, contraterrorismo, Grandes Eventos e administração de 

conseqüências, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de 

dados em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e Escola de Instrução Especializada 

(EsIE), sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O 

sistema de busca foi complementado pela coleta manual de relatórios de exercícios 

militares, revistas de caráter militar, bem como de manuais de campanha 

referentes ao tema, do EB, dos EUA e da Espanha. 

   Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações das Forças 

Armadas nos Grandes Eventos tais como Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 

2016. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

            Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevistas e questionário. Pelo fato dessa pesquisa ter como objetivo os trabalhos 

em Grandes Eventos e nesse sentido o Exercito Brasileiro ter pouca experiência 

nesse tipo de atividade e devido ao efetivo reduzido do pessoal que trabalha na 



área específica DQBRN, a coleta de dados não contemplou um grande números de 

militares. 

2.2.1 Entrevistas 

Na intenção de identificar experiências relevantes e ampliar o conhecimento 

teórico, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, 

em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

Mario de Morais Milanez 
Cap EB 

Responsável pela compra de materiais e 
planejador logistico DQBRN nos JO 2016 

Mauricio Ribeiro de Paiva Junior 
Cap EB 

Adjunto Oficial DQBRN nos JO 2016; 
Oficial Operações na Copa 2014 

Thyago da Fonseca Ribeiro Jaco 
Cap EB 

Oficial de Ligação DQBRN na Copa 2014 e 
JO 2016 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados  
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

            O estudo foi limitado particularmente aos Oficiais que se encontravam na 

função de Comandante de Companhia, Comandante de Fração 

(Reconhecimento/Vigilância e Descontaminação), por serem estes os militares 

responsáveis pela preparação e organização do material/pessoal a ser empregado 

em uma operação DQBRN e alguns oficiais responsáveis pelo planejamento, seja 

na parte logística ou operacional, das ações dessa tropa especializada. Assim, a 

amostra de pessoal a participar da pesquisa através dos questionários foi definida 

de forma a fornecer ao pesquisador opiniões e observações advindas de um 

público cujo grau de formação e experiência profissional atendesse aos requisitos 

exigidos para a consecução dos objetivos propostos.  

A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita a 

militares que possuem o curso de especialização DQBRN, realizado na Escola de 

Instrução Especializada (EsIE), para o comando das pequenas frações, tendo em 

vista que é uma área específica de apoio às operações terrestres. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 15 militares que 

atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 13 

respostas foram obtidas (86,67% dos questionários enviados), não havendo 

necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 



Com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dado, 

foi realizado um pré–teste com 04 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra 

proposta no estudo. Ao final do pré-teste, não foram observados erros que 

justificassem alterações no questionário. No final do trabalho foi feito um apêndice 

que enumerou as soluções práticas para o problema em questão. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os atentados terroristas ocorridos até o presente momento, neste século, 

indicam ações de violência que tem por objetivos causar mortes e o terror da 

população. Locais com um grande fluxo de pessoas são alvos prioritários dos 

terroristas. Praticamente é impossível monitorar todas as pessoas nesses locais, e 

o terrorista pode ser qualquer pessoa mal intencionada, sendo assim cresce de 

importância e devemos destacar como medidas preventivas, às ações terroristas, a 

a prontidão e o treinamento de tropas especiais. Outro fator importante é 

acompanhar e monitorar o movimento de radicais que potencialmente poderão vir a 

ser violentos.  

Devemos destacar também a internet como forma de dissuasão dos ideais 

terroristas. A internet é um novo campo de guerra, de batalha, onde há 

comunicação e os terroristas utilizam isso como ninguém. Os terroristas utilizam a 

mensagem, que é a comunicação externa, e também a comunicação interna 

compartilhando vídeos, informações ou através de fóruns de bate papo, e isso está 

disponível a qualquer pessoa.  

Com o objetivo de apoiar o maior número de eventos possíveis, as equipes 

DQBRN atuam de forma descentralizada e dessa forma foi analisado em 

questionário qual o menor escalão a ser empregado isoladamente em missões 

DQBRN em apoio às operações especiais. 

Esse item sofreu alguns questionamentos pelos respondentes 

principalmente no que diz respeito ao efetivo de pessoas e tamanho do local que 

ocorreu algum atentado. O menor escalão de emprego depende das dimensões da 

área que foi contaminada para a realização do balizamento e detecção assim como 

o efetivo de pessoas contaminadas para posteriormente ser realizado a 

descontaminação, porém o estudo optou por manter o enunciado da pergunta, que 

abordou de forma genérica o grau mínimo de apoio, sem levar em consideração as 



possíveis características dos atentados que poderiam ser de variadas formas, e 

sim um apoio primário de resposta imediata. A tabela e o gráfico a seguir 

apresentam o resultado obtido: 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca do menor escalão a ser 
empregado no apoio às operações especiais 

Grupo 
 

Escalão 

Amostra 

Valor     
absoluto 

Percentual 

Esquadra (Esq) 01 23,1% 
Grupo de Combate (GC) 12 76,9% 
Pelotão (Pel) 0 0% 
Subunidade (SU) 0 0% 
TOTAL 13 100,0% 

     Fonte: O autor 

 

  GRÁFICO 1– Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre o menor escalão DQBRN a atuar 
de forma isolada/descentralizada em missões de apoio às operações especiais 

    

     Fonte: O autor 

 

              A percepção da amostra, de maneira geral, é que o Grupo de Comb ate se 

constitui como o menor escalão apto a atuar de forma isolada (76,9%). A Esquadra 

foi lembrada de forma bem pequena (23,1%), enquanto o Pelotão e a Subunidade 

obtiveram resultados estatisticamente desprezíveis.  

O resultado revelou coerência na forma de emprego, quanto ao efetivo, das frações 

DQBRN nos Grandes Eventos como Copa do Mundo 2014 e Jogos Olimpicos 2016 

realizados no Brasil. Nestas atividades o GC foi empregado de forma 

descentralizada. 

            Ainda, no que tange ao emprego das equipes DQBRN foi levantado outra 

questão que procurou verificar a aptidão do Cabo para o comando das frações 

descentralizadas. 
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            A descentralização das ações aumenta a responsabilidade dos 

comandantes de pequenas frações e estes, devem possuir uma eficiente 

consciência situacional baseada na colheta de informações do ambiente para que 

processando-as possa tomar decisões corretas agindo em tempo hábil. 

           Foi realizado o levantamento de 4 opções para avaliar a eficiência do Cabo 

no comando das frações descentralizadas. Quase em totalidade dos 

respondedores do questionário acreditam que, atualmente, os Cabos não estão 

aptos a comandar, porém se for melhorada a formação, podem vir a exercer o 

comando com autonomia (92,3%). Poucos acreditam que o Cabo não tem 

capacidade intelectual para lidar com novos equipamentos que estão surgindo, 

com a mídia e/ou com a população local (7,7%), e não tivemos respostas como os 

Cabos já estão aptos e que não devem comandar por falta de maturidade. 

TABELA 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a capacidade de comando dos 
cabos, com a atual formação 

Grupo 
 

Avaliação 

 Amostra 

   Valor 
absoluto 

Percentual 

já estão aptos a comandar frações isoladamente. 0 0% 
não devem comandar frações isoladamente, pois não 
têm maturidade para reagir em situações de crise 

0 0% 

não devem comandar frações isoladamente, pois não 
têm capacidade intelectual para lidar com novos 
equipamentos que estão surgindo, com a mídia e/ou 
com a população local. 

1 7,7 % 

estarão aptos a comandar frações isoladamente se for 
melhorada sua formação 

12 92,3% 

Outros 0 0% 
TOTAL 13 100% 

            Fonte: O autor 

             GRÁFICO 2– Avaliação da amostra, em quantidade de respostas, sobre o comando  
                                   dos  cabos, com a atual formação.  
 
 

 

             
             Fonte: O autor 
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            Nesta questão foi aberto um espaço para outras alternativas, porém não 

houve ressalvas por parte dos respondedores. 

           Na intenção de esclarecer o trabalho realizado pelas equipes de 

reconhecimento e vigilância em ações antiterrorista e contraterror, na fase de 

administração de consequências foi realizado uma questão sobre esse assunto. 

Esta questão foi de forma dissertativa sem alternativas para escolha pelo fato das 

respostas serem de caráter bem amplo.  

           Foi verificado que nas ações antiterror, por serem atividades de 

características preventivas, as frações DBQBRN realizam treinamentos específicos 

dependendo da ameaça conforme informação do escalão superior, assim como 

suas equipes ficam em prontidão para atender de uma forma rápida e eficiente a 

ameaça. Já nas operações contraterror que visam a pronta resposta á ameaça já 

realizada, as frações DBQBRN apoiam não só em específico os destacamentos 

contraterror nos Grandes Eventos mas também a qualquer tipo de situação 

envolvendo agentes QBRN.  

            Na fase de gerenciamento de consequências as frações de reconhecimento 

e vigilância realizam a ratificação e retificação dos agentes QBRN, uma vez que 

tais agentes já foram detectados numa 1ª fase assim que a ameaça foi realizada. 

Nessa fase também é feito a determinação das concentrações de tais agentes e a 

coleta de amostras que será encaminhada a um laboratório e estudada de forma 

meticulosa, visando suprir o escalão superior de maiores informações. Com esse 

estudo a tropa empregada poderá aumentar ou diminuir seu nível de proteção 

quando precisar entrar na área contaminada. 

             De forma análoga e de forma dissertativa, foi perguntado em outro item 

como e realizado o trabalho de apoio tratando se da descontaminação na fase de 

gerenciamento de consequências.  

              Mais uma vez foi notório que as frações DQBRN em Grandes Eventos 

trabalham de forma a atender qualquer tipo de ameaça apoiando o todo e não 

somente as frações antiterror e contraterror. 

              Tratando-se de ações antiterror as equipes de descontaminação realizam 

treinamentos simulados e ficam em prontidão de forma similar as equipes de 

Reconhecimento e Vigilância. 

              Quanto as operações contraterror o apoio prestado na fase de 

gerenciamento de consequências pelas equipes de descontaminação visam a 



descontaminação técnica, ou seja, a descontaminação do pessoal integrante dos 

destacamentos que, por ventura, atuaram em ambientes contaminados destacando 

se,  dessa forma, o objetivo principal dessa fase que e o salvar vidas. 

               As equipes de descontaminação, nos Grandes Eventos, também realizam 

o apoio de descontaminação nas pessoas civis ajudando dessa forma os órgãos 

públicos. 

           Outro apoio as equipes contraterror e a realização da descontaminação 

física que consiste na descontaminação de material de emprego militar como 

armamentos e a descontaminação de veículos. 

            Vale ressaltar que para cada tipo de descontaminação seja ela de pessoal, 

material ou veicular e utilizado um descontaminante diferente e empregado 

técnicas distintas para descontaminar, por isso, e de suma importância o 

adestramento da tropa realizando treinamentos simulados. 

              A resposta imediata a uma ameaça QBRN requer não somente a mão de 

obra de pessoal, mas sim a utilização de equipamentos e materiais específicos e 

muitas vezes de alta tecnologia. Aliado ao avanço tecnológico que faz surgirem 

novos equipamentos e materiais novos equipamentos e materiais foi formulada 

uma questão perguntando se a tropa DQBRN necessita de algum tipo de material 

de qualquer natureza (Reconhecimento/Vigilância ou Descontaminação), que 

poderá otimizar seus trabalhos na fase de administração de conseqüências 

apoiando as operações especiais. 

             Analisando as respostas dessa pergunta verificamos que para a 

descontaminação a tropa DQBRN necessita de equipamento/material para a 

coleta/acondicionamento de rejeitos provenientes da descontaminação técnica, 

pessoal, física ou veicular (92%). 

             A coleta de rejeitos merece grande atenção, pois trata-se de um produto 

que não possui mais qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização, e por 

isso, a única alternativa é a disposição final, que deve ser de maneira que não 

prejudique o meio ambiente e outros, diferentemente dos resíduos que comportam 

alguma possibilidade de uso. Essa atividade de coleta caracteriza os objetivos da 

fase de gerenciamento de conseqüências expressa por conter o evento 

(contaminação) e preservar a segurança. 



 

Foto 1: Posto Descontaminação de viaturas (reservatório coleta de rejeitos) 
Fonte: Instrução Curso de Riscos QBRN 

Escola de Engenheiros – Hoyo de Manzanares- Espanha 

 

            Obtivemos como resposta também que outro tipo de material que, a tropa 

DQBRN ou qualquer órgão que apóia a atividade de descontaminação, carece são 

os vestimentos do pessoal que foi descontaminado (4%), pois essas pessoas são 

descontaminadas sem roupa e após a descontaminação necessitam de um 

vestuário, portanto é importante que haja uma coordenação por parte das equipes 

para gerenciarem tal procedimento. 

             Também foi mencionado a carência de mais equipamentos de detecção 

QBRN (4%) que serão utilizados na entrada e saída do posto de descontaminação 

para verificar a contaminação da pessoa, atendendo dessa forma a atividade com 

uma maior rapidez e eficácia. 

            Após o acontecimento da ameaça, seja de qualquer tipo (QBRN), temos a 

fase de gerenciamento de conseqüências, e como já citado nessa pesquisa tem 

como objetivos: prevenir ferimentos, conter o evento, salvar vidas, prover suporte a 

vida temporário, preservar a segurança nacional, proteger estruturas estratégicas e 

potenciais alvos. A fim de esclarecer o trabalho desenvolvido pelas equipes 

DQBRN, nesta fase, foi formulada uma pergunta sobre qual o trabalho mais 

importante das frações DQBRN na fase mencionada. 

            Sobre esse item obtivemos variadas respostas sendo a coordenação entre 

as equipes DQBRN e o destacamento contraterror ou OSP (no caso da população 

ser atingida) como resposta predominante (40%). A funções e atribuições de cada 

equipe, nesta fase, deverão estar muito bem definidas. As missões deverão ser 

completas, específicas e pormenorizadas. O conhecimento que cada um tem que 

fazer, é de suma importância, para evitar a sobreposição de esforços. Uma 

alternativa para a colocação em prática dos objetivos a serem atingidos poderá ser 



o treinamento conjunto entre as equipes, o que otimizaria a realização da atividade 

tornando-a de uma forma mais real. 

             Ainda obtivemos como respostas para essa pergunta o seguinte: a 

atividade de descontaminação em si (30%), o isolamento da área para evitar a 

contaminação (15%) e o esclarecimento sobre os perigos e cuidados que deverão 

ser tomados pelas equipes envolvidas na atividade (15%).         

             No contexto da DQBRN âmbito nacional, cabe às Forças Armadas, em 

específico ao Exército Brasileiro, a missão desse tipo de defesa em todo o território 

nacional. Dessa forma, é doutrinário todas as OM (Organização Militar) do Exército 

Brasileiro terem condições de prover sua autodefesa contra os agentes QBRN 

portando, dessa forma, todos os elementos da tropa deveriam ter o seu EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) e o Kit de descontaminação pessoal, mas 

infelizmente, atualmente, não encontramos a disponibilidade desses meios em 

muitas OM. 

            O EPI é composto de uma roupa protetora permeável de combate, luvas, 

sobrebotas, máscara contra gases e filtro. Já o Kit de descontaminação individual é 

composto por: sabão (descontaminação), pó de desintoxicação para a pele, papel 

de detecção e ligaduras para as feridas. 

 
 

Foto 2: Kit descontaminação individual 
Fonte: Instrução Curso DQBRN - 
Escola de Instrução Especializada 

 



 

Foto 3: EPI 
Fonte: Instrução Curso DQBRN 

Escola de Instrução Especializada 

 

            Com base nesse assunto de proteção da tropa foi formulada uma pergunta 

para avaliar a real necessidade do EPI completo por parte das equipes contraterror 

, uma vez que tal equipamento reduz o campo de tiro (visibilidade) do combatente 

por causa da utilização da máscara contra gases e causa uma degradação do 

homem por ser a roupa de proteção um material feito de carvão ativado o que faz o 

combatente transpirar de forma acentuada (desconforto), em contrapartida foi 

exposto na pergunta que um dos objetivos do gerenciamento de consequências é 

salvar vidas não somente de terceiros mas também da tropa atuante. 

              Na totalidade das respostas foi verificado que é essencial o uso completo 

de EPI por parte das equipes contraterror assim como a obtenção do kit de 

descontaminação individual. Analisando as respostas vemos que o fator proteção 

da vida do combatente é prioridade deixando em segundo plano a 

operacionalidade e seu "conforto". Cabe ressaltar, que caso as equipes contraterror 

atuem por grande parte do tempo em ambiente contaminado é interessante que 

ocorra o revezamento das equipes na intenção de diminuir, dessa forma, a 

degradação da performance do combatente caracterizado pela sensação de calor, 

desidratação, dificuldade de respirar, estresse entre outros. 

             Valendo-se das práticas terroristas, muitas vezes caracterizadas pela 

utilização de agentes químicos e biológicos, muitos países passaram a desenvolver 

treinamentos e investir na DQBRN. 

Diante desse cenário terrorista, foi perguntado aos especialistas (alguns destes 

com experiência em cursos no exterior), se havia alguma atividade desenvolvida 



em outros países nas operações DQBRN que otimizaria o trabalho da tropa 

DQBRN aqui no Brasil. 

             Em quase sua totalidade (93%) responderam que não havia atividade 

desenvolvida em outro país que a tropa DQBRRN brasileira não realizasse e que a 

doutrina brasileira está em consonância com as principais doutrinas mundiais. 

            Os demais respondedores (7%) responderam que era importante o 

intercambio, sempre que possível, de especialistas brasileiros aos países que 

tenham forcas militares que atuam em combates a ameças e perigos QBRN, cujo 

objetivo seria o incremento de conhecimentos e das capacidades da tropa DQBRN 

do Exército Brasileiro. 

             Existem inúmeras formas de disseminação dos agentes QBR entre elas, 

atualmente, com o emprego de Dipositivos Explosivos Improvisados (DEI), os quais 

muitas vezes chamados de “bomba suja”. Estes dispositivos tem em sua 

composição material explosivo (TNT) e agentes de natureza químico, biológico ou 

radiológico. Quando acionado, a carga explosiva dissemina no ambiente os 

agentes QBR que irão contaminar o meio ambiente. A utilização desse dispositivo 

iniciou-se em fins do século XX em práticas terroristas. O Exército Brasileiro, 

atualmente, não possui tropa especializada no desarmamento desse artefato, em 

específico, possuindo tropa especializada no desarmamento de bombas e 

granadas comuns. 

             Na intenção de suprir a carência de tropa especializada em anti-DEI, o 

Exercito Brasileiro contou nos Grandes Eventos como Copa do mundo 2014 e 

Jogos Olimpicos 2016 com equipes da Polícia Federal e Policia Militar habilitadas 

para esse fim.  

             Valendo-se desse assunto, foi formulada uma pergunta que tinha como 

objetivo verificar a necessidade da tropa DQBRN especializar-se em atividades 

anti-DEI. 

             Obtivemos como resposta em sua plenitude que é necessário a 

especialização das equipes DQBRN em atividades anti-DEI. O fator principal para 

esta resposta foi tornar a tropa DQBRN independente do apoio de outras forças. 

Na fase de gerenciamento de conseqüências os destacamos contraterror possuem 

dentro de suas equipes, militares habilitados a realizar o desarmamento de 

granadas e bombas, mas não habilitados em anti-DEI, sendo assim, as equipes 



DQBRN poderiam prestar também esse apoio realizando as atividades anti-DEI 

atuando de forma conjunta com as equipes contraterror. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            Tratando-se dos objetivos propostos e das questões de estudo no início 

deste trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

aumentando o conhecimento como é realizado o apoio da tropa DQBRN em 

conjunto às tropas operacionais de combate às ações terroristas. 

            A revisão da literatura abordando aspectos de definição de termos e 

conceitos possibilitou o entendimento generalizado daquilo que foi exposto no 

trabalho facilitando a compreensão. 

           O acervo de dados permitiu verificar que nos Grandes Eventos, a tropa 

DQBRN não apoia somente as equipes contraterror, mas também qualquer tipo de 

evento QBR que poderá acontecer.     

            A distinção entre atividades antiterrorista e ações contraterroristas é de 

suma importância para a realização de qual tipo de trabalho será desenvolvido 

pelas tropas DQBRN. Dessa forma, por ser um trabalho preventivo, as atividades 

antiterroristas, para a tropa DQBRN, limita-se a treinamentos específicos e 

simulados visando o adestramento da tropa. Já nas ações contraterroristas cujo 

objetivo é a pronta-resposta, a tropa DQBRN apóia as equipes contraterror 

realizando a descontaminação de pessoal, material e veicular, que porventura, 

possa ter sido contaminado após a disseminação no ambiente por qualquer tipo de 

agente QBR. 

            Cabe ressaltar ainda, a importância do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) completo que as equipes contraterror devem possuir e estar em condições de 

utiliza-lo garantindo a proteção de seus integrantes contra agentes QBR. 

           Foi levantado ainda a necessidade da aquisição do dispositivo para retenção 

de rejeitos derivados da descontaminação de viaturas, o qual, atualmente a tropa 

DQBRN não possui, sendo de grande valia para impedir a contaminação do solo. 

         Outra forma de apoio que a tropa DQBRN poderá suprir as equipes 

contraterror, na fase de gerenciamento de conseqüências, é o desarmamento de 



Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI), uma vez que o Exercito Brasileiro não 

possui tropa especializada para esse fim e com isso garantiria a independência da 

tropa DQBRN nessa atividade não precisando do apoio externo como foi realizado 

nos Grandes Eventos. Porém, é claro, torna-se necessário a especialização dos 

militares para essa atividade. 

          Portanto conclui-se, que para minimizar a insegurança que vivemos 

ameaçados por práticas terroristas é de vital importância o treinamento em 

conjunto e a especialização das tropas com a finalidade de atender em pronta 

resposta as ameaças.   
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APENDICE A 

SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

           Após a análise do estudo desenvolvido foi constatado que o apoio da tropa 

DQBRN às equipes de operações especiais carecem da aquisição de meios 

(materiais) e especialização de pessoal. 

          Para a proteção das equipes contraterror em ambiente contaminado é de 

suma importância a aquisição do EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

completo, que atualmente essas equipes não possuem, vindo a ter somente a 

máscara contra gases. 

         Quanto ainda a aquisição de materiais, foi verificado a necessidade da 

obtenção de um reservatório de contenção de rejeitos QBR, que deverá ser utilizado 

logo após a descontaminação de viaturas que, porventura, tenha sido utilizada em 

ambiente contaminado. 

         Cabe ressaltar ainda, a necessidade da especialização das equipes DQBRN 

em atividades de desarmamento de dispositivos explosivos improvisados (DEI). 

Esse trabalho atualmente é realizado por Órgãos de Segurança tais como a Polícia 

Federal e Polícia Militar, o que torna o Exército Brasileiro dependente desse apoio. 

 


