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SEJA BEM-VINDO AO 
QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO!

Inaugurado em 31 de março de 1973 e tombado pelo Patrimônio do 
Distrito Federal em 2011, o Quartel-General do Exército (QGEx) forma um 
dos maiores complexos militares da América Latina e reúne, em um único 
espaço, 35 organizações militares da Força Terrestre brasileira.

O complexo arquitetônico que engloba 10 prédios, o Setor de 
Garagens, o Teatro Pedro Calmon, a Concha Acústica e a Praça dos Cristais 
tem a assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Burle 
Marx e é um dos pontos turísticos mais imponentes da capital federal.
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CURIOSIDADES

A Base Administrativa do Quartel-General do Exército é a OM 
responsável pelo planejamento e condução das atividades comuns do QGEx. 
Para isso, existe toda uma estrutura que a partir do ano de 2015 passou a 
gerenciar o sistema de transporte coletivo, a segurança, o aprovisionamento e a 
manutenção das instalações do aquartelamento.

O Salão Guararapes possui uma exposição permanente com obras 
relacionadas à  vida  militar e é aberto ao público às sextas-feiras das 13 as 16h e 
sábados, domingos e feriados das 10h  às  16h.
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A Praça dos Cristais é chamada de Praça das Noivas, em razão da 
freqüência em que são vistas sendo fotografadas no local já reconhecido como 
um dos espaços públicos mais bem manutenidos da cidade.

 Além das cerca de 7.000 pessoas que circulam pelo QGEx diariamente, 
já visitaram o aquartelamento autoridades como Presidentes da República, 
Ministros da Defesa, Senadores, Deputados e Chefes de Estado. 

- No estacionamento do Bloco A  está  o  maior  painel  contínuo  já feito 
por Athos Bulcão.
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Fora do expediente, o acesso se dá apenas através da Portaria Sul. 

ACESSO AO QUARTEL-GENERAL
 DO EXÉRCITO

O acesso de pessoas já identificadas por crachá ao QGEx se dá por meio 
das Portarias Sul e Norte, durante o horário de expediente (via de regra: 
segunda-feira à quinta-feira, das 9h às 17h e sexta-feira, das 8h às 12h)*.

*confirme com sua OM alguma particularidade.
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CADASTRAMENTO

ESTACIONAMENTOS

Pessoas ainda não identificadas acessam o QGEx pela Portaria Norte 
após um cadastramento. Será necessária a presença de um militar para 
acompanhar o visitante durante toda a sua permanência no quartel.

Somente veículos já cadastrados têm acesso ao interior do QGEx. 
Dúvidas? Contatar Seção de Cadastramento – ramal 6913.

lembre-se de informar à Seção de Segurança sobre a necessidade de 
acesso de autoridades ao QGEx, em especial, as que ingressarão ao complexo 
através da Avenida Guararapes em razão da eventual necessidade de 
modificação do trânsito e balizamentos.

Ambas as portarias possuem catracas liberadas por crachá, que pode ser 
obtido na Seção de Cadastramento da B Adm QGEx – ramal 6987. Cartões de 
estacionamento diversos também são solicitados a essa Seção.

São mais de 1500 vagas para veículos e 150 para motos distribuídas 
entre os 10 diferentes estacionamentos do QGEx. Confira o estacionamento 
ideal para seu veículo:

07



SEÇÃO DE APROVISIONAMENTO

Epslon Central e Oeste e Ômega (Portaria Norte) – quaisquer veículos, 

não é preciso cadastramento.

Gama (Teatro Pedro Calmon) – quaisquer veículos, não é preciso 

cadastramento.

Lâmbda Central, Oeste e Leste (Portaria Sul) – quaisquer veículos, não 

preciso cadastramento.

Oficiais generais – apenas oficiais generais.

Pátio interno do QGEx – apenas oficiais superiores para carros e a partir 

de oficiais intermediários para motos.

Setor de Garagens – apenas veículos cadastrados. 

Os números do serviço de aprovisionamento do QGEx impressionam: 
diariamente são servidas 4500 refeições entre os 05 refeitórios: dos Cabos e 
Soldados, dos Subtenentes e Sargentos, dos Capitães e Tenentes, dos Oficiais 
Superiores e dos Oficiais Generais. Neles são consumidos 200kg de arroz, 
100kg de feijão e de 800kg a 1100kg de carne todos os dias!

Para tanto, existe uma equipe composta por Nutricionista, Técnicos em 
Nutrição, além de cozinheiros e auxiliares de cozinha, totalizando 140 pessoas 
que se dedicam exclusivamente ao serviço de alimentação do QGEx.
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Lembre-se de que nada mudou: no Quartel-General do Exército também 
é preciso realizar o arranchamento, o qual é feito através da página: 
http://10.133.149.180/sistarch/. Dúvidas: Furriel de sua OM. 

Alguns apoios de rancho são possíveis de serem concedidos em 
determinadas situações. Para isso, solicite por intermédio de DIEx ao 
Comandante da B Adm QGEx e via cadeia de comando.

Horários das refeições:
 Café da manhã: 5h às 7h
 Almoço: 11h30 às 13h
 Jantar: 17h às 19h
 Ceia: 21h às 22h30
 Curiosidades:

Existe todo um cuidado no planejamento do cardápio que será servido 
ao longo da semana, levando-se em consideração a qualidade nutricional dos 
alimentos, a segurança alimentar e a logística de preparo.

Desde 2016, não são utilizados na confecção das refeições os temperos 
industrializados que vem em cubinhos, apenas temperos naturais.

Em 2016, a Seção de Aprovisionamento da B Adm QGEx recebeu a 
certificação do Programa de Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) 
atendendo a 95% dos requisitos do programa, conquista inédita em toda a 
história do QGEx!

Evite conversar ao longo da linha de servir, pois os alimentos podem se 
contaminar com a saliva.

Informe ao Furriel de sua OM sobre o arranchamento de militares 
visitantes. Você também pode visitar a cozinha do QGEx! Solicite ao 
Comandante da B Adm QGEx, por meio de DIEx e via cadeia de comando o 
agendamento da visita.



SEGURANÇA

Além da Guarnição de Serviço, a Seção de Segurança é responsável 
pela proteção do QGEx.

O braço operacional dessa Seção é o Grupamento Ômega, que pode ser 
identificado em diversos locais sensíveis do complexo, tais como 
estacionamentos, áreas de bancos e portarias. Essa fração realiza diversas 
rondas diariamente, algumas motorizadas, e está preparada para atuar em 
questões de defesa do aquartelamento, graças aos constantes adestramentos 
que realiza.

Além dos militares, sempre atentos a tudo o que ocorre, a Seção de 
Monitoramento conta com mais de 350 câmeras de alta resolução e grande 
poder de armazenamento de imagens, garantindo que nada passe despercebido 
em nossas instalações.
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TRANSPORTE

● Nome completo:
● Graduação/Posto:
● Id militar:
● Telefones:
● Data de apresentação na guarnição de Brasília e na OM:
● Endereço na guarnição: 

Diversas regiões de Brasília são atendidas pelo serviço de transporte 
do QGEx. São mais de 40 viaturas que diariamente conduzem 1100 militares 
até o trabalho.

Para poder utilizar o transporte do QGEx siga os seguintes passos:
Solicite, por meio de DIEx e via cadeia de comando, a sua inclusão na relação 
de militares a serem transportados. O DIEx deverá ser enviado ao Comandante 
da Base Administrativa do QGEx com as seguintes informações:

 Acesse a página
http://intranet.sgex.eb.mil.br/sistemas/trnp_adm/filtro_web.php para verificar
se foi contemplado na relação de transporte ou se está no cadastro de reserva, 
segundo critério de antiguidade. Essa relação é atualizada diariamente.
Dúvidas? Seção de transportes – Ramal 6985
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SAÚDE

Para alguma emergência médica, o QGEx possui em suas instalações 
uma Seção de Saúde composta por médicos, dentistas e técnicos em 
enfermagem capacitados a atender situações de emergência.
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Possui também 02 (duas) ambulâncias, além de conjuntos de 
equipamentos de primeiros socorros compostos por DEA (desfibrilador 
externo automático) e maca espalhados em pontos estratégicos do QGEx.

Para atendimento médico não é preciso agendamento. Já o 
atendimento odontológico é realizado através de marcação pelo ramal 6549.
 Emergência odontológica não é preciso marcar!

Seja consciente: o atendimento médico/odontológico realizado no 
QGEx tem a característica de cuidar de situações de emergência ou problemas 
momentâneos: não se destina a realização de tratamentos médicos completos.
Para isso, utilize os hospitais militares.

- Atendimento de civis: somente em casos graves.
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MANUTENÇÃO

O complexo do QGEx tem uma área total construída de 117 mil m². A 
ronda completa a pé tem mais de 6 km e só de corredores entre os blocos são 8 
km. Para manter toda essa estrutura nas melhores condições de uso, a Seção de 
Manutenção da Base conta com uma equipe de engenheiro civil, eletricista, 
arquiteto, técnicos em edificações, segurança do trabalho, além de bombeiros 
hidráulicos, chaveiros, gesseiros, serralheiros, vidraceiros, marceneiros, 
eletricistas, etc. 

Essa Seção está sempre pronta para atender quaisquer emergências 
relativas às instalações das áreas comuns do QGEx. Nesse sentido, solicita o 
apoio de todos os militares para que informem através do ramal 6779 eventuais 
vazamentos, quebras de vidro, etc.

 A  Manutenção de áreas não comuns (exemplo: interior de corredores e 
salas) está a cargo de cada Órgão.

SERVIÇOS
Dentro do QGEx há agências do Banco do Brasil, Santander, Caixa 

Econômica Federal, dos Correios, da Fundação Habitacional do Exército e da 
Fundação Cultural do Exército, além de um restaurante que funciona durante 
todo o expediente e uma loja de artigos militares.
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CLASSIFICADOS QGEX

TEATRO PEDRO CALMON

Tem algum móvel que você não levará consigo em sua mudança ou está 
à procura de algum item para completar o PNR? Para esses problemas, está 
disponível por meio da página http://classificados.badmqgex.eb.mil.br/ os 
Classificados do QGEx, no qual os militares poderão cadastrar os objetos que, 
por qualquer razão, estão dispostos a negociar. Acesse e conheça  
oportunidades de bons negócios.

Com 1.164 lugares e uma excelente estrutura de som e imagem, o 
Teatro Pedro Calmon é utilizado em diversos eventos, sendo inclusive possível 
a sua locação diária para eventos civis. Dúvidas? Teatro Pedro Calmon – ramal 
6663.

São frequentes as apresentações culturais abertas ao público, sendo a 
maioria delas gratuita. Confira a agenda do Teatro através do telefone: 4184.

ESCALA DE SERVIÇO DO QGEx
Os serviços de Oficial de Dia, ST Permanência do Salão Guararapes, 1º Sgt Adjunto, 

2º e 3º Sgt, Cabo e Soldado das OM instaladas no QGEx são realizados de maneira conjunta por 
todos os órgãos do complexo. 

A Secretaria-Geral do Exército divulga mensalmente por meio da página 
(http://intranet.sgex.eb.mil.br) a OM que deverá escalar o militar para o serviço em cada dia. A 
partir daí, cada OM controla sua escala. Dúvidas? Liga no ramal: 5335
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PARTICULARIDADES DO QGEx QUANTO 

À PADRONIZAÇÃO DE CONDUTAS E UNIFORMES

A praça está dispensada de fazer auto para Oficial General dentro das 
instalações do QGEx. Nos demais quartéis de Brasília, vigora a regra geral de 
fazer auto ao passar por Generais.

O uso de cobertura não é obrigatório no pátio interno do QGEx e entre 
os blocos do complexo. Já nos estacionamentos externos não está dispensado o 
uso da boina ou gorro.

VOCÊ JÁ SABE, MAS NÃO CUSTA LEMBRAR:

Não se pode utilizar mochila nas costas quando fardado. À exceção é a 
mochila VO e quando o militar estiver pilotando moto.

 Deve-se fazer auto para tropa em marcha (Ex: deslocamentos da Gu de 
Serviço).

Entre os corredores do QGEx não está autorizado o deslocamento do 
militar sem gandola.
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UTILIZAÇÃO DE ÁGUA 
 E ENERGIA ELÉTRICA

Faça você também a sua parte para economizar esses recursos!

A utilização de água e energia elétrica do QGEx são monitoradas e 
gerenciadas diariamente pela B Adm QGEx. Dessa forma, eventuais 
vazamentos e pontos de fuga de energia são identificados de maneira rápida.

Além de todo esse acompanhamento, o QGEx já adota medidas para 
reduzir cada vez mais o consumo desses recursos tão preciosos, tais como:    
instalação de paineis fotovoltaicos para aproveitamento de energia solar 
(projeto do COLOG); lavagem de viaturas com balde.

17



TELEFONES ÚTEIS

Biblioteca QGEx – 6314/4351

Central Telefônica QGEx - 5432

Corpo de Bombeiros - 39014317

Oficial de Dia - 96140541

Portaria Norte - 6666

Portaria Sul - 6997

Seção de Aprovisionamento da B Adm QGEx – 

6394/6395

Seção de Manutenção da B Adm QGEx - 6779

Seção de Saúde da B Adm QGEx – 6549/6084

Seção de Segurança da B Adm QGEx - 6987

Seção de Transportes da B Adm QGEx - 6985
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