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RESUMO 

, Proposta de complementac;ao da formac;ao do Ofldal Engenheiro Quimico do 
Exercito Brasileiro naareade defesa quirrijca, objetivando capacitii-Io a 

desempenhar as func;oes de flscaIizac;ao das industrias produtoras, ou 
potenci,almente produtoras, deagen(es quimicos de guerrae a realizar a 

. pesquisa e desenvolvimento de metod os de identificac;ao e protec;ao contra tais 
. substiincias, de modo acunlprir a missao legal da Forc;a ea honrar 

responsabilidades assumidas pelaNac;ao em acordos internadonais de 
Iimitac;ao,controle e erradicac;ao daquelas armas. 

U· .... ' magente qufmico de guerra pode ser 
definido como uma substancia, na-
tural ou sintetica,em qualqueresta

do fisico, a qual apresenta propriedades 
quimicas que produzemefeitosdanosos, 
permanentes ou provis6rios, ou efeito le
tal ,a Seres humanos, animais e vegetais, 
efeitos danosos a coisas e efeitos fumL
genos ou incendiarios. Apresenta, tambem, 
caracteristiGas peculiares, comoproprie,da
des fisico-qufmicas, que a torn am pr6pria 
para emprego militar. ' 

• Ten eel QI;M . 

Segundo a c1assificac;aobaseada no 
empregotatico, adotadapelo Exercito Bra
sileiro,os agentes que atuam sobre seres 

,. humanos c1assificam-se em: causadores de 
baixas,' inquietantes eincapacitantes. 
Quantoao efeito fisio16gico dassificam
se em: sufocantes, vesicantes, hemat6-
xicos, neurot6xicos, Y9mitivos, lacrimo
geneos e psicoqufmicos. 

Denomina-se precursor qualquer 
substanciaque sirva c'omo materia-prima 
ou intel;mediario importante no processo 
defabricac;ao (sfntese) do agente qufmico 
de guerra. Normalmente, oS precursores 
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apresentam a caracterfstica de serem substancias indispensaveis a vida modern a ou de servi
rem como materia prima para a produc;ao de outras substancias que sao tambem indispensa
veis a vida moderna. Tern largo emprego, entre outras, em industrias de: plasticos, lubrifican
tes, combustfveis, inseticidas, produtos de limpeza e toucador, borracha, etc. Estas industrias 
sao aplicac;oes diversificadas de qufmica fina, em geral. Esses precursores tern tam bern urn 
uso extenso em laborat6rios de pesquisa. 

Os efeitos destruidores dos gases de guerra nao se restringem ao campo de batalha e 
aos alvos militares. Caso sejam empregados, ha uma grande probabilidade das nuvens de 
toxidez assustadoramente elevada serem levadas pelos ventos ate atingirem regioes povoa
das, matando seres vivos e destruindo ecossistemas, podendo interditar gran des extensoes de 
terra, dependendo da sua persistencia. 

o uso de equipamento de protec;ao individual e coletivo e estressante, mesmo para 
uma tropa com alto grau de aprestamento, e dificilmente seria eficaz para populac;oes pouco 
treinadas. Proteger uma populac;ao e recuperar seu ecossistema ap6s uma operac;ao qufmica 
de larga escala seria algo economicamente inviavel. A defesa contra a guerra qufmica e algo 
muitfssimo caro. 

No seculo XX a guerra qufmica foi desenvolvida a partir da industria qufmica e proli
ferou como poder de destruic;ao barato, posto a disposic;ao das nac;oes industrialmente emer
gentes e belicosas, facilmente obtenfvel devido a difusao de conhecimento e tecnologia. 

A disponibilidade das armas qufrnicas por alguns pafses em crescente industrializac;ao 
e expansionismo e a possIvel disponibilidade por grupos terroristas fiseram com que as po
tencias economico-militares ocidentais usassem deste duplo poder na tentativa de lograr a 
erradicac;ao destetipo de arm a por meio da Conven9ao sobre a Proibic;ao do Desenvolvimen
to, Produc;ao, Estocagem e Uso de Armas Qufmicas e sobre a Destruic;ao das Armas Qufmi
cas Existentes no Mundo (CWC), da qual 0 Brasil e signatario, que, diferentemente de todos 
os mecanismos ate entao tentados, impoe sanc;oes economicas a quem lan9ar mao de tais 
armas, seja ou nao signatario, e exige de seus membros uma participac;ao tecnica de elevado 
nfvel na fiscalizac;ao e controle de produtos qufmicos e industrias qufmicas que possam ser 
direcionados a guerra qufmica. 

Para 0 Exercito, ha duas areas de real interesse de emprego de Engenheiros Qufmicos: 
a de explosivos e propelentes e a de defesa qufmica. 0 Exercito Brasileiro nao projeta, desen
volve ou fabrica agentes qufmicos de guerra, armamentos qufmicos, munic;oes qufmicas, ou 
precursores de agentes qufmicos de guerra, contudo, a guerra qUImica e uma realidade e ha a 
necessidade de pesquisa, isto e, de estudarem-se 0 controle e protec;ao contra tais substancias 
e artefatos, empregando profissionais qualificados para estas tarefas. 

E fundamental que 0 Engenheiro Qufmico tenha uma formac;ao suficiente na area de 
defesa qufmica e isto nao acontece hoj'e em dia. Os curriculos, a nfvel graduac;ao, do Depar
tamento de Qufmica do IME sao satisfatorios no que concerne a preparac;ao para as tarefas 
referentes a explosivos e propelentes para urn Engenheiro sem p6s-graduac;ao, pOl'em, quanta 
ao que concerne a defesa qufmica constata-se que sao totalmente deficientes. 

Para 0 born desempenho das atividades ligadas a area de defesa qufmica 0 Engenheiro 
Qufmico necessita complementar sua formac;ao com assuntos nao previstos no seu curriculo 
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de graduac;ao. Estes assuntos seriam orientados a atingir quatro objetivos principais: compre
ender 0 que e a guerra quimica, aplicar a guerra quimica, analisar a produc;ao de agentes 
quimicos de guerra e analisar a estrutura dos agentes quimicos de guerra. 

Compreender 0 que e a guerra quimica abrange: caracterizar seu desenvolvimento na 
hist6ria, apresentar os agentes quimicos de guerra e suas classificac;6es e caracterizar seus 
efeitos. Aplicar a guerra quimica abrange: empregar armamentos e munic;6es quimicas, equi
pamentos de protec;ao, equipamentos de identificac;ao, equipamentos de descontaminac;ao e 
equipamentos de previsao meteorol6gica e aplicar os principios de emprego titico da guerra 
quimica. Analisar a produc;ao dos agentes quimicos de guerra implica em identificar indus
trias de guerra quimica distinguindo-as das outras industrias quimicas de uso nao militar, a 
partir do ex arne de: materiais empregados nos equipamentos de processo, equipamentos' de 
processo, process os empregados na produc;ao, materia prima e intermediarios, armazenamento 
da produc;ao, seguranc;a de pessoal e economia da industria. Analisar a estrutura dos agentes 
quimicos de guerra implica em estudar a estrutura das moleculas para identificar 0 que lhes 
empresta as propriedades agressivas, de forma a identifica-Ias por familias e a ten tar preyer 
as propriedades de moleculas desconhecidas, empregando metodos modernos de analise qui
mica. 

Poder-se-ia considerar, didaticamente, esta complementac;ao dividida em dois niveis 
de complexidade progressiva que podem ser denominados arbitrariamente: baSico e avanc;a
do. Estes niveis seriam complementares entre si e 0 basico seria condic;ao necessaria ao avan
c;ado, que por sua vez poderia ser opcional. 

o primeiro, 0 basico, teria por objetivos: compreender 0 que e guerra quimica e apli
car a guerra qufmica. Este nivel e de implementac;ao facil pois 0 Exercito ja 0 tern disponivel 
na EsIE, constituindo uma parte do Curso de Especializac;ao em Defesa Quimica Bio16gica e 
Nuclear (DQBN) . Este perfaz duzentos e quarenta e oito horas e abrange as seguintes mate
rias do curso para Oficiais: Armamento e Munic;6es Quimicas, com cinqtienta e tres horas de 
carga horaria, Defesa Quimica, com cento e vinte horas de carga horaria, Meteorologia, com 
quarenta e cinco horas de carga horaria e a parte correspondente a area quimica da materia 
Emprego Titico e Defesa Quimica Biol6gica e Nuclear, com trinta e seis das quarenta e seis 
horas previstas de carga horaria. Esperar-se-ia que, ao termino do primeiro nivel 0 profissio
nal militar, alem do que concerne a urn combatente quimico, estivesse em condic;6es de rea
lizar assessoria, fiscalizac;ao, pesquisa e desenvolvimento, no que diz respeito as atribuic;6es 
de Engenheiro Quimico. 0 conteudo deste nivel tern total semelhanc;a com urn curso de 
quimica aplicada como, por analogia, urn curso de quimica industrial e seria enquadrado 
como parte diversificada profissional especifica do curriculo de graduac;ao. 

o nivel avanc;ado teria por objetivos: analisar a produc;ao dos agentes quimicos de 
guerra e analisar a estrutura dos agentes quimicos de guerra. Como proposta inicial, a carga 
horaria seria de trezentas horas a qual somada a carga horaria do nivel basico igualaria a 
carga horaria do Curso DQBN da EsIE. Seria urn curso de ementas dinamicas, devido as 
possibilidades ilimitadas de criac;ao de novos agentes quimicos. Certamente seria impossivel 
a ementa do nivel avanc;ado abranger a grande parte dos agentes quimicos de guerra, devido 
a estes serem em grande numero, fruto das pesquisas desenvolvidas desde a Primeira Guerra 
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Mundial. Atualmente os pafses detentores de arsenais qufmicos dao enfase ao emprego dos 
agentes causadores de baixas: os neurot6xicos, da familia dos organofosforados, e os vesicantes; 
o estudo deveria ser direcionado a estas classes de agentes. Esta ementa teria 0 seguinte 
conteudo: breve hist6rico do desenvolvimento das pesquisas sobre guerra qufmica a partir da 
primeira guerra mundial, famflia dos organofosforados e seu emprego industrial, rea~5es 
organicas (esterifica~ao, alquila~ao, halogena~ao, amina~ao, oxida~ao etc.), rotas possfveis 
de sfntese (rea~5es) e rotas pniticas de sfntese, muni~5es bimh"ias, "muni~5es geradoras", 
opera~5es uniUirias, processos unitarios, conversibilidade de plantas, materiais empregados 
na estrutura de equipamentos de processos, equipamentos de processo, materias-primas e 
precursores (intermediarios), armazenamento da produ~ao, rejeitos industriais, seguran~a de 
pessoal, efeito da estrutura das molecula sobre 0 ser humano, economia aplicada a industria 
qufmica e separa~ao e analise. Separa~ao e analise desdobrando-se em: espectroscopia (mas
sa, infravermelho, ultra violeta, etc.), cromatografia e outros metodos qufmicos. Esperar-se
ia que ao termino do segundo nfvel 0 profissional estivesse em condi~5es de realizar uma 
inspe~ao "on site". Esta ementa pode ser implementada no IME. 0 Departamento de Qufmi
ca do !ME oferece a seus alunos cursos de p6s-gradua~ao a nfveis mestrado e doutorado nas 
areas de concentra~ao de Qufmica Organica e de Ffsico-Qufmica e nas linhas de pesquisa de 
Sfntese Organica, Espectrometria, Catalise e Modelagem Molecular. Neste contexto sao ofe
recidas, dentre outras, as seguintes disciplinas: Tecnicas de Laborat6rio, Mecanismos de Rea
~5es Organicas I, Mecanismos de Rea~5es Organic as II, Espectrometria e Estrutura das Mo
leculas, Laborat6rio de Espectrometria, Sfntese Organica, Estereoqufmica, Heterocfclicos, 
Rea~5es Denominadas, Metodos Instrumentais, Cinetica Qufmica, Qufrnica Quantica, Fun
damentos da Catalise, Ressonancia Magnetica Nuclear, Tecnjcas Avan~adas de Ressonancia 
Magnetica Nuclear, Metodos Instrumentais em Ressonancia Magnetica Nuclear e Separa~ao 
e Analise. As ementas destas disciplinas permitem a prepara~ao de profissionais com con he
cimentos profundos sobre as moleculas no que se refere a: isolamento, determina~ao da es
trutura e sfntese. Para isso 0 Departamento de qufmica disp5e de equipamentos especializados 
dentre os quais podemos citar: espectrofotometros ultravioleta (UV), espectrometros de res
sonancia magnetica nuclear (RMN), espectrometro de massas, cromat6grafos de gas, 
cromat6grafo de Jfquido, termobalan~a, etc. 0 subsfdio te6rico poderia ser obtido no Instituto 
Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (SIPRI) ou na Organiza~ao para a Proibi~ao 
de Armas Qufmicas (OPCW), com sede em Haia, as quais vern realizando urn grande esfor~o 
para difundir 0 espfrito de erradica~ao da guerra qufmica no mundo. 

Como 0 somat6rio das cargas horarias dos perfodos basico e avan~ado corresponderia 
ao previsto para 0 curso DQBN da EsIE, pode-se considerar que a complementa~ao de curri
culo para Engenheiros Qufmicos poderia ser denominada: Curso de Especializa~ao em Defe-
sa Qufmica para Engenheiros Qufmicos. . 

o perfodo avan~ado exige conhecimentos ministrados na gradua~ao em Engenharia 
Qufmica e, pOl·tanto, a gradua~ao seria condi~ao necessaria para cursa-lo. Nao se deve acatar 
a ideia de 0 nfvel basico, embora simples, ser ministrado durante a gradua~ao, tanto para nao 
sobrecarregar 0 aluno, ja tao exigido, quanta para que seja resguardado 0 sigilo de tais conhe-
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cimentos; con vern que somente profissionais com vfnculo forte com a Fon;a tenham acesso a 
eles. 

A Lei nQ 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educa<;ao nacional (Lei de Diretrizes e Bases), em seu Art. 83 permite ao militar, profissional 
da Quimica, solicitar equipara<;ao e reconhecimento para fins de currIculo. A Portaria do 
Ministro do Exercito nQ 651, de 09 de outubro de 1995, preve 0 curso de p6s-gradua<;ao, "lato 
sensu", de especializa<;ao, portanto, e possivel tentar-se a equipara<;ao desse curso com uma 
p6s-gradua<;ao "lato sensu", desde que sejam completados os dois niveis (basico e avan
<;ado). 
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