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Resumo: Ações de defesa química, biológica, radiológica e nuclear 

(DQBRN) estão inseridas nos eixos de atuação das Forças Armadas do 

Brasil, especialmente no que tange aos grandes eventos internacionais, 

como os Jogos Olímpicos de 2016. Assim, objetivou-se discutir o 

possível emprego de cães de faro na detecção de agentes QBRN. 

Através do levantamento documental realizado, percebeu-se que o cão 

reúne características que se aplicam a um detector QBRN, além de ser 

uma ferramenta de baixo custo. Após estabelecidas e empregadas as 

técnicas para seu treinamento, ele poderia ser utilizado para a detecção 

de ameaças QBRN pelas Forças Armadas. 
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MILITARY WORKING DOG EMPLOYMENT FOR CBRN DETECTION 

 

Abstract: Chemical, biological, radiological and nuclear defense actions 

(CBRND) are inserted into the main areas of activity of the Brazilian’s 

Armed Forces, especially in about the major international events such as 

the Olympic Games in 2016. Thus, the objective was to discuss the 
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possible use of sniffer dogs to detect CBRN agents. Through the 

documentary survey, it was noticed that the dog combines the 

characteristics that apply to a CBRN detector, and is a low cost tool. 

After established and used the techniques to its training, it could be used 

for the detection of CBRN threats by the Armed Forces. 

Key-words: Military working dogs, detection, CBRN agents. 

 

Introdução: Defesa química, biológica, radiológica e nuclear (defesa 

QBRN ou DQBRN) são medidas de proteção adotadas em situações 

nas quais ameaças químicas, biológicas, radiológicas ou nucleares 

(incluindo o terrorismo) podem estar presentes. A detecção QBRN 

consiste na identificação, reporte e demarcação de áreas possivelmente 

contaminadas, tão logo haja a suspeita de contaminação. Diversos tipos 

de detectores para agentes QBRN dotados de sofisticação e tecnologias 

adequados estão disponíveis no mercado e vêm sendo empregados, 

mas nem todas tecnologias estão disponíveis para todos os agentes. 

Por outro lado, cães, por possuírem um olfato apurado, são atualmente 

utilizados para detecção de substâncias entorpecentes e explosivos, na 

busca e resgate de feridos e na busca e captura de fugitivos. No 

entanto, pouco se tem estudado e empregado esses animais em um 

cenário de DQBRN. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi discutir a 

possibilidade de utilização de cães de guerra (cães de emprego militar) 

para a detecção de agentes QBRN.  

 

Material e Métodos: Foi realizado o levantamento documental e 

bibliográfico, incluindo as doutrinas militares do nosso e de outros 

países, tanto no intuito de verificar a existência do emprego de cães na 

detecção de agentes QBRN como de avaliar a necessidade e 

aplicabilidade dessa ferramenta no contexto atual.  
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Resultados: Conforme a pesquisa realizada, pôde-se verificar que 

atualmente o cão de faro é muito pouco empregado como ferramenta na 

detecção de agentes QBRN.  No entanto, animais sentinelas já são 

utilizados e os cães, justamente por seu olfato apurado, poderiam ser 

incluídos nos atuais sistemas de detecção QBRN (Jopling, 2005). No 

mesmo contexto, cães detectores de explosivos vêm sendo empregados 

em varreduras, simultaneamente às atividades de detecção de agentes 

QBRN realizadas por detectores eletrônicos (European Comission, 

2014). Para a atuação de cães em DQBRN, alguns passos precisariam 

ser definidos. O primeiro deles, de forma básica, se refere à técnica de 

treinamento de faro utilizada. Considerando o alto risco imposto pela 

atividade, pode-se pensar em aplicar as técnicas já estabelecidas para o 

treinamento de cães detectores de explosivos, incluindo a escolha do 

animal conforme seu temperamento e a formação do cão através da 

indicação passiva. Em segundo plano, está a separação química de 

forma individualizada do material (odor) para o treino. Grande parte dos 

agentes químicos possuem odores conhecidos, que se assemelham a 

odores de substâncias encontradas na natureza (Weerth, 2009). Já 

agentes biológicos parecem ser de difícil detecção, por serem em sua 

maioria incolores e inodoros (Jopling, 2005). E há pouca informação 

sobre odores de agentes radiológicos e nucleares. Nesses casos, 

poderia ser verificada a possibilidade do cão farejar não o agente 

QBRN, mas outros materiais específicos envolvidos na produção da 

arma. A manipulação e proteção desse odor, através de filtros ou 

dispositivos semelhantes, também devem ser levadas em consideração. 

Poderia ser avaliada a possibilidade de emprego de sintéticos com 

odores semelhantes, que apresentassem menores riscos de acidentes, 

protegendo assim a saúde do cão e do treinador. Inclusive essa 

tecnologia já está disponível no mercado para outras substâncias. Por 
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fim, se concretizaria a inserção do cão no campo operacional com a 

descrição das técnicas utilizadas para a realização da varredura. 

Convém a associação dessa etapa com ao emprego de cães detectores 

de explosivos, em vista de um possível atentado com as “bombas 

sujas”, uma combinação de explosivos comerciais com substâncias 

QBRN. Equipamentos de proteção, como máscara, roupa de proteção e 

botas, devem fazer parte da proteção individual dos animais conforme o 

risco estimado, além de equipamentos acessórios, como câmera e GPS, 

visando principalmente a localização da fonte do odor em locais de difícil 

acesso. Também deve-se considerar a montagem de um posto de 

descontaminação para o animal ser descontaminado após a varredura, 

visando reduzir a possibilidade de dissipação de um agente com o qual 

o cão possa ter tido contato, especialmente aqueles encontrados na 

forma de pó.  

Discussão: A detecção na defesa QBRN é um componente essencial no 

trabalho de resposta de emergência. Os detectores precisam fornecer 

detecção confiável e capacidade de identificação da ampla variedade 

dos diferentes componentes QBRN, aplicáveis a campo. Tais pré-

requisitos parecem se enquadrar nas características já apresentadas 

pelos cães militares empregados atualmente nas atividades de 

detecção. Uma limitação do uso de cães para essa atividade seria a 

enorme quantidade de agentes que podem ser empregados em um 

cenário QBRN. Além disso, muitos agentes QBRN são inodoros e 

representam uma ameaça à vida. Terroristas geralmente utilizam as 

formas líquidas ou gasosas de armas químicas, por exemplo, que sejam 

inodoras, objetivando despistar seu alvo (Weerth, 2009). Em 

contrapartida, cães vêm sendo considerados como uma tecnologia 

eficiente na detecção de substâncias e são capazes de identificar uma 
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grande diversidade de odores, além de se mostrarem como uma 

ferramenta de baixo custo, quando comparado ao custo de um detector.   

 

Conclusão: A partir da definição e aplicação dos métodos mais 

eficientes de treinamento, o emprego de cães de guerra em atividades 

de DQBRN poderia contribuir como ferramenta auxiliar na detecção de 

agentes QBRN pelas Forças Armadas.  
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