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RESUMO
O conflito  irregular assimétrico está assumindo cada vez mais um papel  de destaque dentro do
cenário do combate moderno. Nesse sentido, atualmente, uma das maiores ameaças apresentada
por  células  terroristas  é  o  emprego  de  artefatos  explosivos  improvisados  (AEI).  Na  Colômbia,
recentemente, tais métodos foram utilizados pelas Forças Armadas Revolucionárias Colombianas
(FARC) e pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) contra as Forças Armadas Colombianas. Nos
conflitos do Oriente Médio, os AEI vêm sendo os maiores responsáveis pelas baixas nas Forças de
Coalizão, além de causar um grande desconforto na população local. Com o avanço da tecnologia e
a evolução dos métodos de ataque das células terroristas, o uso de agentes QBRN associados a
explosivos  vem  causando  uma  atenção  especial  por  parte  de  equipes  especializadas  em
desativação de artefatos explosivos e tropas de Defesa QBRN em todo Mundo. No Brasil, o Sistema
de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (SISDQBRNEx) atribui a  Companhia DQBRN
de Goiânia a missão de apoio ao combate especializado ao Comando de Operações Especiais
(COpEsp) no tocante à Defesa QBRN e a neutralização/desativação  de Dispositivos de Dispersão
Radiológica (DDR) e Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN. Neste
contexto,  foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  em  publicações  nacionais  e  estrangeiras,
juntamente com opiniões de especialistas no assunto com o propósito de avaliar a capacidade da
Cia  DQBRN  do  EB  na  detecção,  identificação  e  neutralização  de  Dispositivos  de  Dispersão
Radiológica (DDR) e Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN.

Palavras-chave: Conflitos irregulares. Artefatos explosivos improvisados. Agentes QBRN. 

RESUMEN
El  conflicto  irregular  asimétrico  está  asumiendo  cada  vez  más  un  papel  destacado  dentro  del
escenario del combate moderno. Así, actualmente, una de las mayores amenazas presentadas por
los  terroristas  es  el  empleo  de  los  artefactos  explosivos  improvisados  (AEI).  En  Colombia
recientemente,  estos  métodos  fueron  utilizados  por  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias
Colombianas  (FARC)  y  el  Ejército  de  Libertación  Nacional  (ELN)  contra  las  Fuerzas  Armadas
Colombianas. En los conflictos de Oriente Medio, los AEI son los mayores responsables por las
muertes  de militares,  además de causar una grande incomodidad en la  población local.  Con el
avance de la tecnología y la evolución de los métodos de ataque de las células terroristas, el uso de
agentes  QBRN  integrados  con  explosivos  viene  causando  una  atención  especial  por  parte  de
grupos especializados en desactivación de artefactos explosivos y especialistas en Defensa QBRN
en todo el  mundo.  En Brasil,  el  Sistema de Defensa Química,  Biológica,  Radiológica y Nuclear
(SISDQBRNEx)  atribuye  a  la  Compañía  DQBRN  de  Goiânia  la  misión  de  apoyo  al  combate
especializado  al  Comando  de  Operaciones  Especiales  (COpEsp)  en  la  Defensa  QBRN  y  la
neutralización  /  desactivación  de  Dispositivos  de  Dispersión  Radiológica  (DDR)  y  Dispositivos
Explosivos Improvisados (DEI) que utilizan agentes QBRN. En este contexto, con este proyecto se
buscó hacer  una investigación  bibliográfica en publicaciones nacionales  y extranjeras,  junto  con
opiniones de especialistas en el tema con el propósito de evaluar la capacidad de la Cia DQBRN del
Ejército  de  Brasil  en  la  detección,  identificación  y  neutralización  de  Dispositivos  de  Dispersión
Radiológica (DDR) y Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI) que utilizan agentes QBRN.

** Capitão da Arma de Engenharia.   Bacharel  em Ciências  Militares pela Academia  Militar  das
Agulhas Negras (AMAN) em 2007.



Palabras llaves: Conflictos irregulars. Artefactos explosivos improvisados. Agentes QBRN.

1 INTRODUÇÃO

Após  o  final  da  Guerra  Fria  ocorreu  uma  mudança  no  paradigma  dos

conflitos  armados.  O  Espaço  de  Batalha  que  antes  era  caracterizado  por  um

Estado contra o outro deu lugar aos chamados conflitos humanizados, no qual a

população encontra-se inserida no meio da guerra. Esses conflitos, chamados por

alguns especialistas de irregulares e assimétricos, estão presentes no contexto das

operações  de  amplo  espectro,  alinhados  pelo  avanço  da  tecnologia  e  pelo

aparecimento de novas habilidades.

Nessa direção, o surgimento de tendências como: Guerra Eletrônica, Defesa

Cibernética,  Apoio  a  Informações  e  a  Defesa  QBRNe  (Química,  Biológica,

Radiológica, Nuclear e explosivos) vêm assumindo um papel de destaque cada vez

maior no cenário internacional, tanto no nível estratégico quanto no operacional e

tático. Nesse contexto destaca-se a importância do combate contra os artefatos

explosivos improvisados (AEI). 

Na  Colômbia,  recentemente,  tais  métodos  foram utilizados  pelas  Forças

Armadas  Revolucionárias  Colombianas  (FARC)  e  pelo  Exército  de  Libertação

Nacional (ELN) contra as Forças Armadas Colombianas. Nos conflitos do Oriente

Médio, os AEI vêm sendo os maiores responsáveis pelas baixas nas Forças de

Segurança,  além  de  causar  um  grande  desconforto  na  população  local.

Organizações  Terroristas,  como  Al  QAEDA,  DAESH e  Estado  Islâmico  vêm

desenvolvendo técnicas apuradas na fabricação de bombas e cada vez mais surge

à preocupação com o emprego de agentes químicos, biológicos e radiológicos.  A

utilização de explosivo combinado com algum elemento QBRN tem duplo efeito: a

capacidade destrutiva da onde de choque e o efeito tóxico dos agentes QBRN,

tornando-se uma excelente arma do terror. 

Em consonância com os novos espectros do combate moderno, o Exército

Brasileiro, alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa, vem aprimorando suas

capacidades através da doutrina, organização, adestramento, material, educação,

pessoal  e  infraestrutura  (DOAMEPI),  buscando  adequar-se  a  realidade  dos

conflitos  irregulares.  O  Sistema  de  Defesa  Química,  Biológica,  Radiológica  e

Nuclear do Exército (SISDQBRNEx) implantado pela Portaria nº 036-EME-Res, de

29  de maio  de 2002 e atualizado  pela  Portaria  nº  204-EME de 14 DEZ 2012,

atribuiu a Cia DQBRN de Goiânia a missão de assessorar e prestar o apoio ao

combate  especializado  ao  Comando  de  Operações  Especiais  (COpEsp)  na



proteção  contra  Dispositivos  de  Dispersão  Radiológica  (DDR)  e  Dispositivos

Explosivos Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN. 

Nesse contexto, este trabalho pretende avaliar a capacidade da Cia DQBRN

do EB na  detecção,  identificação  e  neutralização  de  Dispositivos  de  Dispersão

Radiológica  (DDR)  e  Dispositivos  Explosivos  Improvisados  (DEI)  que  utilizem

agentes QBRN, proporcionando ao EB uma melhor  preparação no combate ao

terrorismo.

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes do problema

Historicamente, o primeiro evento considerado como um atentado terrorista

com  bombas  ocorreu  na  Inglaterra  em  1605,  no  qual  um  grupo  de  católicos

pretendia explodir 36 barris de pólvora sob a Casa de Londres para matar o Rei

James I (LEÃO, 2016, p. 15).

 Outros incidentes isolados envolvendo o uso de dispositivos explosivos são

encontrados na história com maior freqüência a partir dos anos 60, quando houve

uma expansão de grupos terroristas, motivados por questões étnicas, políticas e

religiosas.  Ainda  segundo  Leão,  o  retrospecto  dos  eventos  com  bombas  é  o

seguinte:

Até  os  anos  60,  as  bombas  eram  feitas  principalmente  em  malas  ou
pacotes  e  eram  colocados  pessoalmente  pelos  terroristas  no  local  do
atentado. Essas bombas eram acionadas por mecanismos de tempo, as
chamadas bombas-relógio ou por armadilhas, explodindo no momento que
alguém tentava mover ou abrir o objeto. Nos anos 70, destacaram-se as
chamadas  cartas-bomba.  A  dificuldade  em  colocar  uma  bomba  e  ser
descoberto  motivou  os  terroristas  a  utilizar  outro  meio  de  entrega.
Destacou-se uma série  de  cartas-bombas  do grupo terrorista  Al  Fatah,
enviadas  entre  1972 e 1973 da Holanda para  embaixadas israelenses.
Essa nova técnica  motivou  as autoridades  a  implantar  mecanismos  de
controle  de correspondências,  inspecionando cartas  e pacotes com um
volume antes da entrega. Nos anos 80, os terroristas inovaram as bombas
com  poder  de  destruição.  Passaram  a  utilizar  bombas  montadas  em
veículos, com grandes quantidades de explosivos, suficientes para destruir
todo um edifício.  Destaca-se nessa fase,  o atentado contra a base dos
Fuzileiros  Navais  Norte-Americanos  em  Beirute,  no  Líbano,  em  23  de
outubro de 1983,  quando um caminhão com 6 mil  quilos  de explosivos
matou 242 militares americanos (LEÃO, 2010, p. 14-15).

   O atentado de 11 de setembro de 2001 nos EUA foi o grande marco do

terrorismo  atual.  O  radicalismo  dos  grupos  terroristas  foi  declarado  e  a  maior

potência militar  do mundo viveu uma das piores páginas da sua história. Decio

(2010,  p.15)  menciona  que  no  século  XXI  as  bombas  passaram a  utilizar  não

apenas  explosivos,  mas  também  agentes  químicos,  biológicos  e  radiológicos,



conhecidos mundialmente pela sigla CBRNe (Chemical,  Biological,  Radiological,

Nuclear and Explosive) (Químico, Biológico, Radiológico, Nucelar e Explosivo).

      O grupo terrorista EI (Estado Islâmico) manifestou através de sua revista

“Dabiq”, o interesse em desenvolver armas de destruição em massa, conforme dito

no site gazeta do povo:

O Estado Islâmico (EI) tem em mãos material  radioativo suficiente para
construir  uma  grande  e  devastadora  “bomba  suja”,  que  combinaria
material radioativo com explosivos convencionais, informou ontem o jornal
britânico “Independent”, citando relatórios da Inteligência australiana. O EI
já declarou à revista jihadista “Dabiq” sua ambição de desenvolver armas
de destruição  em  massa.  Autoridades  de  Defesa  da  Índia  já  haviam
alertado  para  a  possibilidade  de  o  EI conseguir  armas  nucleares  no
Paquistão (Agência O Globo, 2015).

Para  combater  essa  ameaça,  tropas  especializadas  em  trabalhos  com

explosivos  e  DQBRN de  países  acostumados em atuar  nesse  tipo  de cenário,

como:  EUA,  Alemanha,  Espanha,  França,  Itália  e  Reino  Unido,  estão

constantemente  padronizando  procedimentos  e  treinando  suas  equipes  para

possíveis  intervenções  contra  artefatos  explosivos  improvisados  e  munições

integradas com agentes QBRN. 

Recentemente o Brasil foi sede de importantes eventos que contaram com

um  esquema  de  segurança  bastante  complexo.  As  Forças  de  Resposta  e

Emergências  QBRN  realizaram  atividades  de  sensoriamento  QBRN  em

coordenação com equipes especializadas em desativação de artefatos explosivos

da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e do Destacamento

Especial  de  Engenharia  de  Desativação  de  Artefatos  Explosivos  do  Exército

Brasileiro. 

Considerando as últimas participações das Forças Armadas nos Grandes

Eventos, uma provável participação do Brasil com tropa em conflitos no Continente

Africano e levando em consideração que nesses países existe a ameaça do uso de

AEI  integrados  com agentes  QBRN,  foi  formulado  o  seguinte  problema:  a  Cia

DQBRN do COpEsp está capacitada para atuar diante de um cenário envolvendo

artefatos  explosivos  improvisados  integrados  com  agentes  QBRN?  Outras

questões de estudo ainda podem ser levantadas sobre esse tema:

a) Quais são os tipos de artefatos explosivos improvisados combinados com

agentes QBRN que podem ser encontrados nos conflitos atuais? 

b) Qual é a capacidade atual da Cia DQBRN para atuar contra esse tipo de

ameaça?

c) É necessário o conhecimento sobre AEI para a tropa QBRN?



d) Qual é a diferença entre a capacidade da Arma de Engenharia do Exército

Brasileiro e a Tropa QBRN no tocante a proteção contra AEI?

e) Quais são os procedimentos atuais de tropas QBRN da OTAN contra esse

tipo de ameaça?

1.2 OBJETIVOS

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a capacidade da Cia DQBRN do

COpEsp  na  proteção  contra  Dispositivos  de  Dispersão  Radiológica  (DDR)  e

Dispositivos Explosivos Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN. 

Alguns  objetivos  específicos  foram  formulados  abaixo  com  o  intuito  de

conduzir o raciocínio do leitor para uma seqüência lógica das ações, de maneira

que ao final dessa pesquisa os objetivos abaixo sejam atingidos:

a. Descrever os conflitos irregulares assimétricos;

b. Definir o que são artefatos explosivos improvisados;

c. Definir  o  que  são  artefatos  explosivos  improvisados  combinados  com

agentes QBRN;

d. Citar alguns dispositivos explosivos improvisados integrados com agentes

QBRN mais encontrados pelas tropas da OTAN em conflitos;

e. Citar  o  QCP  da  Cia  DQBRN  do  EB  para  atuação  contra  esse  tipo  de

ameaça;

f. Descrever a forma de atuação de tropas QBRN da OTAN em operações

envolvendo AEI combinado com algum agente QBRN.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

O uso de artefatos explosivos improvisados é uma grande ameaça, tanto

para militares em zonas de operações, quanto para civis. No Iraque, os AEI são

considerados  os  principais  responsáveis  pelas  baixas  sofridas  pelas  forças  de

coalizão. Segundo De Mello (2013) eventos envolvendo o emprego desse tipo de

artefato provocaram cerca de metade das mortes de soldados norte americanos no

conflito de 2003. 

O uso de agentes QBRN também vem sendo utilizado pelos terroristas em

seus atentados. No dia 20 de março de 1995, um ataque terrorista executado por

membros  de  um  culto  religioso  chamado  Aum  Shinrikyo  no  metrô  de  Tóquio



terminou com a morte de 12 pessoas e  centenas de feridos;  nesta  ocasião foi

utilizado o gás Sarín, um potente agente químico de guerra.

No dia  13 de agosto  de 2013 em Damasco  na Síria,  o  Estado  Islâmico

lançou foguetes contendo o agente químico de guerra Sarín sobre a população

local  causando centenas de baixas.  Esse fato foi  confirmado pela  Organização

para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), que condenou essa ação.

Figura 1 – Ataque químico na Síria com gás Sarín
Fonte: Google, 2017

 Recentemente  o  líder  Norte-Coreano  Kim  Jong-nam  foi  assassinado  no

aeroporto da Malásia, por envenenamento pelo potente agente químico VX.

O Brasil  tem participado de contingentes da ONU enviando militares para

integrarem as Forças de Operações de Paz em diversos conflitos pelo  mundo.

Nesse  sentido,  surge  cada  vez  mais  a  necessidade  da  tropa  QBRN  estar

preparada para o combate contra agentes QBRN inseridos em munições ou em

artefatos explosivos. 

Sendo assim, é de suma importância que tal assunto seja alvo de estudos e

debates, com enfoque em proporcionar ao EB uma estrutura adequada e eficiente

para atuar frente a essa ameaça. 

2 METODOLOGIA

 Esse componente do trabalho tem por finalidade mostrar o caminho que foi

percorrido para chegar a uma possível solução do problema que foi apresentado no

capítulo 1. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em diversas literaturas, desde

manuais brasileiros e estrangeiros, passando por sites da internet, questionários e

entrevistas com especialistas brasileiros e estrangeiros sobre o tema. 

Como forma de abordagem do problema foi adotada a pesquisa qualitativa,

pois  os  dados serão  obtidos  por  meio  de  instrumentos  que  expressarão  a

percepção de especialistas do Brasil e da Espanha sobre a capacidade da tropa

DQBRN  na  proteção  contra artefatos  explosivos  improvisados  integrados  com

agentes QBRN. 

Quanto  ao  objetivo  geral,  foi  empregada  a  modalidade  de  pesquisa



exploratória,  uma vez  que a  doutrina  DQBRNe ainda  não está  consolidada  no

Brasil,  necessitando o assunto de grande pesquisa bibliográfica e de opiniões de

especialistas brasileiros e estrangeiros que serão coletadas através de entrevistas

e questionários. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa contemplou uma análise dos conflitos após  o

atentado  de  11  de  Setembro  de  2001  nos  EUA,  caracterizado  como  o  grande

marco temporal do terrorismo atual. Desde então, a importância que vem sendo

dada ao combate contra artefatos explosivos improvisados pelas grandes potências

militares também foi  fruto  de estudos por  parte do EB,  além do fato  de que é

bastante  provável  a  participação  do  Exército  Brasileiro  em missões  futuras  em

países onde existe a ameaça de AEI.

Foram  utilizadas  as  palavras-chave:  conflitos  irregulares,  artefatos

explosivos improvisados e agentes QBRN. A pesquisa foi realizada em manuais do

Ministério  da  Defesa,  monografias  da  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais

(EsAO),  sites  eletrônicos  de  procura  na  internet,  manuais  dos  exércitos  da

Colômbia, Espanha e EUA e protocolos estabelecidos pela OTAN sobre o tema

DQBRNe. 

a. Critério de inclusão:

- Instruções ministradas para oficiais e praças do EB sobre o assunto; e

- Estudos sobre as melhores práticas de forças armadas da OTAN sobre

lições  aprendidas  em conflitos  modernos,  relacionados  ao  combate  a  artefatos

explosivos que utilizem agentes QBRN.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos abordando artefatos explosivos que não sejam improvisados; e

-  Assuntos  abordando  o  combate  contra  AEI  nos  Órgãos  de  Segurança

Pública. 

2.2 COLETA DE DADOS

Com  o  objetivo  de  respaldar  e  fundamentar  o  presente  estudo  foram

utilizados  os  seguintes  instrumentos  de  coleta  de  dados:  entrevistas  com

especialistas no assunto e questionários.

2.2.1Entrevistas



Foram  realizadas  entrevistas  com  especialistas  brasileiros  do  sistema

DQBRN e militares do Exército Espanhol com o intuito de enriquecer o conteúdo do

trabalho  através  da  experiência  e  do  conhecimento  profissional  desses

especialistas:

Nome Justificativa
JAVIER DE LA VIUDA DEL CASTILLO –

Capitão da Força Aérea – Espanha
Técnico em desativação de artefatos explosivos e

Especialista em Defesa QBN
CARLOS FERNANDEZ ABAD – Capitão do

Exército Espanhol
Professor da Escola de Defesa QBN da Espanha

RAMON FERNANDES VIDAL – 1º Sargento
da Força Aérea – Espanha

Técnico em desativação de artefatos explosivos do
Exército Espanhol e Especialista em Defesa QBN

PABLO GIACOMINI CASTILHO – Capitão
EB

Integrante da Cia DQBRN (2014-2016)

NERO PARREIRA DE JESUS – Capitão EB Chefe da 4ª Seção da Cia DQBRN
ANDERSON PEDREIRA SILVA – Coronel

EB
Comandante do 1º Btl DQBRN (2016-2017)

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

Foi  utilizado um questionário  previamente  testado por  cinco especialistas

DQBRN que tiveram experiências em trabalhos de varredura QBRNe durante os

últimos eventos ocorridos no Brasil.

A amostra do questionário foi selecionada entre 60 militares especializados

em DQBRN que integraram o SISDQBRNEx após o ano de 2012, quando foi inserido

na doutrina QBRN do EB o assunto artefato explosivo improvisado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Faiolo (2012), por conflitos irregulares assimétricos, ou guerra de

4ª geração, entende-se uma forma de conflito que se caracteriza pela perda do

monopólio do “fazer a guerra” pelos Estados Nacionais. 

Pinheiro (2007) cita em sua publicação, como esses novos conflitos estão

exigindo uma modificação no preparo dos militares:

O “Conflito de 4ª Geração” está produzindo uma modificação radical no perfil do
preparo dos militares em todo o mundo. Antigos “profissionais da arte da guerra”
estão,  no  momento,  transformando-se,  impositivamente,  em  “profissionais  de
segurança”. Os conflitos armados do século XXI estão a exigir comandantes, em
todos os níveis, capazes de enfrentar um inimigo convencional num determinado
momento, para logo no momento seguinte, fazer face de um inimigo irregular e,
em seguida, engajar-se nas atividades de assistência humanitária, reconstrução das
instituições e infra-estruturas básicas da governança local (em particular, aquelas
relacionadas  à  segurança).  Atividades  estas  que,  não  raro,  são  executadas
simultaneamente,  pelos  mesmos  comandantes,  líderes  criativos,  flexíveis  e,
sobretudo, proativos, que devem ter em mente que, hoje, em função da dramática
complexidade  dos  ambientes  operacionais,  muito  mais  difícil  do  que  ganhar  a
guerra é ganhar a paz (PINHEIRO, 2007, p.13-14).



Na  análise  feita  com  a  amostra  selecionada,  100%  dos  entrevistados

evidenciaram a importância da atualização da doutrina e a aquisição de modernos

equipamentos  para deixar  as Forças Armadas aptas a  combater  dentro  de um

cenário  de  conflito  irregular  assimétrico.  Dentro  da  complexidade  dos  atuais

ambientes  operacionais,  um dos  métodos  de  ataque  mais  utilizado  por  células

terroristas é o uso de artefatos explosivos improvisados. 

Figura 2 – Causa de morte das tropas dos EUA no Iraque                          
Fonte: FAIOLO, 2012                                            

Figura 3 – Baixas por AEI na Colômbia
 Fonte: Curso Intermediário de Explosivos, 2013

       

O  Exército  Brasileiro  ainda  não  possui  um  manual  específico  sobre  o

assunto AEI. No entanto, o Manual de Campanha de Minas e Armadilhas (C 5-37),

utiliza a nomenclatura “outros artefatos” para incluir esse conceito: 

“São  armas  e  artefatos  colocados  manualmente,  inclusive  artefatos

explosivos  improvisados  concebidos  para  matar,  ferir  ou  danificar,  e  que  são

ativados  manualmente,  por  controle  ou  automaticamente,  após  algum  tempo”

(BRASIL, 2000, p. 8-1).  

O manual de campanha FMI 3-34/MCIP 3-17.01IMPROVISED EXPLOSIVE

DEVICE  DEFEAT,  do  Exército  dos  EUA,  agrega  ainda  agentes  químicos,

biológicos e radiológicos como elementos potencializadores desses artefatos:



AEIs são armas perigosas e eficientes que as forças militares enfrentam.
Os AEIs podem ser quase qualquer coisa com qualquer tipo de material e
iniciador.  Eles  são  artefatos  improvisados  que  foram  feitos  para
causar  baixas  ou  danos  pelo  uso  de  explosivos  por  si  só  ou
combinados  com  outros  materiais,  como  materiais  que  se
fragmentam,  agentes  químicos,  toxinas  biológicas  e  material
radiológico. (Field Manual Interim 3-34/MCIP 3-17.01, 2005, p. 4-1, grifo
nosso, tradução nossa).

    

FIGURA 4 – Ataque na Síria com bombas utilizando o agente químico Sarín     
Fonte: Site G1, 2017                                              

Indiscutivelmente a perspectiva mais alarmante de todas é o ataque com

agentes  radiológicos,  uma  vez  que  não  existe  nenhuma  fórmula  de

descontaminação contra radiação ionizante.

Um Dispositivo Nuclear Improvisado (DNI) é um tipo de artefato explosivo

improvisado com material radiológico integrado. Dentro do contexto QBRN pode

ser apresentado sob 2 (duas) formas: DDR (Dispositivo de Dispersão Radiológica)

e DER (Dispositivo de Exposição Radiológica). O DDR é composto por explosivos

comerciais, uma fonte radioativa e um simples sistema de acionamento. O DER

pode ser encontrado sob a forma de fontes radiológicas isoladas na natureza. Com

a detonação de um DDR, uma onda de choque é causada gerando uma expansão

de gases e uma zona de alta pressão que servirá de propulsão para o material

radioativo sobre um determinado local, podendo atingir uma área muito maior do

que a da explosão e produzir conseqüências danosas. 

 Segundo o Curso de Defesa NBQ da Espanha, os DDR são conhecidos

como bombas sujas (Dirty Bombs) e geram além dos danos físicos e biológicos,

danos psicológicos, devido ao desenvolvimento de doenças cancerígenas futuras.

(CURSO DE DEFESA NBQ, N.11, 2016, p.23, tradução nossa).

Grupos  terroristas  já  manifestaram  a  intenção  de  utilizar  agentes

radiológicos através dos dispositivos de dispersão radiológica, conforme dito no site

gazeta do povo:

O Estado Islâmico (EI) tem em mãos material  radioativo suficiente para
construir  uma  grande  e  devastadora  “bomba  suja”,  que  combinaria
material radioativo com explosivos convencionais, informou ontem o jornal



britânico “Independent”, citando relatórios da Inteligência australiana. O EI
já declarou à revista jihadista “Dabiq” sua ambição de desenvolver armas
de destruição  em  massa.  Autoridades  de  Defesa  da  Índia  já  haviam
alertado  para  a  possibilidade  de  o  EI conseguir  armas  nucleares  no
Paquistão (Site Gazeta do Povo, 2015).

Em consonância com os novos espectros do combate moderno, o Exército

Brasileiro criou por meio da Portaria nº 036-EME-Res, de 29 de maio de 2002, o

Sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear do Exército (SisDQBNEx), 

Em 14 de Dezembro de 2012, através da Portaria nº 204-EME, houve uma

atualização  desse  Sistema,  que  passou  ter  a  nomenclatura  de  SISDQBRNEx.

Nesta portaria, o combate contra os artefatos explosivos improvisados foi inserido

dentro do contexto da Defesa QBRN com o seguinte teor:

A Defesa Química,  Biológica,  Radiológica  e  Nuclear  assume importância
cada vez maior no cenário mundial, notadamente nos cenários de conflitos
de  amplo  espectro,  nos  quais  emerge  a  possibilidade  de  emprego  de
dispositivos  improvisados  utilizando  agentes  QBRN  (armas  ou  bombas
sujas), bem como a ameaça de utilização desses agentes contra estruturas
estratégicas (Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012).

O  SISDQBRNEx designou  a  Cia  DQBRN  do  Comando  de  Operações

Especiais, localizada na Cidade de Goiânia a cumprir as seguintes missões:

a) Assessorar e prestar o apoio ao combate especializado à BdaOpEsp nos

aspectos relativos à defesa QBRN, ao uso de agentes não letais e à

proteção  contra  Dispositivos  de  Dispersão  Radiológica  (DDR)  e

Dispositivos  Explosivos  Improvisados  (DEI)  que  utilizem  agentes

QBRN;

b) Planejar  e  executar  medidas  preventivas  de  DQBRN  por  meio  de

reconhecimentos  especializados,  varreduras (inclusive  antibomba),

identificação,  coleta  de  amostra  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) Realizar a neutralização/desativação de DDR e DEI no âmbito das

operações da BdaOp Esp; 

Baseado  no  exposto  acima  foi  necessário  investigar  dentro  da  amostra

selecionada  nesse  estudo,  como  está  o  nível  de  adestramento  atual  dos

especialistas em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear em relação à

proteção contra os AEI que utilizem agentes QBRN. O resultado atingido  foi o

seguinte:
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GRÁFICO 1– nível de adestramento da Tropa contra os AEI que utilizem agentes QBRN
Fonte: O autor

Com a análise do gráfico acima, nota-se que 62% dos observados afirmaram

possuir um conhecimento baixo ou regular sobre o assunto, estando aptos a 

realizar apenas tarefas de baixa complexidade. 

Para embasar o resultado atingido acima, foi necessário analisar o Quadro

de Cargos Previstos (QCP) da Cia DQBRN de Goiânia, no qual está previsto um

Pelotão  de  desativação  de  artefatos  explosivos  QBRN.  No entanto,  segundo o

resultado das entrevistas com antigos e atuais membros dessa Organização Militar

(OM), este pelotão existe apenas em QCP, mas não na prática.

No que tange ao material  de emprego para trabalhos de desativação de

artefatos explosivos improvisados, não existe nenhum equipamento específico no

Quadro de Dotação de Material (QDM). 

A tabela a seguir mostra um resumo do Quadro de Cargos e Pessoal (QCP)

do Pelotão de desativação de artefatos explosivos QBRN da Cia DQBRN:

Comando

Posto/Gra

d
Função

QM

S

1º Ten Comandante 8100

1º Ten Subcomandante 8100

Seção de Comando

2º Sgt Adjunto 5200

Sd Auxiliar 0701

Seção de Explosivos 1º Sgt Chefe 5200

2º Sgt Especialista em armamento e 5346



munição

2º Sgt Especialista em eletrônica 5373

2º Sgt Especialista em explosivos 5205

2º Sgt Técnico explosivista 5200

Seção de Cães de

Guerra

1º Sgt Chefe 5200

2º Sgt Adjunto 5200

Cb Condutor 0701

Sd Auxiliar 0701

TABELA 1 – QCP atual da Cia DQBRN
Fonte: O autor

Portanto,  fazendo  uma  analogia  do  gráfico  1  (um)  com  a  tabela  acima

chega-se  a  conclusão  que  a  falta  de  pessoal  especializado  e  a  deficiência  de

material compatível para a realização de trabalhos de neutralização/desativação de

AEI podem estar comprometendo o nível de adestramento da tropa. 

Sobre a importância do preparo da tropa QBRN para o combate contra AEI

que utilizem agentes QBRN, a percepção da amostra, de maneira geral, é bastante

favorável.  O quadro abaixo retrata  a opinião dos especialistas DQBRN sobre o

assunto:

Porcentage

m

Opinião do especialista DQBRN sobre a importância do  preparo da

tropa QBRN para o combate contra AEI que utilizem agentes QBRN.

53,8%

Extremamente importante, é imprescindível que as tropas e forças

de  segurança  brasileiras  sejam  imediatamente  capacitadas  para

combater essa ameaça letal e de grandes proporções, justificando-

se, inclusive, significativos investimentos nesta área.

30,8%

Muito importante, os AEI integrado com agente QBRN representa

uma  ameaça  real  para  a  qual  as  tropas  e  forças  de  segurança

brasileiras devem ser preparadas,  justificando-se,  inclusive,  alguns

investimentos na área.

7,7%

Pouco importante, os AEI integrado com agente QBRN representa

uma ameaça pequena, não justificando, portanto, investimentos no

combate a essa ameaça.

7,7%
Muito pouco importante, os AEI integrado com agente QBRN não

representa uma ameaça a tropas ou forças de segurança brasileiras
TABELA 2: Importância do preparo da Tropa QBRN para combater AEI com agentes QBRN



Fonte: O autor

Cabe ressaltar que um dos especialistas acrescentou que a tropa já deveria

possuir  esse preparo, baseado nos ensinamentos colhidos dos últimos Grandes

Eventos.  Outro  aspecto  citado  foi  à  presença  de  TTP  (Técnicas,  Táticas  e

Procedimentos) de guerrilha urbana por parte de manifestantes populares, inclusive

com ações de terrorismo praticados em pequena escala,  com uso de artefatos

improvisados, incendiários ou de efeito moral. Todavia é crescente a aproximação

de  organizações  criminosas  (ORCRIM)  com  entes  perturbadores  da  ordem

(guerrilhas,  extremistas  religiosos,  separatistas,  dentre  outros)  com  intuito  de

desestabilizar  a  sociedade,  desviar  funções  das  FSP  (Forças  de  Segurança

Pública)  e  assimilar  TTP  de maior  letalidade  e alcance,  dentre  elas,  o  uso  de

artefatos explosivos improvisados integrados com algum agressivo QBRN.

Outra  questão de estudo analisada foi  qual  a  tropa mais  apta  a  realizar

trabalhos de desativação de artefatos explosivos improvisados dentro do Exército

Brasileiro, a Arma de Engenharia ou a Tropa QBRN?

Segundo o manual C 5-1, O Emprego da Engenharia, a “Organização do

Terreno é um dos trabalhos e atribuições da Arma da Engenharia” (BRASIL, 1999,

p. 7). Os trabalhos de OT com o emprego de explosivos englobam: destruições de

pontes, demolições em pedreiras, abertura de trilhas e brechas e limpeza de áreas

minadas.  No  entanto,  quando  o  assunto  é  artefato  explosivo  improvisado,  não

existe  quase  nenhuma doutrina  desenvolvida,  sendo  o  termo  AEI  referenciado

apenas superficialmente pelo manual C 5-37, como já foi  citado nesse trabalho

anteriormente.  

           Como também já foi citado nesse artigo, dentro do cenário das Operações

Especiais, o  SISDQBRNEx atribuiu a Tropa QBRN a missão de combate contra

Dispositivos  de  Dispersão  Radiológica  (DDR)  e  Dispositivos  Explosivos

Improvisados  (DEI)  que  utilizem  agentes  QBRN.  Assim,  diante  do  exposto,

entende-se que tanto a Engenharia quanto a especialidade em DQBRN possuem a

missão de lidar na proteção contra um AEI.

Para  tentar  buscar  uma  solução  para  a  questão  acima,  90%  dos

entrevistados entendem que diante de um cenário de um AEI integrado com algum

agressivo  QBRN,  a  melhor  maneira  de  atuação  seria  estabelecer  uma  equipe

conjunta com integrantes da tropa QBRN, membros de Unidades de Engenharia e

especialistas em desativação de artefatos explosivos (EOD). 



As Tropas que compõe o Centro de Excelência da OTAN sobre artefatos

explosivos  improvisados  (COE-IED)  consideram  o  trabalho  com  artefatos

explosivos  ou  munições  improvisadas  uma  atividade  bastante  complexa  e  que

requer um alto nível de coordenação por todas as partes envolvidas. (COE-IED,

Espanha, 2016, p.3, tradução nossa). Na Espanha o procedimento é realizado por

uma  Força  Tarefa  multidisciplinar  que  reúnem  pessoal  e  material  de  diversas

agências.  Especialistas  em  explosivos,  Unidades  EOD,  Tropas  QBRN,  Equipe

médica, Polícia local e quem mais forem necessários envidam esforços para atuar

dentro de um cenário como esse, de modo que a união de capacidades possa

garantir o sucesso da missão.

Por fim, diante de uma provável participação futura do Brasil com tropa nos

conflitos do Continente Africano e sabendo que em países como: Somália, Nigéria,

África do Norte e Mali o uso de AEI por grupos terroristas é freqüente, é necessário

que  o  EB esteja  mais  preparado  para  atuar  na  proteção  e  na  desativação  de

artefatos  explosivos  improvisados  sejam  eles  integrados  ou  não  com  agentes

QBRN.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante  o  desafio  dessa  pesquisa  procurou-se  avaliar  a  capacidade  da

Companhia  DQBRN do  Comando  de  Operações  Especiais  na  proteção  contra

artefatos explosivos improvisados integrados com agentes QBRN. A revisão da

literatura uniu dados de publicações nacionais e estrangeiras para que houvesse

um registro  bibliográfico  do  assunto.  Procurou-se  também buscar  a  opinião  de

especialistas do Brasil e de países da OTAN no assunto AEI e Defesa QBRN como

forma de respaldar uma melhor resposta para o problema proposto no primeiro

capitulo.

Da análise feita na revisão da literatura, pôde-se concluir que a Cia DQBRN

do COpEsp está parcialmente capacitada para cumprir a missão que foi imposta

pelo SISDQBRNEx através da Portaria nº 204-EME, de 14 de dezembro de 2012.

No que tange  a  defesa somente  contra  agentes  QBRN,  a  Cia  DQBRN possui

material, pessoal e adestramento para atuação dentro e fora do território nacional.

Todavia quando a ameaça envolve bombas sujas ou agentes QBRN integrados a

algum  explosivo,  a  Cia  não  possui  pessoal  habilitado  e  tampouco  material

apropriado para realizar trabalhos de neutralização/desativação de DDR ou AEI.

Uma sugestão para que a Companhia possa tentar atingir a total ou quase

completa capacidade imposta pelo SISDQBRNEx, seria o envio de pessoal para



realização de cursos em forças coirmãs e em países que possuem a doutrina EOD

(Explosive  Ordnance  Disposal)  bem  desenvolvida,  como:  EUA,  Colômbia  e

Espanha.  No  apêndice  A  desse  trabalho  consta  uma  sugestão  de  cursos  que

abordam o assunto sobre bombas sujas, DDR e AEI. Outro fator primordial para

que a Cia DQBRN possa atingir um nível adequado de capacidade operacional é a

aquisição de equipamentos específicos da atividade EOD, conforme uma sugestão

de lista de material  apresentada no apêndice B. Desta forma, juntando pessoal

habilitado e equipamento adequado é provável que a Cia DQBRN consiga alcançar

os objetivos propostos pelo SISDQBRNEx no tocante a proteção contra artefatos

explosivos improvisados que utilizem agentes QBRN.



APÊNDICE A - Sugestão de cursos no Brasil e no exterior para qualificar os

militares da Cia DQBRN para proteção e neutralização/desativação contra

Dispositivos de Dispersão Radiológica (DDR) e Dispositivos Explosivos

Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN;

CÓDIGO DESCRIÇÃO
ÓRGÃO

EPJ01
Curso de Neutralização e Destruição de Artefatos

Explosivos (CNDAEx)
FAB

ERC01 e
EVQ01

Curso Básico de Explosivos e NBQ Internacional
Escola de Engenheiros Militares

da Colômbia

YNS01 Curso Intermediário de Explosivos Militares
Escola de Engenheiros Militares

da Colômbia

EWQ01
Fundamentos Básicos em Prevenção de Terrorismo
com Minas Antipessoais e AEI

Escola de Engenheiros Militares
da Colômbia

- Curso de Especialista em Defesa NBQ
Academia  de  Engenheiros  do
Exército Espanhol 

YNH01
Curso Internacional de Desminagem e Desativação
de Munições Convencionais Nível 3

Academia  de  Engenheiros  do
Exército Espanhol

-
Curso  de  Oficial  Especialista  em  Artefatos
Explosivos

Centro  de  Instrução  de
Neutralização  de  Artefatos
Explosivos do Exército Alemão

-
Curso  de  Sargento  Especialista  em  Artefatos
Explosivos

Centro  de  Instrução  de
Neutralização  de  Artefatos
Explosivos do Exército Alemão



APÊNDICE B – Alguns materiais tipo EOD (Explosive Ordnance Disposal)

sugeridos para compor o quadro de dotação de material do Pelotão de Desativação

de Artefatos Explosivos da Cia DQBRN



Figura 7 – Canhão Disruptor Figura 8 - Spray – identificador rápido e portátil
de substâncias suspeitas.

Figura  9  –  Midas  –  Equipamento  de
vedação de recipientes para coleta de
amostra.

Figura  10  –  Monica  –  permite  que  equipes
EOD  /  QBRN  investigue  e  neutralize
rapidamente  ameaças  químicas  e  biológicas,
lidando  diretamente  com  os  conteúdos
internos.
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APÊNDICE A - Sugestão de cursos no Brasil e no exterior para qualificar os

militares da Cia DQBRN para proteção e neutralização/desativação contra

Dispositivos de Dispersão Radiológica (DDR) e Dispositivos Explosivos

Improvisados (DEI) que utilizem agentes QBRN;

CÓDIGO DESCRIÇÃO
ÓRGÃO

EPJ01
Curso de Neutralização e Destruição de Artefatos

Explosivos (CNDAEx)
FAB

ERC01 e
EVQ01

Curso Básico de Explosivos e NBQ Internacional
Escola de Engenheiros Militares

da Colômbia

YNS01 Curso Intermediário de Explosivos Militares
Escola de Engenheiros Militares

da Colômbia

EWQ01
Fundamentos Básicos em Prevenção de Terrorismo
com Minas Antipessoais e AEI

Escola de Engenheiros Militares
da Colômbia

- Curso de Especialista em Defesa NBQ
Academia  de  Engenheiros  do
Exército Espanhol 

YNH01
Curso Internacional de Desminagem e Desativação
de Munições Convencionais Nível 3

Academia  de  Engenheiros  do
Exército Espanhol

-
Curso  de  Oficial  Especialista  em  Artefatos
Explosivos

Centro  de  Instrução  de
Neutralização  de  Artefatos
Explosivos do Exército Alemão

-
Curso  de  Sargento  Especialista  em  Artefatos
Explosivos

Centro  de  Instrução  de
Neutralização  de  Artefatos
Explosivos do Exército Alemão



APÊNDICE B – Alguns materiais tipo EOD (Explosive Ordnance Disposal)

sugeridos para compor o quadro de dotação de material do Pelotão de

Desativação de Artefatos Explosivos da Cia DQBRN



Figura 7 – Canhão Disruptor Figura 8 - Spray – identificador rápido e portátil
de substâncias suspeitas.

Figura  9  –  Midas  –  Equipamento  de
vedação de recipientes para coleta de
amostra.

Figura  10  –  Monica  –  permite  que  equipes
EOD  /  QBRN  investigue  e  neutralize
rapidamente  ameaças  químicas  e  biológicas,
lidando  diretamente  com  os  conteúdos
internos.


