
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  
 
 
 
 
 

CAP CAV IVAN DE MOURA BERARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO SISDQBRNEX DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS NAS ÁREAS QUÍMICA, 

BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020 



2 
 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  
 
 
 
 
 

CAP CAV IVAN DE MOURA BERARD ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CONTRIBUIÇÃO DO SISDQBRNEX DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A 
MANUTENÇÃO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS NAS ÁREAS QUÍMICA, 

BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020  

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Gestão Operacional. 



3 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Cav Ivan de Moura BERARD 
 

Título: A CONTRIBUIÇÃO DO SISDQBRNEX DO EXÉRCITO BRASILEIRO 
PARA A MANUTENÇÃO DOS ACORDOS INTERNACIONAIS NAS 
ÁREAS QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E NUCLEAR. 

 
Trabalho Acadêmico, apresentado à Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, como 
requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Gestão Operacional, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 
Membro Menção Atribuída 

 
_____________________________ 

Diego Moraes Duarte – Ten Cel 
Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
_____________________________ 

Ricardo Spader - Cap 
1º Membro 

 

 
_____________________________ 

Rafael Siqueira Marques - Cap 
2º Membro e Orientador 

 

 
 

_________________________________________ 
Ivan de Moura Berard – Cap 

Aluno 

APROVADO EM ___________/__________/__________ CONCEITO: _______ 



4 
 

As contribuições SisDQBRNEx do Exército Brasileiro para a manutenção dos 
acordos internacionais nas áreas química, biológica, radiológica e nuclear. 
 
Ivan de Moura Berard 
 
RESUMO 

O Brasil, além de ser membro da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) e ser 
signatário da Convenção de Genebra, também firmou compromisso em acordos internacionais nos 
campos das áreas química, biológica e nuclear. 

Estes acordos internacionais determinam que o Brasil assuma uma posição de obrigações, 
direitos e deveres perante a sociedade internacional, nos assuntos ligados a pesquisa e ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas a estes campos do conhecimento. Os países vinculados 
nestes acordos, deverão seguir regras específicas para produção, pesquisa e uso de materiais e 
compostos  químicos, biológicos e nucleares. Não obstante, os países membros deverão estabelecer 
parcerias em campos econômicos, científicos, militares, técnicos e políticos. 

O Exército Brasileiro, como um dos vetores de expressão do Poder Nacional, participa 
ativamente do desenvolvimento e expansão da Política Nacional, contribuindo sobremaneira para o 
desenvolvimento e a manutenção do Brasil nos acordos internacionais, elevando o país a um patamar 
de destaque perante a comunidade internacional. 
 
 
Palavras-chave: acordos internacionais, Exército Brasileiro, poder nacional, química, biológica, 
nuclear. 
 
ABSTRACT 

Brazil, in addition to being a member of the United Nations (UN) and being a signatory to the 
Geneva Convention, also signed a commitment to international agreements in the fields of chemistry, 
biological and nuclear. 

These international agreements, require Brazil to assume a position of obligations, rights and 
duties with the international society, in matters related to research and the development of activities 
related to these fields of knowledge. Countries linked to these agreements must follow specific rules for 
the production, research and use of chemical, biological and nuclear materials and compounds. 
Nevertheless, member countries must establish partnerships in economic, scientific, military, technical 
and political fields. 

The Brazilian Army, as one of the vectors of expression of National Power, actively participates 
in the development and expansion of National Policy, contributing greatly to the development and 
maintenance of Brazil in international agreements, raising the country to a level of prominence before 
the international community . 
 
Keywords: international agreements, Brazilian Army, national power, chemical, biological, nuclear. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é signatário dos maiores acordos de prevenção e combate às Armas 

de Destruição em Massa (ADM), especialmente as armas químicas, biológicas e 

nucleares.  

Assim como qualquer outro tratado internacional, esses acordos acima 

mencionados, definem políticas, regras e deveres aos quais, todos os membros 

devem seguir. 

O Brasil, que já participa ativamente da Organização das Nações Unidas 

(ONU), anseia por uma posição de maior relevância e influência no cenário 

internacional.  

A ONU é uma instituição propícia para o Brasil desenvolver um papel influente 

no cenário mundial, mas para isso deverá manter uma relação diplomática forte e 

saudável com outros grandes poderes políticos. Nesse contexto, fazer parte dos 

acordos que proíbem as ADM significa estar em sintonia com os países que são os 

maiores aliados brasileiros. Apesar da ONU não ser diretamente a instituição que 

promoveu e determinou os tratados contra as armas químicas, biológicas e nucleares, 

ela compactua dessas ideias e contribui para o funcionamento desses ideais.  

Desenvolver as várias formas de expressão do poder nacional, como a militar, 

política, econômica, psicossocial e científica, auxilia na afirmação do país como 

elemento confiável de referência perante o mundo.  

Quais são as vantagens de se posicionar desta maneira perante a sociedade 

internacional?  

É interessante que o Brasil possua um posicionamento de colaboração com a 

comunidade internacional. Isso permite que o país se beneficie de bons acordos 

políticos e econômicos que ajudam o desenvolvimento do Estado Brasileiro. De forma 

muito sucinta, pode-se dizer que atingir uma posição consolidada nestes cinco 

aspectos de expressão do poder, citados anteriormente, auxilia na obtenção da 

confiança de outros países e instituições. Esta confiança somente será obtida pelo 

relacionamento amistoso e transparente com as nações. Assim sendo, os acordos 

internacionais são grandes oportunidades para concretização deste objetivo. 

As Forças Armadas (FA) do Brasil, auxiliam na projeção do poder militar, 

científico e até no campo político, por conta da contribuição permanente com as 

obrigações contratuais dos acordos. Por conta disso, o Brasil utiliza-se das amplas 

capacidades técnicas, estruturais, operativas e humanas das Forças Armadas, 
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especialmente do Exército Brasileiro (EB), que participa como elemento essencial de 

apoio a manutenção dos compromissos firmados pelo país.   

Art. 1o As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército 
e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem.       
 Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação 
constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das 
atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei Complementar.(Lei 
COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999) 

Este artigo científico visa verificar os esforços verde-oliva e como estes 

cooperam com a manutenção dos laços firmados com a sociedade internacional e 

mencionar os ganhos obtidos. Ou seja, comparar se a missão constitucional do 

Exército Brasileiro está apoiando o desenvolvimento nacional e contribuindo com as 

instituições brasileiras e acordos firmados com outros países. 

As Forças Armadas e o Exército Brasileiro são amparados pela Lei 

Complementar 97, de 9 de junho de 1999 que em seu capítulo IV, dispõe sobre a 

missões constitucionais e subsidiárias.       

 O artigo 17, alínea A, da LC 97, estabelece as atribuições subsidiárias 

específicas ao Exército, quais sejam:  

I – contribuir para a formulação e condução de políticas 
nacionais que digam respeito ao Poder Militar Terrestre;  

II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais e, excepcionalmente, com empresas privadas, na execução 
de obras e serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do 
órgão solicitante;  

III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, 
na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no 
território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 
comunicações e de instrução;  

IV – atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na 
faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder 
Executivo, executando, dentre outras, as ações de:  

a)patrulhamento; 
b)revista de pessoas, de veículos terrestres, de 
embarcações e de aeronaves; c) prisões em flagrante 
delito. 
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1.1 PROBLEMA 

Atualmente, observa-se, por parte dos militares combatentes e até da 

sociedade como um todo, a falta de conhecimento a respeito das possibilidades 

tecnológicas, humanas e capacidades do Exército nas áreas química, biológica, 

radiológica e nuclear (QBRN). Essa alienação dificulta a ampliação das capacidades 

em ensino, pesquisa, táticas e procedimentos na área de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (DQBRN). 

Por ser uma área que exige capacitação, integração e atualização constante, 

tanto dos profissionais, quanto dos materiais, o EB necessita trabalhar em 

consonância com outras instituições públicas nacionais e internacionais. 

Na área QBRN, há carência de literatura e protocolos atualizados, em 

português, e em sintonia com os vários setores atinentes a atividade. Essa ausência 

impede a mensuração, de uma forma clara e objetiva, do quanto está sendo feito ou 

necessita ser aprimorado em um contexto amplo e integrado entre todos os setores 

envolvidos na área QBRN. Desta forma, reside uma necessidade, mesmo que 

subjetiva, de abrir a discussão e avaliar o que já foi conquistado, o que está sendo 

feito e quais serão os próximos passos na área QBRN. 

No sentido de orientar a pesquisa deste trabalho, foi formulado a seguinte 

pergunta:  

Como a atuação do Sistema de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear do Exército (SisDQBRNEx) tem permitido que o Exército Brasileiro auxilie o 

Brasil a manter suas obrigações internacionais e como isso pode apoiar a expansão 

do poder militar nacional? 

1.2  OBJETIVOS 

 Este estudo tem como objetivo geral, estudar como o desenvolvimento das 

atividades das organizações que compõe o Sistema de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear do Exército (SisDQBRNEx) estão contribuindo efetivamente na 

manutenção dos acordos e tratados internacionais em que o Brasil é signatário na 

área QBRN. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as exigências dos tratados internacionais nas áreas QBRN. 
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b) Citar as ações em curso e as contribuições para o desenvolvimento da área 

QBRN, de acordo com as diretrizes e obrigações para com os acordos internacionais.  

c) Identificar os avanços obtidos pelo Exército Brasileiro na área QBRN nos 

últimos anos. 

d) Identificar as cooperações do Exército Brasileiro, por meio do 1˚ Btl DQBRN ao 

participar do Exercício Básico de Resposta e Adestramento da América Latina e 

Caribe (EXBRALC). 

e)  Identificar os benefícios gerados pela análise, pesquisa, desenvolvimento e 

suporte técnico alcançado pelo Instituto de Biologia do Exército (IBEX), na qualidade 

de centro de referência do Exército na área biológica. 

f) Identificar as maiores contribuições do Instituto de Defesa Química, Biológica, 

Radiológica e Nuclear (IDQBRN), na área QBN, por ser o órgão técnico de 

desenvolvimento científico do EB. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Brasil é um país em desenvolvimento, de dimensões continentais e também 

“a maior potência militar da América do Sul.” (Redação O Sul, 2019) , principalmente 

por conta das participações nas missões de paz da Organização das Nações Unidas 

(ONU) (FURLAN, 2017) 

As missões da ONU são realizadas normalmente, em países em conflito ou que 

estão sofrendo graves calamidades em que a população civil está exposta a riscos 

das mais diversas ordens (ITAMARATY, 2020). Por tal motivo, o componente militar 

é utilizado para auxiliar na estabilização, promoção e imposição da paz a fim de 

garantir os requisitos básicos à vida. Para isso, os militares do Exército Brasileiro (EB) 

devem estar altamente capacitados e atualizados frente as possíveis ameaças à 

integridade física de seus membros e a missão recebida (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2014). 

O Brasil também necessita da participação da Força Terrestre para apoiar os 

mais diversos assuntos nacionais na área de desenvolvimento científico, tecnológico, 

social, político e militar. 

O Estado Brasileiro, como membro parte das principais organizações, 

convenções e tratados internacionais de prevenção e proibição às ADM e armas 

QBRN, como a Organização de Proibição de Armas Químicas (OPAQ), Convenção 

de Certas Armas Convencionais (CCAC), Convenção de Proibição de Armas 

Biológicas, Tratado de Proibição de Armas Nucleares, dentre outros, utiliza-se da 
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força do EB para contribuir, manter e fazer cumprir os acordos e compromissos 

celebrados com as instituições estrangeiras. 

Portanto, este trabalho visa verificar os resultados obtidos pelo Exército 

Brasileiro na área DQBRN como um importante contribuinte para manutenção dos 

acordos internacionais e expansão da importância da conjunta militar no cenário 

internacional. Com base no estudo das contribuições já realizadas pelo  

SisDQBRNEx, é possível identificar o que ainda pode ser feito e nortear as próximas 

atividades da área. 

2  METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

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

das fontes, bem como entrevistas com militares que fazem parte do SisDQBRNEx. 

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

conceitos de pesquisa qualitativa, pois não há parâmetros numéricos para exercer 

uma abordagem quantitativa. Acrescenta-se ainda que, uma abordagem qualitativa 

permite maior flexibilidade para entender o tema.   

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva e 
explicativa, tendo em vista que as informações, notadamente escritas, acerca do 

tema, materializada pelas entrevistas e as documentações obtidas, serão detalhadas 

e comparadas em partes específicas. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A fim de viabilizar a compreensão e solução do problema da pesquisa, buscou-

se verificar as publicações mais recentes a cerca do objetivo principal deste projeto 

de pesquisa, por conta de seu ano de criação do SisQBRNEX em 2002 e reformulação 

em 2013. Verificou-se então que a maior parte da literatura foi produzida após 2010, 

com exceção de alguns tratados internacionais. A maior parte do acervo a cerca do 

que já foi realizado pelo SisDQBRNEx encontra-se espalhado, na maioria das vezes 

em sites de conteúdo militar. (TECNODEFESA, 2018)  

Além das atividades desempenhadas pelo SisDQBRNEx, buscou-se também 

estudar a legislação nacional a cerca do tema. 

Foram utilizadas as palavras-chave ADM, armas químicas, armas biológicas, 

armas nucleares, acordos internacionais, DQBRN, SisDQBRNEx, tratados 

internacionais juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de 
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dados Pergamum, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo selecionados 

apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi 

complementado pela coleta manual de notícias veiculadas publicamente em sites 

especializados, documentos pertinentes ao propósito do Exército Brasileiro de acordo 

com a legislação nacional e dos documentos relativos as exigências e normas dos 

tratados internacionais. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos e artigos relacionados a capacitação, execução e desenvolvimento 

das atividades militares na área QBRN. 

- Estudos e artigos relacionados ao envolvimento Brasileiro com a comunidade 

internacional nas atividades relacionadas ao combate contra as ADM. 

b. Critério de exclusão:  

- Publicações que o enfoque não é o Brasil. 

- Publicações em que não há menção as atividades QBRNs.   
  

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: 

entrevista e pesquisa documental. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes especialistas, 

em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 
TC Luiz Carlos LOTT Guimarães Ch Seção DQBRN do COTER 
Cel Marcos Carvalho BARCELLOS Cmt IDQBRN 

Cel CHAMON MALIZIA DE LAMARE 

MD – Subchefia de Operações / Chefia 
de Operações Conjuntas – Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
Membro do Centro de Proteção de Armas 
Químicas CAPAQ – Brasil do MD 

Cel ANDERSON PEDREIRA SILVA 
Chefe da Seção de Planejamento 
Baseado em Capacidades e Analista de 
DQBRN 

QUADRO  1 - Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
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O universo dos entrevistados foi estimado a partir daqueles que possuem 

cargos de decisão e assessoramento no escopo do SisDQBRNEx. O estudo foi 

limitado particularmente a oficiais com experiência comprovada e que possuem um 

histórico de contribuições na área QBRN. 

Dentro deste efetivo, consta ex-instrutores da Escola de Instrução 

Especializada (ESIE), que forma os especialistas na área de DQBRN no EB. Constam 

também com os membros em cargo de chefia e do Estado Maior do Comando de 

Operações Terrestres (COTER), órgão responsável pelas atividades operacionais 

QBRN, e do Ministério da Defesa (MD), órgão responsável pelas medidas estratégicas 

a ser desenvolvidas na área.  

Dessa forma, todos os assuntos e/ou resultados obtidos pelas instituições que 

tratam sobre assuntos de DQBRN no EB, passam ou passaram pelas mãos das 

pessoas acima listadas.  

O Instituto de Biologia do Exército (IBEX), Instituto de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN), Companhia de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear (Cia DQBRN) e 1˚ Batalhão de Defesa Química, 

Biológica, Radiológica e Nuclear (1˚ Btl DQBRN) são Organizações Militares que 

atuam diretamente na atividade QBRN sob supervisão do MD e COTER. 

As autoridades militares ouvidas foram selecionadas sem o conhecimento das 

demais, para que não houvesse interferência nas respostas. Toda a entrevista ocorreu 

de maneira pessoal indireta, através de e-mail.  

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1  ALINHAMENTO POLÍTICO IDEOLÓGICO BRASILEIRO 

Para entender como o SisDQBRNEx auxilia o EB a projetar o poder militar 

brasileiro e cooperar com o Estado nos acordos em que ele é signatário, é necessário 

identificar o propósito de cada legislação. 

Inicialmente, o Livro Branco da Defesa Nacional (2012) expressa publicamente 

o compromisso brasileiro com a Conferência de Desarmamento em Genebra por crê-

la como única instância multilateral negociadora na área do desarmamento. 
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O País tem atribuído, nesse fórum, a mais alta prioridade à eliminação das 

armas nucleares, mediante a adoção de uma série de medidas 

complementares, nos planos bilateral, regional e multilateral, que devem 

redundar na adoção de uma convenção sobre desarmamento nuclear. (Livro 
Branco da Defesa Nacional, 2012, p. 37) 

Posto isso, ressalta-se que as diversas Conferência para o Desarmamento em 

Genebra, que ocorreram desde 1925, buscaram limitar o alcance e capacidades dos 

armamentos dos países membros a fim de evitar a brutalidade dos conflitos armados 

(NAÇÕES UNIDAS, 2019). Em sequência aos trabalhos produzidos pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), as mais diversas entidades, instituições e conferências 

internacionais que tratam sobre relações internacionais, direitos humanos e 

segurança mundial, entenderam que as ADM possam se aproveitar do potencial da 

capacidade QBRN para ampliar a destruição e causar outros efeitos que contrariam 

os Direitos Humanos dos Conflitos Armados.  

Além de Estados, grupos terroristas podem utilizar a capacidade dos agentes 

QBRN para fins não pacíficos, criando assim, maior instabilidade nos conflitos e 

oferecendo riscos a população mundial. 

Por tal motivo, foram criados mecanismos para regulamentar, ratificar e 

conduzir práticas internacionalmente aceitas para lidar com os materiais QBRN por 

indústrias, instituições e até mesmo, Estados. A finalidade é a de criar maneiras 

seguras de uso a fim de promover o desenvolvimento político econômico dos Estados 

de maneira sustentável. Os mecanismos são: reuniões, inspeções, conferências, 

instruções, pesquisas, cooperações, dentre outras formas, estipuladas por agências 

e tratados multilaterais, que serão detalhados mais a frente.  

Atualmente, entidades privadas, podem conduzir estudos e desenvolver 

produtos com agentes QBRN para fins pacíficos. Entretanto, por lidarem com artigos 

sensíveis, tóxicos, inflamáveis, instáveis, perigosos e nocivos a vida, expõe a todos 

que possam ter contato com os produtos, ao perigo QBRN, em caso de manipulação 

inadequada. 

O perigo QBRN são os agentes associados aos efeitos adversos causados ou 

liberados de forma intencional ou não, por ADM ou Materiais Industriais Tóxicos (MIT) 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2016). 
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 O Brasil possui em seu parque industrial, capacidade para lidar com agentes 

QBRN para fins pacíficos. O alinhamento brasileiro contra as ADM está bem descrito 

segundo as palavras abaixo, extraídas do Livro Branco da Defesa Nacional. 

Além disso, o Brasil é parte da Convenção para a Proibição de Armas 

Biológicas e Toxínicas e sua Destruição, que proíbe o desenvolvimento, a 

produção e a estocagem dessas armas. É parte, também, na Convenção para 

a Proibição de Armas Químicas e sua Destruição (CPAQ), que, igualmente, 

proíbe seu desenvolvimento, produção, aquisição, armazenagem, retenção, 
transferência e uso. (Livro Branco da Defesa Nacional, 2012, p. 37) 

 Por intermédio desta publicação, é possível identificar o compromisso brasileiro 

com a premissa descrita na Carta das Nações Unidas (1945, Art 22) em que “a 

Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus 

membros”.          

 Justamente por se basear nos princípios de equilíbrio entre as nações, as 

armas de destruição em massa são foco de atenção nacional. Elas detêm um poder 

de desequilíbrio nas relações internacionais por serem elementos dissuasórios e 

perigosos a população civil. Qualquer tipo de ameaça desta natureza, seja por uma 

Nação ou por uma insurgência terrorista, gera sérios prejuízos econômicos, sociais, 

militares e políticos.          

 Haja vista o alto grau de perigo que estas armas ou substâncias QBRN 

oferecem, principalmente se estiverem em poder de organizações que não respeitam 

os tratados internacionais e para fazer frente a necessidade de combater o terrorismo 

internacional, descreve-se na Política Nacional de Defesa a posição brasileira perante 

este assunto. 

A Constituição tem como um de seus princípios, nas relações internacionais, 
o repúdio ao terrorismo. O Brasil considera que o terrorismo internacional 

constitui risco à paz e à segurança mundia. Condena enfaticamente suas 

ações e implementa as resoluções pertinentes da Organização das Nações 

Unidas (ONU), reconhecendo a necessidade de que as nações trabalhem em 

conjunto no sentido de prevenir e combater as ameaças terroristas. 

(POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA, 2012, Pág 14) 

 Sintetiza-se a missão do Exército Brasileiro como “defender a pátria, garantir 

os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Apoiar a política exterior do país. Cumprir 

atribuições subsidiárias”, bem como “no atendimento a compromissos internacionais 
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do Estado brasileiro... sob o respaldo de Organizações Internacionais e de acordo com 

os interesses nacionais” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014). 

3.2 MISSÃO DO EXÉRCITO 

Obviamente, a missão, forma de atuação e subordinação das Forças Armadas 

está descrita e amparada em legislações complementares que corroboram com os 

anseios da política internacional brasileira. Por exemplo, a Lei Complementar 97 de 9 

de julho de 1997 que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e 

o emprego das Forças Armadas e a Lei Complementar Nº 136, de 25 de agosto de 

2010. 

Compete ao Exército Brasileiro, como uma das instituições das Forças 

Armadas, “formular a política e as diretrizes referentes aos produtos de defesa 

empregados nas atividades operacionais, inclusive armamentos, munições” (BRASIL, 

1999) e classificar produtos, armas e munições quanto ao caráter de uso proibido, 

restrito ou permitido, atuando na fiscalização da produção, estocagem, transporte, 

utilização e comércio (BRASIL, 2018).  

O Exército Brasileiro é uma ferramenta a disposição do Estado para contribuir 

com o desenvolvimento nacional, cooperando com entidades brasileiras ou 

internacionais. Embora não seja a missão principal do exército, e sim uma atribuição 

subsidiária, “atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais.” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2014), auxilia na repressão de coibição de possíveis crimes ou uso inadequado de 

agentes QBRNs. 

 

3.3 SISDQBRNEX 

O SisDQBRNEx é um importante sistema do Exército que reúne as 

capacidades do Exército Brasileiro atinentes a área QBRN para “contribuir com o 

Objetivo Estratégico do Exército n˚ 2 - “Ampliar a Projeção do Exército no Cenário 

Internacional”, ao proporcionar ao País maior capacidade para integrar Força Militar 

de Organismo Internacional para a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear” 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013), dentre outras justificativas.  

Conforme pontuado na Portaria n˚ 182-EME, de 4 de setembro de 2013, sobre 

a reformulação do SISDQBRNEX, a área QBRN assume cada vez mais importância 

no cenário mundial por conta dos conflitos de amplo espectro com a possibilidade de 

utilização de dispositivos improvisados utilizando agentes QBRN ou MIT. Além disso, 
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o Sistema visa fomentar pesquisas para o desenvolvimento de materiais, doutrinas e 

sistemas, em parceria com instituições científicas civis para a fins de capacitação 

conjunta nos campos da pesquisa e desenvolvimento. Ainda na mesma portaria, 

ressalta-se a importância de: 

 
 c) Criar Centros de Excelência em DQBRN, acreditados por 

organismos nacionais ou internacionais para capacitação de recursos 

humanos, ensaio e certificação de equipamentos, produção e 

desenvolvimento de material especializado, identificação de agentes QBRN 

e tratamento de atingidos por aqueles agentes. 

 d) Aumentar a capacidade de desenvolver pesquisas em DQBRN. 
 f) Especializar, capacitar, qualificar, treinar e gerenciar os recursos 

humanos em DQBRN.  

 h) Contribuir para o aumento da autonomia tecnológica nacional na 

área de proteção QBRN. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2013). 

 

3.4 TRATADOS INTERNACIONAIS 

Os tratados internacionais relativos a área QBRN aproveitaram se das antigas 

resoluções da ONU para dar início aos princípios das políticas internacionais de não 

proliferação de ADM e agentes QBRN para fins bélicos. 

A comunidade internacional intensifica a cada ano o combate a ameaça a ADM:  

 
A resolução estabelece que todos os Estados-membros devem desenvolver 

e aplicar medidas contra a proliferação de armas químicas, biológicas, 

radiológicas, e nucleares, para evitar, em especial, a disseminação de armas 

de destruição em massa para atores não estatais. (NAÇÕES UNIDAS, 2014) 

 

O Brasil, como Estado membro das Organizações das Nações Unidas, através 

da Resolução 1540 de 2014, selou um acordo internacional de não-proliferação das 

armas de destruição em massa, corroborando com a resolução 57/83 da ONU que 

visa impedir que terroristas adquiram armas de destruição em massa.  

Para implementar tais medidas, a ONU, através das convenções relacionadas 

as áreas QBRN, como a Convenção de Proibição as Armas Químicas (CPAQ), 

Convenção de Proibição de Armas Biológicas (CPAB) e Convenção Internacional para 

a Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear (CISATN), visa erradicar e banir as 

ameaças à vida das pessoas expostas a conflitos. 
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Dentre vários objetivos, em geral, estas convenções e tratados visam 

primordialmente: 

1) Qualificar os tipos de ameaças dos agentes QBRN. 

2) Promover assistência especializada e cooperação internacional para 

capacitação e suporte aos profissionais e instituições das áreas 

relacionadas. 

3) Promover cooperação internacional na pesquisa científica quanto ao 

uso de substâncias, agentes e materiais QBRN. 

4) Controlar a produção de materiais e substâncias controladas. 

5) Regular o consumo, estocagem e transporte segundo padrões de 

segurança internacional. 

6) Supervisionar, fiscalizar e controlar as transferências de estoques de 

materiais nocivos entre países. 

O Brasil, como participante ativo destes acordos internacionais, deve cumprir 

as metas e objetivos propostos pelos tratados. Para isso, deve exercer os trabalhos 

atinentes ao combate e ao controle das ameaças QBRN, através de leis e dispositivos 

que permitam que as instituições cumpram os papéis regulamentares.  

Neste contexto, o Exército Brasileiro, através do SISDQBRNEX, insere-se 

como grande parceiro da nação para cumprir estas metas definidas. Desde a 

supervisão e fiscalização de produtos controlados, passando pela pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias e análises específicas, o combate aos elementos 

QBRN em conflitos armados ou mesmo na capacitação de profissionais nacionais ou 

estrangeiros. 

Atualmente, o Brasil é signatário dos seguintes tratados e acordos 

internacionais na área QBRN: 

Acordos Significado Objetivo Ano 

Resolução 
UN 3472B 

Definir Zonas Livres de Armas 
Nucleares (ZLAN) 

Incluir a América Latina e Caribe 
como ZLAN 

1975 

CPAQ Convenção de Proibição as Armas 
Químicas 

Extinguir a produção, 
desenvolvimento e estocagem de 
todas as Armas Químicas (AQ) e 
controlar as instalações produtoras 
de substâncias químicas tóxicas 
precursoras de AQ 

1993 
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CCCW Convenction on Certain Conventional 
Weapons - Convenção de Certas Armas 
Convencionais (CCAC) 

Proibir ou restringir uso de certas 
armas convencionais 
extremamente danosas ou que os 
efeitos são indiscriminados. 

1983 

CPAB Convenção de Proibição de Armas 
Biológicas 

Extinguir a produção, 
desenvolvimento e estocagem de 
todas as Armas Biológicas (AB) e 
toxinas 

1972 

TPTTN Tratado de Proibição de Testes 
Nucleares 

Proíbe que os membros realizem 
qualquer teste nuclear ou explosão 
nuclear, bem como de causar, 
incitar ou participar na realização de 
um teste ou explosão nuclear. 

1996 

TPAN Tratado de Proibição de Armas 
Nucleares  

Proibir desenvolver, testar, 
produzir, estocar, transferir, usar, 
ameaçar, auxiliar e encorajar 
atividades com Armas Nucleares 
(AN). 

2017 

TNPAN Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares 

Limitar o desenvolvimento, 
produção e transferência do 
armamento nuclear disponível no 
mundo. 

1968 

QUADRO  2 - Quadro de Tratados Internacionais da área QBRN 
Fonte: O autor 
 
3.5 PARTICIPAÇÃO DO SISDQBRNEX NAS ATIVIDADES DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

 Após reunir as entrevistas e as publicações dos principais acordos 

internacionais, percebeu-se de maneira geral o alinhamento das ideais força da 

missão constitucional do Exército Brasileiro com as definições dos tratados 

internacionais na área DQBRN em que o Brasil é signatário.    

 De maneira geral, o compromisso brasileiro com estes tratados e organizações 

visa combater a proliferação de Armas de Destruição em Massa (ADM), bem como 

conscientizar, controlar e fiscalizar no Brasil e no exterior, caso solicitado, as 

atividades de produção, pesquisa ou utilização de artefatos, agentes, compostos e até 

atividades ligadas ao setor químico, biológico, radiológico e nuclear. Dito isso, é 

importante frisar as Organizações Militares (OM) que atuam diretamente na execução 

das tarefas elencadas acima: 

a) IDQBRN – pesquisa, desenvolvimento, análise e assessoria técnica 
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b) 1˚ Btl DQBRN e Cia DQBRN – braço operativo do EB 

c) Seção DQBRN da EsIE – setor de ensino, preparo e especialização 

dos quadros de oficiais e sargentos do EB na área DQBRN 

d) IBEx - pesquisa, desenvolvimento, análise e assessoria técnica  

e) SisDQBRNEx – assessoria e condução das atividades DQBRN no 

âmbito EB 

Conforme evidenciado nos Apêndices A, B, C e D, é unânime entre os entrevistados, 

que o Brasil, ao aderir a estes tratados contra as ADM, beneficiou a política externa brasileira. 

O fato de posicionar-se internacionalmente frente a determinado assunto, viabiliza a 

integração com Estados com interesses e intenções comuns. Dificilmente países que tenham 

divergências em aspectos tão sensíveis da sociedade internacional, realizarão acordos e 

cooperações entre si.   Ao passo que o Brasil se sensibiliza com a causa contra 

as ADM e cumpre os tratados, surgem oportunidades benéficas ao Estado brasileiro por meio 

de acordos, em que os militares do EB participam de conferências e adestramento 

especializado com outras instituições nacionais e internacionais. Para a população civil, de 

maneira indireta, há benefícios por servir-se de maior segurança e capacidade das Instituições 

regulares da nação.          
 A área DQBRN é extremamente ampla, técnica e complexa. Exige-se pessoal 

altamente especializado e constantemente atualizado, bem como investimentos contínuos 

para manutenção das estruturas e capacidades correlatas.    Com o 

apoio e cooperação do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Ministério da Defesa possibilita aos oficiais 

e praças do Exército Brasileiro a realização de cursos de Análises Químicas, Coleta 

de Amostras em Ambiente Altamente Contaminados, Resposta a Emergências 

Químicas, Segurança em Operações Químicas, dentre outros da OPAQ, em países 

da América do Sul, América Central, Europa e Ásia.  

3.5.1 EXERCÍCIO REGIONAL EM ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO PARA AMÉRICA LATINA E 

CARIBE (EXBRALC) 

 O EXBRALC é um curso que faz parte do ciclo de treinamento da Organização 

de Proibição de Armas Químicas (OPAQ). Fruto do alto nível de capacidade dos 

militares do Exército Brasileiro, apresentado na participação dos últimos eventos da 

OPAQ, esta realizou diversos treinamentos no Brasil em que o militares do EB foram 
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os instrutores dos alunos da comunidade internacional. Há alguns anos, o 1˚ Btl 

DQBRN, o IDQBRN e a Seção DQBRN da ESIE foram as responsáveis por ministrar 

instruções nos EXBRALC II, III e IV. 

 O público do alvo do curso é reúne autoridades e representantes de agências 

de resposta a emergências químicas, de defesa civil ou de segurança do Brasil e de 

países da América Latina e do Caribe. Em resumo, são agentes e instrutores de 

instituições como Polícias, Bombeiros, Forças Armadas e outras instituições civis 

diversas.  

 Por meio de instruções teóricas e práticas, demonstrações de atendimento às 

emergências envolvendo produtos químicos, exposição de materiais e um exercício 

final ao final do curso, em que os alunos realizam um adestramento prático acerca do 

Sistema de Comando de Incidente (SCI), aplicado à resposta a um incidente com 

desastre em massa. Isso é feito em um ambiente de trabalho interagências, porque 

em caso de uma ameaça química, todos os setores trabalharão juntos.  

 Somadas somente as edições do EXBRALC realizadas, o Brasil capacitou mais 

de 100 civis e militares das Forças Armadas e Auxiliares de países como:  Argentina, 

Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

 Com esta série de eventos, o EB demonstrou a toda comunidade internacional 

seu elevado quadro técnico, sua capacidade militar e o profissionalismo dos 

integrantes para operar equipamentos especializados e conduzir trabalhos de 

emergências químicas. Portanto, resulta-se que estes resultados obtidos estão 

alinhados com a Política Nacional de cooperação internacional com os acordos da 

CPAQ e CCCW, principalmente nos assuntos atinentes a conscientização, instrução 

e adestramento de quadros aptos a atuar contra ameaças químicas e/ou ADM. 

3.5.2 CAPACITAÇÃO LABORATORIAL  

Anualmente, a OPAQ realiza testes exigentes com diversos laboratórios ao 

redor do mundo para avaliar a capacidade dos recursos humanos e materiais dos 

países que participam dos testes. O EB participa anos após ano deste teste com o 

IDQBRN, Organização Militar de assessoria técnica responsável por conduzir os 

trabalhos de pesquisa e desenvolvimento do Exército Brasileiro.  
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Em 2019, no 45˚ Teste de Proficiência Oficial da Organização para Proibição 

de Armas Químicas (OPAQ), o Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do IDQBRN, 

obteve a menção “A”, tornando-se o primeiro representa América Latina e do Caribe 

(GRULAC) a receber esse conceito na história do teste oficial da OPAQ. 

A intenção da OPAQ, conforme mencionado no site do Exército Brasileiro em 

2019: 

“é avaliar a capacidade de alguns laboratórios de identificar, em 

amostras ambientais, vestígios de compostos relacionados à Convenção 

para a Proibição de Armas Químicas (CPAQ) e de relatar os resultados 

obtidos conforme um sistema de qualidade previamente estabelecido. Os 

resultados são utilizados pela OPAQ no processo de designação de 

laboratórios para o recebimento e análise de amostras coletadas em 

situações reais. Para que um laboratório seja designado deve atender a dois 

requisitos: ser acreditado na norma ISO/IEC 17.025 por um organismo 

acreditador nacional; e obter uma sequência de, no mínimo, 2 resultados A e 

um B nos testes de proficiência (AAA, AAB, ABA ou BAA). Atualmente 

existem apenas 22 laboratórios designados de 18 países da América do 

Norte, Europa e Ásia. Não há, ainda, nenhum laboratório designado no 

Hemisfério Sul.” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019) 

Em 2015, O LAQ/IDQBRN cumpriu o primeiro requisito ao se tornar o único 

laboratório no Brasil a possuir acreditação na norma ISO/IEC 17.025 para realização 

de análises de agentes de guerra química.  

Mesmo com a obtenção do conceito “A” no teste de proficiência da OPAQ, 

ainda resta um caminho para o EB, através do LAQ/IDQBRN atingir o objetivo de ser 

o primeiro representante do Hemisfério Sul a integrar a rede de laboratórios 

designados pela OPAQ. Dessa forma, o Exército Brasileiro contribui para que o Brasil 

assuma posição destacada na “cooperação internacional, no intercâmbio de 

informações técnico-científicas e na garantia do uso pacífico da química” reforce o 

compromisso de Assistência e Proteção previsto no Artigo X da CPAQ, da qual o País 

é signatário desde 1996. 

Na área Biológica, o IBEx possui atribuição de prestar assessoria científica ao 

SisDQBRNEx (Portaria N° 204 - EME, de 21 de dezembro de 2012), além das demais 

atividades de análises clínicas e pesquisa científica na área biológica já desenvolvidas 

pelo Instituto.  
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Com esta necessidade latente de apoiar tão importante Sistema, foi instalado 

um Laboratório de Pesquisa com, no mínimo, nível de biossegurança 3 (NB3), para a 

identificação de agentes biológicos de interesse à biodefesa.  

“Atualmente, o IBEx possui um laboratório NB3 credenciado 

pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, e pronto para 

a manipulação e análise de agentes biológicos elencados na classe de risco 

3, bem como, um laboratório de NB2, com equipamentos para a realização 

de pesquisa científica e diagnóstico molecular, em especial, dos agentes com 

potencial para uso como armas biológicas.” (Exército Brasileiro) 

 

3.5.3 CAPACITAÇÃO MATERIAL E DE RECURSOS HUMANOS  

Frente aos desafios da série de grandes eventos internacionais que ocorreram 

no Brasil nos últimos 15 anos, a área QBRN recebeu investimentos de milhões de 

dólares para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

identificadores e detectores químicos, biológicos e radiológicos, aparelhos e viaturas 

de descontaminação de pessoal e material, bem como a adequação dos efetivos e 

infraestruturas das Organizações Militares do SisDQBRNEx. 

Com os investimentos recebidos nos últimos anos, o Exército Brasileiro 

projetou o país no cenário DQBRN da comunidade internacional a patamares 

elevados. Em toda o continente americano, somente os Estados Unidos da América 

(EUA) e Canadá estão a frente do Brasil. Comparativamente, em termos de 

capacidades, preparo, doutrina e adestramentos, pareia-se em quantidade com 

países como Portugal, Espanha e França. Perde em qualidade dos equipamentos, em 

que os europeus  se beneficiam de aparelhos mais modernos e, no caso francês, de 

fabricação nacional. 

A despeito de todas as dificuldades econômicas do Brasil, o Exército Brasileiro 

atua de forma metódica para atingir seus objetivos e já obteve sucessos, como por 

exemplo: 

1) Criação do Sistema De Manutenção Do Material De Defesa Química, 
Biológica, Radiológica E Nuclear Do Exército Brasileiro (EB40-D-
20.010) pela DMat/COLOG.) 

2) Desenvolvimento de pesquisas para a síntese de elementos 
químicos, tutoreado pela OPAQ, no IDQBRN. 
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3) Pesquisa a modelagem de dispersão de radionuclideos em um teste 
de nuclear juntamente com a CTBTO. 

4) Implementação do mestrado em Defesa Biológica para o ano de 2020 
no IBEX. 

Conforme entrevista com o Cel Anderson - Chefe da Seção de Planejamento 

Baseado em Capacidades e Analista de DQBRN (EME), “a qualificação do pessoal 

especializado do EB é tal que, na reunião dos Estados-Parte da OPAQ de 2019, o 

Diretor da Divisão de Inspeção da OPAQ, em reunião com a comitiva do EB, solicitou 

a possibilidade da montagem de um exercício para os inspetores em atividade 

naquela Organização, que já participaram de atividades reais na Síria, Líbano, Iraque, 

Inglaterra, etc.” 

Hoje, pode se dizer que o Brasil é o único país da América Latina que tem a 

capacidade DQBRN plena e com isso possui a dissuasão no seu entorno estratégico. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese, o SisDQBRNEx é um sistema que visa organizar, gerenciar e 

ampliar as capacidades da área QBRN, de acordo com as diretrizes e objetivos 

estratégicos do Exército Brasileiro.  

Por meio das atividades desenvolvidas pelo SisDQBRNEx, o EB pode 

relacionar-se com as principais entidades e instituições do poder público e do setor 

privado. Este tipo de entrosamento, reforça a capacidade da força verde-oliva de atuar 

em todo o território brasileiro, seja na prevenção de delitos, na fiscalização de produtos 

controlados, na exploração de pesquisas, no desenvolvimento de tecnologias ou 

mesmo no gerenciamento de crises e controle de danos de epidemias ou acidentes 

relacionados a área QBRN.  

Conforme evidenciado na história dos últimos 15 anos, o SisDQBRNEx permitiu 

a participação de militares em cursos nacionais e internacionais, na posição de alunos 

e de instrutores. Estas oportunidades ratificaram o interesse brasileiro em desenvolver 

de maneira responsável, atividades na defesa QBRN.  

A despeito da insuficiência de recursos, dos desafios mais variados e de outros 

pormenores, por meio destas iniciativas, o EB evidenciou a capacidade profissional 

do seu quadro técnico, científico e combatente, provando a toda comunidade 

internacional o seu compromisso com os acordos e tratados internacionais.  
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Portanto, pode-se afirmar que participar destes acordos, permite que o Brasil 

galgue patamares mais elevados nas relações exteriores. O SisDQBRNEx possibilitou 

que o EB contribuísse sistematicamente com a Política Nacional de Defesa e com os 

principais tratados e acordos internacionais de cooperação na área QBRN. Este 

Sistema permitiu unificar e orientar os trabalhos de todas as OM envolvidas na 

DQRBN e ratificar a posição do Exército Brasileiro como elemento chave na 

cooperação da política internacional contra as ADM, colocando o Brasil como principal 

ator no cenário da América Latina. 
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