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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1 FINALIDADE
A finalidade desta publicação é apresentar as ações desenvolvidas pelo
Exército Brasileiro no planejamento e execução das missões que lhe foram
atribuídas em prol da segurança dos chamados “Grandes Eventos”, realizados
no Brasil, nos primeiros anos do Século XXI.
Este trabalho focaliza, prioritariamente, os níveis estratégico e operacional dos
planejamentos. As ações no nível tático constam de conjunto específico de
relatórios.
Para efeitos do presente trabalho, entende-se como Grande Evento aquele
marcado por três aspectos: a repercussão internacional; o fato de enquadrar
atividades cuja dimensão e complexidade exijam um planejamento amplo e
detalhado; e o envolvimento, em sua organização, de diversas esferas de
atividade, tanto governamentais como não governamentais.
1.2 OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho é transmitir conhecimentos aos comandantes e
oficiais de estado-maior que, em anos futuros, possam ser chamados a
planejar e executar ações de segurança em atividades que se enquadrem
naquilo que se convencionou chamar de Grande Evento.
1.3 OS GRANDES EVENTOS DO SÉCULO XXI
De julho de 2007 até setembro de 2016, o Brasil sediou oito eventos cujas
características permitem que sejam enquadrados na supracitada definição de
Grande Evento.
Dentre os oito Grandes Eventos, um foi classificado como político/diplomático;
outro, como religioso; e os seis restantes, como desportivos. Todos os oito
tiveram seu ponto central no Rio de Janeiro. Porém, alguns deles também
tiveram atividades desenvolvidas em outras cidades do país. O caso de
destaque foi a Copa do Mundo, realizada em 2014, que se estendeu de
Manaus a Porto Alegre e de Natal a Cuiabá.
Os oito Grandes Eventos considerados neste trabalho são:
a) Jogos Pan-Americanos (de 12 a 29 de julho de 2007);
b) Jogos Mundiais Militares (de 16 a 24 de julho de 2011);
c) Conferência Rio +20 (de 13 a 22 de junho de 2012);
d) Copa das Confederações (de 15 a 30 de junho de 2013);
e) Jornada Mundial da Juventude (de 23 a 28 de julho de 2013);
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f) Copa do Mundo (de 12 de junho a 13 de julho de 2014);
g) Jogos Olímpicos (de 3 a 21 de agosto de 2016); e
h) Jogos Paralímpicos (de 7 a 18 de setembro de 2016).
Embora os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos sejam, oficialmente,
eventos diferentes, por sua similitude, pela coincidência de locais e pelo
pequeno lapso temporal entre os dois, serão considerados no presente
trabalho um único Grande Evento, e denominados doravante Jogos Olímpicos
e Paralímpicos (JOP) Rio 2016. Tal critério tem base o fato de que as
atividades de segurança levadas a efeito no segundo foram uma continuação,
em menor escala, do planejado e executado para o primeiro.
O emprego do Exército na segurança desses Grandes Eventos não seguiu um
modelo único, muito pelo contrário. A Conferência Rio +20, apesar de exigir
intensa coordenação com a Organização das Nações Unidas (ONU), foi uma
operação típica de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Já as Copas e os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos seguiram um novo modelo de coordenação em nível
ministerial entre as Forças Armadas e órgãos de segurança pública (OSP). O
presente trabalho enfocará, com maior ênfase, o modelo adotado nos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos, por serem estes os mais recentes e os mais
complexos dos Grandes Eventos, e os que mais geraram novos
conhecimentos passíveis de considerações e conclusões.
Finalmente, cabe destacar que esta publicação aborda a participação do
Exército apenas na área de segurança, coerentemente com seu objetivo de
proporcionar subsídios para o planejamento de ações de segurança em futuros
eventos da magnitude dos ora abordados.
Em todos os Grandes Eventos em questão, o Exército teve uma importante
participação em áreas que foram muito além das ações de segurança, tais
como: construção e adaptação de instalações, manobras patrimoniais,
preparação do Serviço de Saúde para atuação em emergências, aquisição de
material para os JOP, e ações na área do meio ambiente.
Em especial, a família verde-oliva muito se orgulha do empenho e do valor dos
atletas militares, que tantas medalhas conquistaram, externando sempre, a
todo o Brasil e ao público internacional, o orgulho de pertencerem ao Exército
Brasileiro.

4

CAPÍTULO II
OS GRANDES EVENTOS

Conforme se explicitou na Introdução, o termo Grandes Eventos surgiu para
enquadrar atividades marcadas por três aspectos: a dimensão e complexidade
que exigem planejamento amplo e detalhado; o envolvimento de diversas
esferas de atividade, governamentais e não-governamentais; e, finalmente, a
repercussão internacional.
Os Grandes Eventos podem ter como base diversas áreas de atividades
humanas, tais como política, diplomática, religiosa ou desportiva. Cada uma
dessas áreas indicará a necessidade de uma análise própria para as ações de
segurança. Porém, seja qual for a área que origina um Grande Evento em
particular, o conjunto deles apresentará características comuns.
As principais características de um Grande Evento são:
a) o âmbito internacional: o Grande Evento sempre envolve mais de um país
e outros organismos internacionais, sejam eles participantes, sejam eles
organizadores;
b) a visibilidade: a importância e a dimensão do Grande Evento atraem a
atenção da mídia internacional, levando à exposição – cada vez maior – das
ações do país organizador;
c) a antecedência: o Grande Evento não é inopinado; ao contrário, é planejado
com anos de antecedência. Porém, ao benefício do longo prazo para seu
planejamento e para sua preparação, soma-se a imposição de que as etapas
dessas atividades submetam-se a constantes avaliações (internas e externas)
e ajustes;
d) o envolvimento dos três níveis de governo: não existe Grande Evento
que seja apenas de um nível de governo, seja este federal, estadual ou
municipal. Ainda que ações protocolares ou de compromissos externos possam
privilegiar um determinado nível de governo, os demais níveis sempre terão
grande envolvimento;
e) o envolvimento de todas as áreas de governo: não existe Grande Evento
restrito a esse ou àquele ministério. Praticamente todas as áreas
governamentais, nos três níveis de governo, estarão envolvidas: relações
exteriores, Forças Armadas, órgãos de segurança pública (OSP), agências
reguladoras, órgãos da Receita, saúde, transporte, energia, meio ambiente e
outros. Um dos grandes desafios do planejamento e da execução é coordenar
e harmonizar o emprego de tal diversidade de elementos;
f) a atuação de serviços de segurança externos: a concentração de grande
número de delegações e dignitários de outros países torna os Grandes Eventos
em “alvo compensador” para organizações terroristas dos mais variados
matizes e para outros elementos fora da lei. A missão de proteger seus
dignitários e delegações traz elementos de segurança desses países para
atuarem em nosso território, dentro dos acordos estabelecidos. Além da
presença efetiva no país organizador, outros países procuram conhecer, e
avaliar, os planos e medidas de segurança do país organizador;
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g) as interferências de organismos não governamentais, nacionais e
internacionais: vários dos Grandes Eventos não pertencem ao país
organizador, mas a entidades estrangeiras, governamentais ou não. Como
exemplos, podemos citar: a Conferência Rio +20, promovida pela Organização
das Nações Unidas (ONU); a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), pela Santa
Sé; as Copas, pela Federação Internacional de Futebol (FIFA); e os Jogos
Olímpicos, pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Vale destacar que alguns
desses organizadores possuem importantes braços no cenário nacional, como
a Arquidiocese do Rio de Janeiro, vinculada à Santa Sé; a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), associada à FIFA; e o Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), ao COI. Não há como desconsiderar a influência de tais órgãos
externos no planejamento das ações governamentais, inclusive nas de
segurança; e
h) os compromissos internacionais assumidos pelo país organizador: ao
candidatar-se para sediar um grande evento, o país oferece uma série de
garantias e propõe-se a cumprir determinadas condições. Essas garantias e
condições são consolidadas em um documento genericamente chamado de
“dossiê de candidatura”. Posteriormente, são confirmadas com a assinatura de
compromissos mais específicos. O exemplo mais agudo verificou-se na
Conferência Rio +20, quando o Brasil passou à soberania da ONU, durante o
período do evento, a área onde se desenvolveram as atividades: o Riocentro,
centro de convenções da cidade do Rio de Janeiro. Compromissos como esse
têm de ser considerados no planejamento das ações de segurança.
As características de um grande evento impõem condicionantes e limitações
que levam os órgãos governamentais, no mais alto nível, a buscar soluções
que garantam a segurança do evento.
No Brasil, os Grandes Eventos passaram a ter essa denominação oficial a
partir da publicação do Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, que instituiu
a Secretaria Extraordinária de Segurança para os Grandes Eventos (SESGE).
O §1º do Art 5º daquele decreto determinava:
“Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se Grandes Eventos a
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio +20, a
Copa das Confederações FIFA de 2013, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e outros
eventos designados pelo Presidente da República”.

Posteriormente, o Decreto nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012, deu a seguinte
redação ao §1º do Art 5º do decreto citado no parágrafo anterior:
Art 5º.
§1º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se grandes eventos:
- a Jornada Mundial da Juventude de 2013;
- a Copa das Confederações FIFA de 2013;
- a Copa do Mundo FIFA de 2014;
- os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; e
- outros eventos designados pelo Presidente da República.

6

CAPÍTULO III
O PLANEJAMENTO NO NÍVEL GOVERNAMENTAL

3.1 GENERALIDADES
Os Grandes Eventos que servem de base a este trabalho foram aumentando
em sua complexidade, conforme iam ocorrendo – culminando com os JOP Rio2016 – e passaram a ter soluções de segurança, também, cada vez mais
complexas. A solução de segurança também foi ficando mais complexa na
medida em que o prestígio dos elementos encarregados da segurança ia
aumentando, assim como os recursos destinados a esses órgãos. Para as
ações nas Copas, o Exército recebeu recursos na ordem de R$ 253 milhões.
Para os Jogos Rio 2016, os recursos foram da ordem de R$ 443 milhões.
A Conferência Rio +20 foi um divisor de águas no planejamento governamental
da segurança. Pouco antes do evento, no contexto de reivindicações salariais,
alguns OSP exacerbaram suas reivindicações, chegando a pressionar o
governo com a ameaça de greves. Confrontado entre a alternativa de ceder às
reivindicações, ou enfrentar uma ameaça de colapso de segurança durante o
evento, o governo federal reagiu determinando uma operação de Garantia da
Lei e da Ordem (GLO), atribuindo ao Comandante Militar do Leste a missão de
prover a segurança da conferência e de seus participantes. Entre os
participantes da conferência estavam incluídos chefes de Governo e chefes de
Estado dos principais países do mundo, o Secretário-Geral da Organização das
Nações Unidas e outras destacadas autoridades do panorama político
internacional.
Apesar da exiguidade do prazo para planejamento e preparação e da
complexidade da missão – lembremos que o “território da conferência”, a área
do Riocentro, estava sob a “soberania” da ONU – a missão foi cumprida de
maneira exemplar. Após a Conferência Rio +20, o Ministério da Justiça (MJ)
assumiu um maior protagonismo e implementou as atividades da SESGE,
criada em 2011 e subordinada ao MJ. Como consequência, o planejamento e a
execução da segurança durante as Copas e os Jogos Olímpicos adquiriram
uma nova dimensão, passando a ocorrer de maneira integrada pelo MJ e
Ministério da Defesa (MD).
Esta nova dimensão de segurança em Grandes Eventos será abordada nos
parágrafos seguintes.
3.2 OS PRINCIPAIS ATORES
As ações de segurança dos grandes eventos contaram com três “cabeças”
para o seu planejamento e execução, duas no nível federal e uma no nível
estadual. São elas:
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a) o Ministério da Justiça, que tinha a SESGE como elemento de coordenação
e controle; e cujos principais “braços” eram a Polícia Federal (PF), a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional de Segurança Pública (FN);
b) o Ministério da Defesa, que coordenou e controlou as ações por meio do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), e que empregou na
missão as três Forças Singulares; e
c) a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado onde se realizou o
evento, com emprego do corpo de bombeiros, da polícia militar e da polícia
civil. Sendo a SSP um órgão de nível estadual, houve tantas SSP envolvidas
na segurança do Grande Evento quantos foram os estados da Federação em
que houve atividades do evento considerado.
Deve-se considerar, também, a participação do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República (GSI). A atuação do GSI se
caracteriza em três linhas. A primeira deriva de sua função de assessoramento
direto da Presidência da República em assuntos de segurança. A segunda está
na área de inteligência, tanto por ser o órgão coordenador da atividade de
inteligência federal, como por ter, vinculada a si, a Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN). A terceira deve-se ao fato de o GSI ser o órgão
responsável pela coordenação das atividades de segurança da informação e
das comunicações, em nível nacional.
Finalmente, deve-se considerar a atuação de outras agências, comitês
organizadores e organismos civis, os quais, mesmo não realizando tarefas
típicas de segurança, têm influência nessas ações. Essas agências, comitês e
organismos influenciam a segurança, seja pelo fato de desenvolverem ações
especializadas, seja pelo fato de imporem condicionantes, com base nos
compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro nos documentos de
candidatura do país.
3.3 AS PRINCIPAIS TAREFAS
De modo geral, a segurança nos Grandes Eventos se divide em três tarefas
principais. A primeira consiste na segurança de locais onde ocorrem as
atividades específicas do Grande Evento. A segunda, na segurança pública
nos locais em que ocorra tanto a circulação de pessoas envolvidas de alguma
forma com o Evento, quanto o trânsito da população local. Por fim, a terceira
consiste na segurança de dignitários e outras autoridades que comparecem ao
Evento. Cada uma dessas tarefas tem suas próprias formas de atuação.
Existem, ainda, atividades transversais – o enfrentamento ao terrorismo e a
defesa cibernética por exemplo. Estas últimas constituem casos especiais, e
estão presentes nas três tarefas principais.
a) A segurança de locais específicos das atividades
Por locais específicos das atividades podemos entender arenas e outras áreas
onde ocorrem competições (no caso de eventos desportivos); centros de
convenção (como no caso da Conferência Rio +20); áreas públicas (como
ocorreu na JMJ); e outras áreas de apoio administrativo e/ou técnico colocadas
à disposição do organizador.

8

Normalmente a segurança nessas áreas ocorre de acordo com as normas do
organizador, com a concordância prévia do governo brasileiro.
Em princípio, a segurança desses locais seria feita por órgãos pertencentes ao
organizador, ou por ele contratados. Na Conferência Rio+20, a segurança
interna do Riocentro seria executada pela polícia da ONU. Nas Copas e nos
Jogos Olímpicos, a segurança nas áreas de competição seria feita por
1
stewards – modalidade de segurança privada, desarmada, contratada pelo
Comitê Organizador e atuando conforme orientação deste.
Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, o modelo de emprego de
segurança privada, contratada pelo Comitê Organizador, falhou: às vésperas
dos Jogos, a empresa contratada rompeu o contrato, obrigando o Governo
Britânico a empregar suas Forças Armadas na missão.
No Brasil, o emprego de stewards ocorreu na Copa das Confederações, na
Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, e também enfrentou algumas
dificuldades.
As atividades de segurança privada são reguladas pela Polícia Federal (PF),
que estabeleceu normas rígidas para a contratação de stewards. O rigor das
exigências da PF, combinado com a escassez de mão de obra qualificada
disponível no mercado, gerou dúvidas sobre a capacidade das empresas
contratadas quanto ao recrutamento de efetivos suficientes para garantir a
eficiência do serviço. Entretanto, nas Copas das Confederações e na Copa do
Mundo, não houve maiores problemas. Já nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos,
a profusão de eventos simultâneos e sucessivos numa mesma cidade, em
período relativamente prolongado, impactou negativamente a capacidade das
empresas de suprirem a necessidade de stewards. Para contornar o problema,
os OSP solicitaram o emprego de efetivos das Forças Armadas como
stewards. Contudo, o Ministério da Defesa apresentou ao Ministério da Justiça
argumentos que contraindicavam a atuação de militares nessa função, o que
levou à busca de outra solução. Finalmente, decidiu-se pelo emprego de
efetivos da Força Nacional para suprir as lacunas deixadas pela falta de
recursos humanos das agências de segurança particulares.
b) A Segurança Pública em Geral
Nesse conceito podemos incluir todas as atividades de segurança pública,
rotineiramente desempenhadas pelas SSP, pela PF e por outros OSP, em ruas
e demais logradouros públicos. Entretanto, a prática mostrou que, durante os
Grandes Eventos, quando é necessário intensificar as ações normais de
segurança e quando os próprios OSP recebem missões além das rotineiras, as
Forças Armadas terminam recebendo encargos de manter a segurança pública
em áreas delimitadas.
A missão atribuída ao EB de patrulhar vias expressas do Rio de Janeiro, às
vésperas dos Jogos Olímpicos, é um exemplo desse emprego das FA.
c) A Segurança de Dignitários
Normalmente os Grandes Eventos atraem, à cidade onde ocorrem,
considerável número de autoridades, inclusive chefes de Estado e chefes de
Steward – palavra inglesa que designa o agente de segurança, desarmado,
que atua no interior das áreas do evento, mantendo a ordem e orientando o público.
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Governo. A quantidade de dignitários, o grau de risco de cada comitiva e as
agendas particulares, paralelas ao evento em si, criam dificuldades adicionais
na garantia da segurança dessas autoridades e suas comitivas.
Por lei, cabe à Polícia Federal realizar a segurança de dignitários em visita ao
Brasil. Porém, o grande número de comitivas a proteger pode levar a
solicitações de emprego de elementos das Forças Armadas na atividade.
Um caso especial dentro da segurança de dignitários é o emprego de
batedores motociclistas. Pela dimensão de tal missão e pelo constante
emprego de militares na sua coordenação e execução, o assunto será objeto
de abordagem especial ao longo do presente trabalho.
d) Os Casos Especiais
Como casos especiais, encontramos as ações de segurança que extrapolem
os conceitos acima citados, ou que extrapolem a capacidade dos OSP em
executá-las.
São exemplos de casos especiais: o enfrentamento ao terrorismo; a defesa
contra agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares (DQBRN); a
defesa cibernética; o esgotamento dos meios dos OSP na missão de manter a
lei e a ordem; e a incapacidade dos elementos responsáveis pela segurança de
estruturas estratégicas em cumprir suas missões.
O documento denominado Planejamento Estratégico de Segurança para a
Copa do Mundo Fifa Brasil 2014, emitido pela SESGE em janeiro de 2012
(elaborado sem a participação do MD), apresenta o conceito de segurança
estratégica da infraestrutura crítica, citando que tal segurança será
executada “em articulação com o MD...”. Tal conceito evoluiu para DEFESA DE
ESTRUTURAS ESTRATÉGICAS e foi uma importante ação do Exército
durante os Grandes Eventos. O mesmo documento, em relação à segurança
dentro e ao redor dos estádios, previa:
“As forças de segurança pública permanecem de sobreaviso e só intervêm
quando há grave tumulto e se faça necessária a manutenção da ordem pública,
ou quando necessário o emprego do poder de polícia, ou seja, só atuam dentro
das instalações desportivas sob demanda”.

3.4 A DIVISÃO DE TAREFAS
Considerando as principais tarefas a serem executadas nas ações de
segurança, e os principais atores, uma divisão de tarefas com base nas
atribuições legais de cada um dos atores seria:
a) a segurança específica dos locais das atividades ficaria a cargo dos comitês
organizadores, supervisionado pela SESGE do Ministério da Justiça (atribuição
legal da PF de normatizar e fiscalizar a segurança privada);
b) a segurança pública em geral ficaria a cargo das SSP dos estados onde se
realizasse o evento;
c) a segurança de dignitários ficaria a cargo do MJ, e seria operacionalizada
pela PF; e
d) os casos especiais ficariam a cargo do MJ e do MD, potencializando as
capacidades das forças subordinadas a cada um deles.
Apesar da divisão de tarefas acima apresentada, houve, em todas elas,
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participação de elementos que, em princípio, não atuariam naquela tarefa
considerada. Como exemplo, podemos citar:
a) a segurança específica dos locais das atividades seria privada e a cargo do
comitê organizador. Entretanto, pela incapacidade do organizador de mobilizar
os efetivos necessários ao cumprimento da tarefa, tivemos caso de emprego
de meios do MD e dos OSP. Na Rio +20, a segurança das instalações do
Riocentro seria feita pela Polícia da ONU (lembrar que o Riocentro estava sob
jurisdição da ONU). Devido à insuficiência de meios da Polícia da ONU, o
Exército foi chamado a participar daquelas ações, empregando a 4ª Bda Inf L
(Mth);
b) nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o comitê organizador não conseguiu
contratar o número de stewards necessário ao cumprimento da missão, o que
levou ao emprego de efetivos da FN;
c) a segurança pública seria um encargo da SSP do estado-sede do evento.
Porém, nos Jogos Rio 2016, as Forças Armadas assumiram parte dessas
missões, patrulhando vias expressas na cidade do Rio de Janeiro;
d) a segurança de dignitários seria encargo do MJ, por intermédio da PF.
Apesar dessa atribuição legal da PF, o Exército foi chamado a participar em
vários casos, principalmente na coordenação das escoltas de batedores
motociclistas.
A segurança de locais específicos é um assunto que merece cerrada atenção
do MD e das Forças Armadas. Os planejamentos iniciais indicam que tudo será
planejado e executado pelo Comitê Organizador Local (COL). Contudo, as
últimas experiências indicam que a missão não será cumprida e que as tarefas
vão acabar sob a responsabilidade dos meios de segurança governamentais –
nos documentos de candidatura, o Governo Federal se compromete, em última
instância, em assumir a responsabilidade pela segurança do Evento.
Considerando que os organizadores têm conceitos próprios em relação à
segurança, que foram aceitos pelo governo; considerando que, normalmente,
existem documentos do governo se responsabilizando pela segurança em
termos finais; e considerando que o prazo de evolução da situação é muito
pequeno, é conveniente que esse assunto seja acompanhado com atenção.
Como conclusão do acima exposto, observa-se que não existe tarefa estanque
entre os órgãos de segurança. Sempre haverá a participação de elementos de
outra vertente. As Forças Armadas colaboram na segurança pública, os OSP
participam de ações como as de enfrentamento ao terror, outras agências
governamentais participam da DQBRN, e tantos outros casos.
3.5 AS TRÊS VERTENTES
Visando a uma melhor caracterização das ações de cada um dos grandes
órgãos na área de segurança, o planejamento governamental dividiu as ações
em três vertentes: DEFESA, SEGURANÇA e INTELIGÊNCIA.
A vertente Defesa compreendia todas as ações das Forças Armadas,
coordenadas pelo MD. A vertente Segurança compreendia todas as ações dos
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OSP coordenadas pelo MJ e Secretarias de Segurança Pública dos estados. A
vertente Inteligência compreendia as ações dos órgãos do Sistema Brasileiro
de Inteligência, coordenadas pela ABIN.
A figura abaixo apresenta as ações previstas como segurança e como defesa.
Áreas de interesse de segurança

3.6 A COORDENAÇÃO
Coordenar forças de segurança, envolvendo Forças Armadas, OSP federais e
OSP estaduais, é tarefa muito difícil, e tão mais difícil quanto mais alto o escalão. A
criação da SESGE no Ministério da Justiça foi uma tentativa de estabelecer um
órgão coordenador de todos os OSP. Porém, tal coordenação foi exercida apenas
parcialmente. A principal dificuldade de coordenação, no mais alto nível, residia no
fato de que as polícias civil e militar são subordinadas aos governos estaduais e
não têm ligação de comando com órgãos federais. O fato de as Copas e dos
Jogos Olímpicos (torneio de futebol) terem se desenrolado em diversos estados foi
um componente que agravou tal dificuldade, uma vez que a SESGE teve que
coordenar ações com diversas Secretarias de Segurança.
Nas unidades de emprego operacional a coordenação foi mais fácil. A realização
de exercícios organizados por unidades do EB envolvendo os OSP e outras
agências, e a excelência operacional do EB fizeram a coordenação desenvolver-se
em melhores condições, e a posição dos elementos do Exército merecer especial
consideração.
Um exemplo de conquista de confiança foi o exercício de enfrentamento ao
terror organizado e conduzido pelo Comando de Operações Especiais (COEsp)
no período que antecedeu aos Jogos Olímpicos, denominado Exercício
Conjunto Interagências. A excelência do exercício fez com que eventuais
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resistências ao trabalho conjunto por parte de elementos operacionais de
alguns OSP se transformasse em entusiasmo para participar da operação.

Exercício Conjunto Interagências – COEsp Goiânia 2016

3.7 O PLANEJAMENTO PARA AS COPAS
Ao contrário de outros Grandes Eventos, que se concentraram em uma única
cidade e sua região metropolitana, a Copa das Confederações e a Copa do
Mundo se desenvolveram em diversas cidades brasileiras, distribuídas em suas
maiores dimensões, de Manaus a Porto Alegre; de Natal a Cuiabá. A Copa das
Confederações foi disputada em: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife,
Rio de Janeiro e Salvador. A Copa do Mundo foi disputada em: Belo Horizonte,
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Logo após a Conferência Rio +20, o Governo Federal emitiu os primeiros
documentos esboçando o modo de governança da segurança nos Grandes
Eventos ainda por vir. Em linhas gerais, foi constituído, no mais alto nível, um
grupo denominado Comitê Executivo de Segurança Integrada (CESI),
diretamente ligado à Presidência da República. O CESI era constituído pelo
Chefe da Casa Civil da Presidência da República (CCPR) - na função de
coordenador - pelo Ministro da Justiça e pelo Ministro da Defesa. Esse grupo
contaria com ligação direta com o Gabinete de Segurança Institucional,
Coordenador de Inteligência. O grupo acima descrito tinha como seus
elementos de coordenação e controle das ações o Estado-Maior Conjunto das
Forças Armadas, a Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos e
a Agência Brasileira de Inteligência. Cabe lembrar que a SESGE mantinha
estreita ligação com os elementos de segurança do Comitê Organizador Local
e da FIFA, como é mostrado na figura seguinte.
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Constituição e Principais Atribuições do CESI

Em meados de 2012, as ações a serem executadas pelas Forças Armadas
passaram a ser chamadas de “Ações de Defesa” e foi criada a figura do
Coordenador de Defesa de Área (CDA). O CDA seria um oficial-general das
Forças Armadas, com comando nas cidades-sede dos jogos das Copas,
encarregado das “Ações de Defesa”.
Nas cidades-sede, foi previsto um elemento de coordenação local. Pelo lado da
Defesa, participava o Coordenador de Defesa de Área; pelo lado da
Segurança, atuava o Secretário de Segurança Pública Estadual. Esse
elemento de coordenação local enfrentou diversos problemas. O principal deles
consistia em ajustar a atuação do Secretário de Segurança Estadual, com o
representante da SESGE e, em alguns casos, com as lideranças dos OSP. O
grupo criado para a coordenação das ações de segurança, a nível local, foi
designado Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional (CESIR). Sua
constituição e principais atribuições estão abaixo apresentadas.
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Constituição e Principais Atribuições do CESI

Assim, a governança e a coordenação de segurança para as Copas pode ser
resumida na figura abaixo.

Governança e Coordenação

Em 20 de agosto de 2012, em Diretriz Ministerial aprovada pela Portaria
Normativa 2.221/MD, o Ministro da Defesa informou às Forças:
“(...) está autorizado a realizar o planejamento para o emprego temporário das
Forças Armadas para atuar: nas Áreas de Defesa Aeroespacial, de Controle do
Espaço Aéreo, de Defesa de Áreas Marítima, Fluvial e Portuária, de Segurança e
Defesa Cibernéticas, de Preparo e Emprego, de Comando e Controle, de Defesa
Contraterrorismo, de Fiscalização de Explosivos, de Forças de Contingência e de
Defesa Contra Agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos ou nucleares; em ações
complementares, quando for o caso; e em outras atribuições constitucionais das
Forças Armadas, em todas as cidades-sede, durante os Grandes Eventos”.

As áreas de atuação acima citadas evoluíram para dez “Eixos de Atuação”, que,
incorporados no planejamento governamental, serviram de base para a destinação
de recursos por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), e o consequente acompanhamento e fiscalização do emprego de tais
recursos, por parte dos órgãos de controle externo. Os “Eixos de Atuação” foram
usados durante as Copas das Confederações e do Mundo e durante a Jornada
Mundial da Juventude. Cada eixo recaiu sob a responsabilidade de uma ou mais
Forças Armadas, conforme a lista a seguir:
a) Comando e Controle (MB e EB);
b) Segurança e Defesa Cibernética (EB);
c) Defesa de Estruturas Estratégicas (MB e EB);
d) Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (MB e EB);
e) Defesa Contraterrorismo (MB e EB);
f) Emprego de Helicópteros (MB, EB e FAB);
g) Preparo e Emprego da Força de Contingência (MB e EB);
h) Fiscalização de Explosivos (EB);
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i) Defesa de Área Marítima e Fluvial (MB); e
j) Defesa Aeroespacial e Controle do Espaço Aéreo (FAB).
Em fevereiro de 2013, o MJ e o MD expediram, de forma conjunta, o
Planejamento Estratégico de Segurança Pública e de Defesa para a Copa do
Mundo FIFA de 2014. O Planejamento, de forma reduzida, estabelecia as
atribuições de cada um dos “agentes de segurança”, conforme a figura a seguir.

Atribuições dos agentes de segurança na Copa do Mundo

O mesmo documento detalhava como atribuições do Ministério da Defesa:
a) planejar, coordenar e executar ações de defesa aeroespacial, por intermédio do
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA);
b) planejar, coordenar e executar o controle do espaço aéreo por intermédio do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), utilizando-se dos 4 Centros
Integrados de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo (CINDACTA) existentes no
Brasil;
c) coordenar, integrar e harmonizar, por intermédio do Centro de Gerenciamento da
Navegação Aérea (CGNA), o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo, do espaço aéreo e das
demais atividades relacionadas com a navegação aérea, proporcionando a gestão operacional
das ações decorrentes do Sistema de Controle do Espaço Aéreo;
d) coordenar e integrar, por intermédio da Força Aérea Brasileira, a adoção de medidas
de desconflito entre os diversos tráfegos e a manutenção da segurança de voo,
respeitados os planejamentos operacionais dos órgãos/forças envolvidos na segurança
do evento:
e) coordenar e integraras ações de prevenção, repressão e combate ao terrorismo por
parte dos efetivos especializados dos órgãos envolvidos com o evento que tenham essa
capacidade operacional;
f) coordenar e integrar a atuação das unidades especializadas na prevenção, coleta e
análise das substâncias químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, bem como na
execução da descontaminação de instalações e equipamentos, em cooperação com os
demais órgãos federais, estaduais e municipais que disponham de capacidade específica
nessa área;
g) planejar, coordenar e integrar a atuação no monitoramento e proteção das estruturas
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estratégicas levantadas na análise de risco e consideradas na seleção operacional,
podendo contar com os meios dos órgãos de segurança pública e privada ordinariamente
disponíveis em tais estruturas;
h) planejar, coordenar, executar e supervisionar as ações de fiscalização de explosivos
nas atividades de fabricação, comércio, importação, tráfego, aquisição e utilização,
aplicando medidas repressivas cabíveis às irregularidades;
i) cooperar com os órgãos de segurança pública e conduzir operações interagências para
a fiscalização de explosivos que apresentem potencial de risco à segurança do evento,
em todo o território nacional;
j) planejar, preparar e aprestar efetivos e coordenar atuação como Força de Contingência
nos casos de indisponibilidade, inexistência dos órgãos de segurança pública, de defesa
civil ou de empresas privadas contratadas para o grande evento;
k) planejar e coordenar as ações de defesa em proveito da matriz de segurança,
integrando os esforços com a segurança pública e defesa civil;
l) coordenar e integrar, por intermédio do Centro de Defesa Cibernética, as medidas de
Segurança e Defesa Cibernética para o grande evento;
- adjudicar, por intermédio do Centro de Defesa Cibernética, recursos humanos e
materiais para a Segurança e Defesa Cibernética no âmbito do Ministério da Defesa;
m) atuar em coordenação com a CONPORTOS e a CESPORTOS nas ações de
segurança das vias navegáveis e instalações portuárias, no tocante à segurança da
navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica;
n) coordenar e executar as ações de defesa das áreas marítimas e fluviais de interesse
para a segurança das cidades sede;
o) participar da complementação das ações na faixa de fronteira, em cooperação com a
segurança pública, de acordo com o previsto no Plano Estratégico de Fronteiras;
p) compor o Centro Integrado de Comando e Controle; e
q)- compor os Centros de Inteligência, Nacional e Regionais.

Em 12JUN 13, por intermédio da Portaria Ministerial nº 5, o Ministro da Defesa
informou aos Cmt Forças Singulares que a Presidente da República
AUTORIZOU
“(...) o emprego, temporário, de militares das Forças Armadas para a garantia da lei da
ordem, durante a Copa das Confederações FIFA Brasil 2013, de forma integrada e
conjunta com o Ministério da Justiça e o Gabinete de Segurança Institucional e em
articulação com os demais meios de segurança pública federais, estaduais e municipais,
visando ações preventivas e, excepcionalmente, resposta a situações de contingência,
no período de 10 de junho a 07 de julho de 2013”.

No prosseguimento, a mesma diretriz estabeleceu:
“Em consequência e conforme planejamento coordenado com o Ministério da Justiça, os
efetivos das Forças Armadas serão empregados na garantia da lei e da ordem para
preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio e outras ações
durante a Copa das Confederações:
a)
em caráter preventivo, nos termos do art 5° do Decreto n° 3.897 de 2001, em
articulação com os órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais; e
b)
excepcionalmente, em caráter episódico e emergencial, nas situações de
contingência, nos termos do art° 4 do Decreto n° 3.897 de 2001, em articulação com os
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órgãos de segurança pública, e quando necessária e mediante a anuência do respectivo
Governador de Estado, com a assunção do controle operacional dos meios de segurança
pública.”

As diretrizes acima citadas apresentaram novas interpretações para as
missões de Garantia da Lei da Ordem (GLO), até então executadas. A primeira
foi a atuação em articulação com os órgãos de segurança pública federais,
estaduais e municipais; a segunda, a atuação em caráter preventivo. Criouse, assim, a figura do GLO preventivo.
Quando da realização da Copa do Mundo, o amparo legal para emprego das
Forças Armadas foi estabelecido no Aviso n° 161 – GSIPR, de 26MAIO2014.
Esse aviso informava que a Presidente da República
“autorizou o emprego das Forças Armadas nas condições que seguem:
a. Missão
- A fim de implementar as medidas de segurança por ocasião da Copa do Mundo
FIFA – Brasil 2014, empregar, temporariamente, militares das Forças Armadas de
forma integrada com esse Ministério (da Defesa), o Ministério da Justiça, o
Gabinete de Segurança Institucional e os governos dos estados sedes, sub-sedes
(sic) e o Distrito Federal, em articulação com os meios de segurança pública
federais e estaduais.
- Nas situações de grave contingência, após solicitação do governador do estado à
senhora Presidenta da República, assumir o controle operacional dos meios de
segurança pública acima citados, nos termos dos §de 2° a 6° do Art. 15 da Lei
Complementar n° 97/1999 e dos Art 2° ao 4° do Decreto n°3897/2001.”

3.8 O PLANEJAMENTO PARA OS JOGOS RIO 2016
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (aqui tratados como evento único) são um
dos maiores eventos, senão o maior, em nível mundial. Todos os números são
grandes. No que toca a segurança, pode-se destacar a presença de
delegações e de turistas oriundos de quase todos os países do mundo. Eles
trazem consigo, muitas vezes, rivalidades e ressentimentos ligados a fatores
históricos, religiosos e geopolíticos. Os Jogos trazem, também, um grande
número de dignitários dos mais variados países, alguns deles reconhecidos
alvos do terrorismo internacional. A tudo isso, soma-se a intensidade dos
Jogos. Os Jogos Olímpicos ocorreram em 19 dias, com atividades pela manhã,
tarde e noite, em diversos locais da cidade (Rio de Janeiro) e até mesmo fora
dela (no caso do futebol). Passados 17 dias do término dos Jogos Olímpicos,
iniciaram-se os Jogos Paralímpicos, o que implicou mais 12 dias de
competições diuturnas. Tantos eventos e tantas instalações e pessoas a
proteger levaram os órgãos de segurança e defesa a limites próximos da
exaustão.
Em linhas gerais, o planejamento governamental seguiu o modelo das Copas,
considerando ações de segurança – a cargo dos OSP – e ações de defesa – a
cargo das Forças Armadas, além da atividade de Inteligência, a cargo da ABIN.
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Também foram mantidos os CESI e CESIR. Como diferencial em relação às
Copas, o CESI, e o CESIR-Rio tiveram uma importância muito maior. Esses
comitês foram estabelecidos em Acordo de Cooperação Técnica celebrado
entre a União (representada pelos Ministros da Justiça e da Defesa), o Estado
do Rio de Janeiro (representado pelo Governador do Estado) e o Município do
Rio de Janeiro (representado por seu Prefeito).
Segundo o próprio texto do Acordo de Cooperação, seu objeto era:
“(...) a criação dos Comitês Executivos de Segurança Integrada em âmbito nacional
(CESI) e Regional (CESIR), com a finalidade de orientar e integrar os eixos de
atuação de Segurança Pública, Defesa Nacional e Inteligência para os Jogos Rio
2016 no Estado do Rio de Janeiro.”

Ao tratar da organização do CESI, o Acordo estabelecia:
“O CESI funcionará como instância nacional de orientação e integração do
processo de planejamento e acompanhamento das ações dos eixos de atuação da
Segurança Pública, Defesa Nacional e Inteligência, a serem desenvolvidas para os
Jogos Rio 2016, e será constituído pelo Secretário da Secretaria Extraordinária de
Segurança para os Grandes Eventos – SESGE/MJ, pelo Chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas –EMCFA/MD, pelo Diretor-Geral da Agência
Brasileira de Inteligência – ABIN/SG, por representantes da Casa Civil da
Presidência da República –CC/PR, dos Governadores das Unidades da Federação
e dos Prefeitos dos Municípios que sediarão os Jogos Rio 2016”.

Note-se a inclusão de prefeitos municipais neste alto órgão de coordenação de
segurança. Os governadores e prefeitos considerados no acordo são, além dos
do estado e município do Rio de Janeiro, os dos estados e municípios que
sediaram jogos do Torneio Olímpico de Futebol, a saber: Amazonas/Manaus,
Bahia/Salvador, Distrito Federal/Brasília, Minas Gerais/Belo Horizonte e São
Paulo/São Paulo.
Na organização do CESI, estava previsto:
“ O CESI atuará em nível estratégico nacional, e, por decisão consensual, (grifo
nosso) viabilizará a atuação integrada e coordenada de todas as instituições
envolvidas na Operação de Segurança dos Jogos Rio 2016”.
Embora o objeto do acordo seja, também, a criação dos CESIR, nele não se
encontra menção aoutros estados. O documento trata, apenas, da criação do
CESIR/RJ, ainda que o Torneio de Futebol Olímpico tenha sido jogado, também,
em outros cinco estados da federação.

Quanto ao CESIR/RJ, o Acordo previa:
“O CESIR/RJ funcionará como instância estratégica regional de orientação e
integração do processo de planejamento e acompanhamento das ações dos eixos
de atuação da Segurança Pública, Defesa Nacional e Inteligência a serem
desenvolvidas no Estado do Rio de Janeiro para os Jogos Rio 2016, e será
constituído pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro,
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pelo Secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, pelo CoordenadorGeral de Defesa de Área/MD, por Diretor da Secretaria Extraordinária de
Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ, pelo Superintendente Regional da
Agência Brasileira de Inteligência no Rio de Janeiro e por representantes do
Município do Rio de Janeiro.”
(...)
“deliberar, por consenso (grifo nosso) orientando a atuação integrada e
coordenada dos eixos de atuação de Segurança Pública, Defesa Nacional e
Inteligência, preservando a autonomia da condução operacional a cargo dos
respectivos centros integrados de comando e controle e de Inteligência.”

Nos demais estados da federação em que ocorreram jogos do Torneio
Olímpico de Futebol, também foram criados CESIR, com constituição
semelhante ao do Rio de Janeiro.
No que se refere ao planejamento de distribuição de recursos, houve
significativa mudança em relação às Copas. Ao invés dos 10 Eixos de Atuação,
que contemplavam as Forças Armadas, foram estabelecidas 11 áreas de
atuação, a saber: Comando e Controle; Defesa Nacional; Inteligência;
Policiamento Ostensivo; Pronta Resposta; Polícia Judiciária; Prevenção de
Incidentes e Catástrofes; Prevenção e Combate ao Terrorismo; Segurança VIP;
e Cidades do Futebol Olímpico.
A área Defesa Nacional, direcionada para a atuação das Forças Armadas,
incluía os seguintes eixos: Segurança e Defesa Cibernética; Defesa de
Estruturas Estratégicas; Ações Aeroespaciais; Forças de Contingência;
Emprego de Meios Aéreos; e Fiscalização de Explosivos.
A divisão por áreas e eixos acima citada trouxe alguma dificuldade de
planejamento e execução, particularmente, na área orçamentária. O importante
eixo “Defesa Contra Agentes Químicos, Biológicos, Nucleares e Radiológicos”
não foi enunciado nem como “área” nem como “eixo”. Em consequência, o
planejamento de seus recursos ficou disperso pelas seguintes áreas:
Prevenção e Combate ao Terrorismo; Pronta Resposta; e Prevenção de
Incidentes e Catástrofes. A Prevenção e Combate ao Terrorismo, por sua vez,
foi colocada como “Área” e não como “Eixo” da Defesa Nacional. No capítulo
que aborda o planejamento e emprego de recursos financeiros, esses detalhes
serão examinados com mais profundidade.
3.9 CONCLUSÃO.
Em face da dificuldade de planejar e executar ações de segurança envolvendo
meios tão diversos e cadeias de comando próprias, o Governo Federal evitou
estabelecer um comando único e definir reponsabilidades. No planejamento
federal, destacam-se expressões como integrar; coordenar, articular e decidir
por consenso. Durante os eventos considerados, não ocorreram situações de
crise que tenham exigido ações rápidas dos CESI e/ou CESIR. As
manifestações de protesto realizadas durante a Copa das Confederações, que
algumas vezes envolveram atos de violência, foram controladas pelos OSP
estaduais. Apesar de terem suscitado preocupação pelo potencial de
perturbação da ordem pública, aquelas manifestações não chegaram ao ponto
de fazer necessário o emprego direto das Forças Armadas. Assim, a
organização e o planejamento da segurança não puderam ser, de fato,
considerados validados, pois não foram testados em real situação de crise.

20

CAPÍTULO IV

O PLANEJAMENTO NO NÍVEL MINISTÉRIO DA DEFESA

4.1 GENERALIDADES
A Copa das Confederações foi o primeiro Grande Evento desenrolado em
várias sedes – Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e
Salvador. A Copa das Confederações coincidiu, também, com o período de
intensas manifestações políticas nas principais cidades brasileiras. Essas
manifestações foram marcadas por diversos atos de violência e vandalismo,
pela quase “espontaneidade” e pelo grande número de manifestantes em cada
um dos atos. O mote “Não vai ter Copa”, muito usado pelos manifestantes, e a
coincidência de manifestações com os dias de jogos trouxeram grandes
preocupações para os órgãos de segurança. Porém, apesar de ter-se chegado
muito próximo do limite da capacidade dos OSP de controlarem os problemas,
não foi necessário o emprego direto das forças de contingência, compostas por
efetivos das Forças Armadas.
Na Copa das Confederações surgiu a figura do Coordenador de Defesa de
Área (CDA). O CDA – oficial-general com comando na guarnição onde
ocorreriam jogos – era subordinado diretamente ao EMCFA e tinha como
missão:
a) empregar os elementos das Forças Armadas colocados a sua disposição;
b) coordenar o emprego das Forças Armadas na sua cidade com os demais
elementos ligados à segurança;
c) participar do CESIR; e
d) assumir o controle operacional dos OSP, caso a situação evoluísse para a
segunda fase da operação de GLO, conforme estabelecido em decreto
presidencial.
O planejamento do MD teve como base a Diretriz Ministerial, aprovada pela
Portaria Normativa N°-2.221/MD, de 20 de agosto de 2012, que previa:
a) Eixos de Atuação: Defesa Aeroespacial; Controle do Espaço Aéreo; Defesa
Marítima, Fluvial e Portuária; Segurança e Defesa Cibernética; Comando e
Controle; Defesa Contraterrorismo; Fiscalização de Explosivos; Força de
Contingência; Defesa de Estruturas Estratégicas; e Defesa Contra Agentes
Químicos, Biológicos, Radiológicos ou Nucleares;
b) a indicação dos CDA atribuída às Forças, nas seguintes cidades-sede:
- Marinha do Brasil: Salvador, para a Copa das Confederações; e Natal
e Salvador, para a Copa do Mundo;
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- Exército Brasileiro: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife e Rio de
Janeiro, para a Copa das Confederações; Rio de Janeiro, para a JMJ; e Belo
Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro e São Paulo, para a Copa do Mundo; e
- Força Aérea Brasileira: Curitiba, para a Copa do Mundo;
c) a subordinação direta dos CDA ao EMCFA;
d) a atribuição da função de CDA a oficiais-generais das três Forças;
e) o conceito de operação conjunta até o nível CDA, inclusive;
4.2 O PLANEJAMENTO PARA A COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Na Copa das Confederações, coube à Marinha do Brasil designar o CDA para
a cidade de Salvador, e ao Exército Brasileiro para as demais: Belo Horizonte,
Brasília, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.
Além dos CDA, foram estabelecidos, como “comandos centralizados”,
diretamente subordinados ao EMCFA:
a) Segurança e Defesa Cibernética (Comando de Defesa Cibernética – EB);
b) Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo (Comando de Operações
Especiais – EB);
c) Fiscalização de Explosivos (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados –
EB); e
d) Ações Espaciais e Aeroportuárias (Força Aérea Brasileira)
O órgão entre parênteses foi o designado para a missão.
Também foram definidos “eixos de atuação” utilizados, principalmente, para
controle de recursos financeiros. Os eixos de atuação dos quais o Exército
participou foram:
a) Comando e Controle;
b) Segurança e Defesa Cibernética;
c) Defesa de Estruturas Estratégicas;
d) Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear;
e) Defesa Contraterrorismo;
f) Emprego de Helicópteros;
g) Preparo e Emprego da Força de Contingência; e
h) Fiscalização de Explosivos.
Cabe destacar que os recursos financeiros, sempre vinculados aos eixos de
atuação, começaram a ser executados ainda em 2012, enquanto os
planejamentos operacionais só foram detalhados em 2013 (Copa das
Confederações) e 2014 (Copa do Mundo).
Tanto os eixos de atuação quanto os comandos centralizados foram mantidos
no planejamento para a JMJ e para a Copa do Mundo.
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Em 26 de março de 2013, o MD emitiu um documento denominado Orientações
Complementares Específicas para a Defesa de Estruturas Estratégicas na
Copa das Confederações. A ação “Defesa de Estruturas Estratégicas” havia sido
anunciada em janeiro de 2012, tendo sido, na ocasião, denominada “Segurança
Estratégica da Infraestrutura Crítica.”
O documento acima citado definia “Estrutura Estratégica” como:
“infraestrutura crítica (instalação, bem ou serviço essencial) cuja interrupção ou
destruição, total ou parcial, constitua potencial lesão à imagem do país, no contexto
da realização da Copa das Confederações.”

A Defesa de Estruturas Estratégicas seria realizada com os meios disponíveis
na seguinte ordem de prioridade:
a) “Instituição de segurança privada da própria concessionária ou empresa
responsável, aproveitando os meios existentes e reforços articulados com a
concessionária/empresa;
b) Segurança Pública já existente na região da estrutura estratégica;
c) Força Armada, somente quando estritamente necessário, considerando-se as
possibilidades de vigilância ou proteção (episódica, em área previamente definida e
tendo a menor duração possível).”

Defesa de Estruturas Estratégicas – Instalação Hidráulica

Às vésperas do evento, o MD foi acionado pela Presidência da República para
que participasse da segurança dos locais de treinamento e concentração das
equipes, bem como dos deslocamentos das mesmas. A missão foi atribuída em
termos de articulação com os OSP, sem comando único.
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4.3 O PLANEJAMENTO PARA A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Para a JMJ, o MD manteve planejamento semelhante ao da Copa das
Confederações, designando um CDA para a cidade do Rio de Janeiro e outro
CDA para a cidade de Aparecida do Norte-SP, ambos oficiais-generais do
Exército.
A missão do CDA Rio de Janeiro era um pouco mais ampla do que as missões
normais de CDA. O principal fator da JMJ a trazer maiores cuidados com a
segurança foi a presença do Papa Francisco. A programação definida entre as
autoridades civis e religiosas previa uma visita do Papa à Basílica Nacional de
Nossa Senhora Aparecida (Aparecida do Norte-SP) e uma Vigília de Oração, a
ser realizada em Guaratiba-RJ. O evento de Guaratiba era especialmente
preocupante por ser realizado em área rural, desprovida de infraestrutura; por
ter um público estimado em cerca de 2 milhões de pessoas; por ter duração
prevista de cerca de 24 horas; e pela região do evento dispor de apenas um
eixo de comunicação com a cidade do Rio de Janeiro.
Após coordenar ações com a SESGE e OSP, o EMCFA emitiu, em julho de
2013, as Instruções para Emprego das Forças Armadas na Jornada
Mundial da Juventude e Visita de Sua Santidade, o Papa Francisco.
Nessas instruções estava determinado:
“e) a segurança dos eventos Vigília de Oração e Santa Missa, que ocorrerão na
região de Guaratiba/RJ, ficarão sob a responsabilidade das Forças Armadas,
conforme solicitação do Governador do Estado do Rio de Janeiro e autorização da
Presidente da República, as quais atuarão em ações de garantia da lei e da ordem,
com a anuência da assunção do controle operacional dos órgãos de segurança
pública, federal, estadual e municipal.
f) A segurança geral da visita do Santo Padre à Basílica Nacional de Nossa Senhora
de Aparecida, com a participação das Forças Armadas, dar-se-á em articulação e
cooperação com os órgãos de segurança pública, federal, estadual e municipal.”

Nas semanas que antecederam o evento em Guaratiba, fortes chuvas
prejudicaram o terreno. Em consequência, a Vigília de Oração e a Santa Missa
foram transferidas para a praia de Copacabana. A transferência para
Copacabana facilitou muito a organização e condução do evento, tanto na área
de segurança quanto na área de logística.
4.4 O PLANEJAMENTO PARA A COPA DO MUNDO
O planejamento do MD para a Copa do Mundo teve poucas alterações em
relação ao da Copa das Confederações. A principal alteração foi a inclusão de
novas cidades-sede, Cuiabá, Curitiba, Natal, Porto Alegre e São Paulo.
Conforme apresentado acima, a Marinha do Brasil designou os CDA para Natal e
Salvador e a Força Aérea Brasileira designou o CDA de Curitiba. A atribuição da
missão de CDA para as duas Forças, que não são as mais aptas para conduzirem
operações terrestres, trouxe algumas dificuldades, notadamente na adjudicação de
meios ao CDA para compor suas Forças de Contingência e de Defesa de
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Estruturas Estratégicas. A MB possui o Corpo de Fuzileiros Navais, que enquadra
tropas operacionais terrestres que, ainda que em valor insuficiente, podem compor
Força de Contingência ou de Defesa de Estruturas Estratégicas. A FAB possui os
batalhões de Infantaria da Aeronáutica, que têm capacidade, apenas, de manter a
segurança das instalações sob jurisdição daquela Força Armada.
A maior dificuldade ocorreu em Curitiba. Naquela cidade, atribuída à FAB, não
existia um oficial-general da Força Aérea que pudesse assumir a função de
CDA. Após um período de incertezas, o Comando da Aeronáutica deslocou um
major-brigadeiro de outra guarnição para Curitiba, com a finalidade de assumir
a função de CDA. Além disso, a FAB não dispunha de tropa capaz de formar,
mesmo que em parte, as Forças de Contingência ou de Defesa de Estruturas
Estratégicas. Os problemas em Curitiba, advindos da ausência de um oficialgeneral da FAB na guarnição, foram contornados pela cooperação oferecida
pelos Comandantes da 5ª DE, desde a fase de preparação até o cumprimento
da missão.
Outro fator a considerar na organização adotada pelo MD é que ela, ao
subordinar os CDA diretamente ao EMCFA, deixou fora da cadeia de comando
o Comando de Operações Terrestres (COTER) e os Comandos Militares de
Área (Cmdo Mil A). Como exemplo, pode-se citar o Comando Militar do
Nordeste (CMNE). Na área de responsabilidade do CMNE, existiam quatro
CDA, dois da MB (Salvador e Natal) e dois do EB (Fortaleza e Recife), mas
nenhum deles era, durante a operação Copa, subordinado ao Comando do
CMNE. O Comando Militar do Leste tinha dois de seus Grandes Comandos
diretamente subordinados ao MD (1ª Divisão de Exército e 4ª Região Militar).
Uma das consequências da organização adotada foi a constituição e o preparo
para emprego da reserva. Estando fora da cadeia de comando, o Comando
Militar de Área não preparou uma reserva local. Caso fosse necessário
emprego de reserva, isso teria que ser feito pelo próprio EMCFA. Apesar de
formalmente fora da cadeia de comando, tanto o COTER como os C Mil A
tiveram papel importante na coordenação das operações.
4.5 O PLANEJAMENTO PARA OS JOGOS RIO 2016
O planejamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos (JOP) seguiu a
mesma linha do adotado para as Copas e para a JMJ, com uma importância
muito maior para o CDA Rio, tendo em vista a intensidade do evento no Rio de
Janeiro. A importância do Rio de Janeiro ficou caracterizada na denominação
dada ao CDA Rio: Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA).
Em 30 de janeiro de 2015, por intermédio da Portaria Normativa 232/MD, o
Ministro da Defesa aprovou a Diretriz Ministerial que estabelecia as
Orientações Gerais para a Atuação do Ministério da Defesa e das Forças
Armadas em Atividades referentes aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016 (JO 2016). Em suas premissas, esse documento apresentava:
“Considerando que a concepção geral de Segurança para os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016 (JO 2016) tem características de operações interagências
em condições normais de segurança nas regiões desse grande evento, com
participação efetiva do Ministério da Defesa em cooperação e articulação com o
Ministério da Justiça, com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
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República, com os Governos dos Estados e dos Municípios das cidades-sedes dos
JO 2016 e com o Comitê Organizador Rio 2016, visando a integração de todas as
ações de segurança desse grande evento, estabelecendo a dimensão, o espectro e
as áreas de segurança a serem trabalhadas pelas estruturas governamentais
envolvidas com a segurança pública, defesa nacional, inteligência, defesa civil,
ordenamento urbano e segurança privada, no período pré-jogos e desses jogos
propriamente ditos.”

A mesma Diretriz determina que o Comando da Marinha: “INDIQUE o
Coordenador de Defesa de Área (CDA) para as ações conjuntas na cidadesede do futebol olímpico de Salvador-BA.”
Ao Comando do Exército, a Diretriz determinava que:
“a) INDIQUE o Coordenador Geral de Defesa de Área (CGDA) para a cidade
Olímpica e Paralímpica do Rio de Janeiro-RJ, e os Coordenadores de Defesa de
Área (CDA) nas cidade-sede do futebol olímpico de Belo Horizonte-MG, BrasíliaDF, e São Paulo-SP;
b) CONSTITUA, progressivamente, a CGDA/RJ e o seu Estado-Maior Conjunto
para Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a partir de fevereiro de 2016, contando com
o apoio dos Comandos da Marinha e da Aeronáutica e do EMCFA, com a
finalidade de participar, desde já, da elaboração dos planejamentos integrados
interagências e orientar a preparação, os treinamentos e a participação em
eventos-teste e subordinados ao ambiente dos JO 2016 (eventos-teste são
competições de modalidades olímpicas, previamente disputadas nos locais e nas
condições mais próximas possíveis dos JO 2016; eventos subordinados são outros
eventos relacionados aos JOP, o Revezamento da Tocha Olímpica por exemplo);
c) INDIQUE, em função das missões com atuação em âmbito nacional durante os
JO 2016 os Coordenadores para Ações Centralizadas de Segurança e Defesa
Cibernética, de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e de Fiscalização
de Explosivos;
d) APOIE o CGDA, os CDA e os Coordenadores de Ações Centralizadas, em
pessoal e material necessários, a partir de fevereiro de 2015, para o
estabelecimento dos estados-maiores conjuntos das cidades olímpicas e, em
conformidade com os planejamentos integrados, com comandos e tropas para as
ações pertinentes nas diversas áreas de segurança dos JO 2016;
e) DETERMINE que o CGDA, os CDA e os Coordenadores de Ações Centralizadas
dessa Força fiquem sob subordinação direta ao Ministro da Defesa, por intermédio
do CEMCFA, durante a execução das ações de segurança relacionadas com os JO
2016”.

Em relação ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas a Diretriz
determinava:
“c) COORDENE as atividades de planejamento e de execução das ações do
CGDA, dos CDA, e dos Coordenadores de Ações Centralizadas de Segurança e
Defesa Cibernética, de Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo, de
Fiscalização de Explosivos e de Ações Aeroespaciais e Aeroportuárias, visando a
realização de eventos oficiais, subordinados ou paralelos, relativos aos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
(...)
e) ORIENTE o CGDA do Rio de Janeiro, em função da amplitude das missões para
JO 2016 e da peculiaridade dessa cidade olímpica, a estabelecer coordenadores
de defesa setoriais correspondentes aos setores olímpicos da Barra, Deodoro,
Copacabana e Maracanã, com a finalidade de facilitar a integração das ações
previstas no planejamento de segurança interagências;”
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Para os JOP, o planejamento não se orientou pelos Eixos de Atuação utilizados
nas Copas e na JMJ e sim por um confuso esquema que colocava Defesa
Nacional no mesmo nível de Policiamento Ostensivo, Prevenção e Combate ao
Terrorismo e outras áreas, além de não especificar a importante atividade de
defesa contra agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. O
esquema de planejamento também colocava, no mesmo nível de “Defesa
Nacional”, “Policiamento Ostensivo”, e outras, a área “Cidades do Futebol
Olímpico”, sem que ficasse claro se esta última englobaria todas as demais
áreas, no que se referisse à cidade considerada, ou se teria algum objeto
específico.
Assim como a divisão por Eixos de Atuação, adotada para as Copas e a JMJ, a
divisão por Áreas/Eixos teve como objetivo principal o planejamento,
descentralização e controle de recursos financeiros. Como havia ocorrido nos
grandes eventos anteriores, a execução dos recursos financeiros dos JOP teve
início em 2014, enquanto o planejamento operacional detalhado só ocorreu em
2016.
Em 5 de fevereiro de 2015, o MD emitiu o Plano Estratégico de Emprego
Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016 (JO 2016). Desse Plano, salientamos os itens abaixo:
“2.3. Áreas de Ação de Segurança
As Áreas de Ação a serem trabalhadas, nos ambientes e territórios do Espectro de
Segurança, pelas instituições envolvidas com a segurança pública, defesa
nacional, inteligência, defesa civil, ordenamento urbano e a segurança
privada são:
a. Segurança VIP – compreende a integridade física, permanência e
deslocamento nos locais dos eventos oficiais para aqueles assim
considerados;
b. Segurança e Controle de Tráfego – Compreende o livre trânsito e a
fluidez nos deslocamentos dos clientes dos Jogos, conforme definição
constante do Caderno de Atividades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de 2016;
c. Polícia Ostensiva – Compreende as forças de segurança e dos
sistemas de prevenção e repressão qualificada de crimes e ilícitos
relacionados ao Evento;
d. Prevenção a incidentes e catástrofes – Compreende os sistemas de
monitoramento e gestão das estruturas de antecipação de alerta,
atendimento aos vitimados, redução de danos recuperação e reconstrução;
e. Vigilância e controle de acesso – compreende as estruturas
relacionadas ao controle, apoiados em sistemas tecnológicos avançados;
f. Comando e controle (C2) – Compreende a estrutura integrada de C2
para órgãos e entidades de segurança e emergência;
g. Polícia Judiciária – Compreende o sistema de apuração de infrações
penais com ênfase na repressão qualificada de delitos relacionados ao
evento;
h. Pronta Resposta – Compreende o sistema de intervenção imediata e
qualificada nas crises, incidentes e catástrofes;
i. Inteligência – Compreende o sistema integrado de produção do
conhecimento e avaliação de risco;
j. Prevenção, repressão e combate ao terrorismo – Compreende o
conjunto de ações de antiterrorismo, contraterrorismo e gerenciamento de
conseqüências; e
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k. Defesa nacional – Compreende o emprego das Forças Armadas com a
destinação constitucional, em particular nas ações aeroespaciais, ações
marítimas e fluviais, segurança e defesa cibernética, emprego de meios
aéreos, fiscalização de explosivos, proteção de estruturas estratégicas,
força de contingência e em complementaridade aos órgãos de segurança
pública e defesa civil.
3.3. Vetores de Ameaça e Atores Envolvidos
a. Vetores de Ameaça
1) Ataques terroristas;
2) Ataques cibernéticos;
3) Criminalidade e violência urbana;
4) Perturbação da ordem pública;
5) Comprometimento do sistema de mobilidade urbana;
6) Comprometimento da saúde coletiva;
7) Comprometimento de serviços ou atividades essenciais que afetem a
segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos; e
8) Fenômenos da natureza.
b. Principais atores nacionais e internacionais
1) Gabinete de Segurança Institucional;
2) Ministério da Justiça e seus órgãos;
3) Governo do Rio de Janeiro e seus Órgãos;
4) Prefeitura do Rio de Janeiro e seus Órgãos;
5) Governos de Estado e respectivas Prefeituras das cidades-sedes do futebol,
bem como seus Órgãos;
6) Comitê Olímpico Brasileiro;
7) Comitê Olímpico Internacional; e
8) Autoridade Pública Olímpica.
4.2.
Condicionantes Militares
a. A atuação das forças militares, empregadas nas sedes dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016, deve observar as prescrições estabelecidas nas “Regras
de Engajamento” e protocolos operacionais conjuntos/interagências
específicos para tal, segundo as diretrizes do EMCFA e sob responsabilidade
dos comandos ativados.
b. As ações operacionais e táticas realizadas em proveito das operações militares,
que tenham repercussão política e alcance estratégico, devem ter o aval do
Comandante Supremo, por intermédio do Ministro da Defesa.
c. Deverão ser evitadas ações que impliquem em danos à infraestrutura de apoio,
à população e ao meio ambiente nas áreas de emprego.
d. Valendo-se da estrutura de governança, a ser estabelecida, os comandantes
operacionais deverão coordenar suas ações com os órgãos de segurança
pública (OSP) e agências nas cidades-sede, a fim de não comprometer a
segurança e o sucesso das operações.
e. O planejamento das ações deve priorizar o emprego conjunto das Forças
Armadas, em coordenação e articulação com os OSP, agências e demais
órgãos governamentais nacionais (Art 5º do Decreto nº 3897, de 24 de agosto
de 2001) e internacionais (operações interagências).
f. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 receberão prioridade para o emprego
dos meios militares para o ano de 2016, excetuando outros compromissos
internacionais previstos.
6.1. Comandos / Coordenação
6.1.1 A estrutura para emprego das FA, nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
2016, será a seguinte:
a. Comando Geral de Defesa de Área RIO DE JANEIRO – RJ (CGDA-RIO).
b. Comando de Defesa de Área SÃO PAULO – SP (CDA-SP).
c. Comando de Defesa de Área BELO HORIZONTE – MG (CDA-BH).
d. Comando de Defesa de Área BRASÍLIA – DF (CDA-DF).
e. Comando de Defesa de Área SALVADOR – BA (CDA-BA).
f. Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (CCPCT).
g. Coordenação de Ações Aeroespaciais e Aeroportuárias (CA³).
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h. Centro de Coordenação de Segurança e Defesa Cibernética (CCSDCiber).
i. Centro de Coordenação de Fiscalização de Explosivos (CCFE).
j. Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM).
6.1.2. O CGDA do Rio de Janeiro, em função da amplitude das missões para os JO
2016 e da peculiaridade daquela cidade olímpica, estabelecerá em sua
estrutura militar Comandos de Defesa Setoriais correspondentes aos setores
olímpicos da Barra, Deodoro, Copacabana e Maracanã, com a finalidade de
facilitar a integração das ações previstas no planejamento de segurança
interagências.
6.1.3. A estrutura de emprego militar acima será efetivamente ativada após a
ordem presidencial para emprego das Forças Armadas, em ações de
Garantia da Lei e da Ordem, nos referidos Jogos.
6.1.4. Para as fases de planejamento e preparo serão ativados, com base em
Diretriz do Ministro da Defesa, os respectivos Coordenadores de Defesa de
Áreas, das Ações Centralizadas e de Ações Aeroespaciais e Aeroportuárias,
bem como os respectivos estados-maiores.
6.2. Áreas de Responsabilidade
a. Comando Geral da Área de Operações do RIO DE JANEIRO – RJ (CGDARIO)
- Região metropolitana do Rio de Janeiro.
b. Comando de Defesa de Área (outros Estados)
- Regiões metropolitanas das cidades-sede do futebol olímpico.
c. CCPCT (Centro de Coordenação de Prevenção e Combate ao Terrorismo)
- Áreas de interesse relacionadas ao Evento.
d. CA³
- Espaço Aéreo, Aeroportos e Bases Aéreas de interesse.
e. CCSDCiber (Centro de Coordenação de Segurança e Defesa Cibernética)
- Espaço Cibernético.
f. CCFE (Centro de Coordenação de Fiscalização de Explosivos)
- Território Nacional.
g. CCLM (Centro de Coordenação de Logística e Mobilização)
- Território Nacional.”

4.6 CONCLUSÃO
Durante os Grandes Eventos, foi sendo consolidada a ideia de atuação das
Forças Armadas em articulação, coordenação, ou consenso, com os OSP, sem
a instituição de comando único e sem controle operacional dos OSP por parte
das Forças Armadas. Além disso, foram sendo incluídos como atores na
segurança outros elementos, como Guarda Municipal e Comitê Organizador.
A alocação de recursos financeiros dentro dos eixos e áreas de atuação e o
início da execução desses recursos muito antes dos planejamentos
operacionais trouxeram algumas dificuldades. Um exemplo: em 2013, foi
necessário descentralizar recursos para unidades que participariam das Forças
de Defesa de Estruturas Estratégicas, ou das Forças de Contingência (recursos
definidos em Programas de Trabalho Resumido – PTRES – diferentes);
contudo, até aquele momento não havia a definição da Força para a qual cada
unidade seria designada. Tal definição só seria feita em 2014.
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CAPÍTULO V
O PLANEJAMENTO NO NÍVEL EXÉRCITO
5.1 GENERALIDADES
Até a Rio +20, os planejamentos no nível Exército seguiam a forma normal de
planejamento de operações. Recebida a missão do MD, o COTER estabelecia
uma Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) e a expedia para o
Comando Militar de Área enquadrante da operação. Cabia ao Cmdo Mil A
designar o Comandante da Operação e adjudicar as forças necessárias para o
cumprimento da missão. Em caso de necessitar de uma ou mais forças que
não estivessem disponíveis sob seu Cmdo, o C Mil A a(s) solicitava ao COTER.
A partir dessa Diretriz, o COTER passava a acompanhar a operação,
executando as ações de coordenação necessárias, sempre por intermédio do
Cmdo Mil A.
A partir da Copa das Confederações, como o EMCFA passou a assumir
diretamente o controle dos comandos operacionais, o COTER e o Cmdo Mil A
enquadrante daqueles comandos ficaram fora da cadeia de comando,
coordenando as operações e apoios na medida do possível. Ainda que os
comandos operacionais (nível divisão ou brigada) estivessem diretamente
subordinados ao EMCFA, o COTER emitiu as DPOM correspondentes a cada
uma das operações.
Neste trabalho abordaremos os planejamentos para as Copas das
Confederações e do Mundo e para os JOP Rio 2016.

5.2 O PLANEJAMENTO PARA AS COPAS DAS CONFEDERAÇÕES E DO
MUNDO.
Em setembro de 2012, o COTER expediu a DPOM que tinha por finalidade:
Orientar os Coordenadores de Defesa de Área envolvidos no planejamento,
execução e coordenação das medidas preventivas e operacionais para garantir a
segurança na realização da Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014.

Do parágrafo 3. SITUAÇÃO, cabe destacar:
b. A Copa das Confederações funcionará como evento teste para a Copa do
Mundo FIFA de 2014, sendo inserida no rol dos Grandes Eventos. O
memorando de entendimento entre o governo brasileiro e a FIFA prevê que a
segurança da Copa das Confederações seja realizada, em coordenação, por
agências de segurança privada e órgãos de segurança pública. Assim sendo, por
decisão do Governo, as atribuições do setor público foram divididas em dois
eixos: segurança e defesa, o primeiro cabendo ao Ministério da Justiça e o
segundo ao Ministério da Defesa.
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c. Assim sendo, o MD elencou, para a Copa das Confederações, os mesmos
eixos de atuação delineados para a matriz de Defesa a ser empregada na
Copa do Mundo 2014, a saber: Comando e Controle, Contraterrorismo, Defesa
Aeroespacial, Defesa Cibernética, Defesa da Área Marítima, Defesa Química
Biológica Radioativa e Nuclear, Fiscalização de Explosivos, Defesa de
Estruturas Estratégicas, Emprego de Helicópteros e Forças de Contingência.
(...)
g. As sedes localizadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Recife, Fortaleza e Natal estarão sob
a responsabilidade do Exército Brasileiro; as sedes de Natal e Salvador serão
de responsabilidade da Marinha do Brasil e a sede de Curitiba será
responsabilidade da Força Aérea.

A MISSÃO era assim definida:
“Planejar, em coordenação com as demais Agências envolvidas, as ações de
defesa dos jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014,
ficando em condições de executar ações de Garantia da Lei e da Ordem,
quando for o caso, nas cidades sede sob responsabilidade do Exército
Brasileiro, nos períodos de 15 a 30 de junho de 2013 e 12 de junho a 17 de
julho de 2014”.

No parágrafo 5. EXECUÇÃO, destaca-se:
“Os Coordenadores de Defesa de Área planejarão, coordenarão e executarão suas
ações, podendo contar com meios operacionais (pessoal e material) das demais
Forças Singulares, de outros meios de segurança pública e de agências que sejam
envolvidas nas atividades relacionadas com
· a Copa das Confederações e Copa
do Mundo de 2014.
Conforme determinado pelo Ministério da Defesa, a atuação do Exército Brasileiro
se dará dentro das seguintes áreas de atuação:
- Comando e Controle;
- Força de Contingência e Defesa de Estruturas Críticas;
- Defesa contra agentes QBRN;
- Contraterrorismo;
- Fiscalização de Produtos Controlados;
- Segurança e Defesa Cibernética e
- Emprego de Helicópteros.
Durante o período da realização dos eventos em tela, os Coordenadores de Defesa
de Área (CDA), previamente designados pelos Comandos Militares de Área, serão
coordenados pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA).
a. Manobra
1) Os Coordenadores de Defesa de Área deverão:
a) Ficar em condições de manter a lei e a ordem na sua área de
responsabilidade.
b) Realizar os contatos necessários para o planejamento das atividades de
defesa com os Órgãos de Segurança Pública (OSOP) estaduais e municipais e
com outras agências de interesse.
c) Planejar as atividades de defesa, dentro das áreas de atuação, levantando
os recursos necessários para a execução das ações de defesa, modernização
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das infraestruturas estratégicas, de logística operacional e da gestão e
administração de bens e serviços.
d) Montar um Estado-Maior Conjunto por sede, solicitando à Marinha do Brasil e à
Força Aérea Brasileira as necessidades em oficiais e praças para compô-lo.
Os Coordenadores de Defesa de Área deverão, em ligação com os órgãos e
agências responsáveis, coordenar a execução das varreduras eletrônicas, QBNR e
antibomba”.

No parágrafo 6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS, observa-se:
a. “ Meios disponíveis
i. Os orgânicos dos Comandos Militares de Área.
ii. De acordo com a disponibilidade, os COA, poderão contar, mediante
solicitação ao COTER, com os meios:
a) da Bda Op Esp;
b. do CAvEx;
c) do CComSEx;
d) do CIE;
e) do CComGEx;
f) do CCOMSEx,e
g) do CDCiber.”

Considerando que o MD estabeleceu as ações das Forças Armadas dentro de
“Eixos de Atuação” e que os recursos financeiros foram solicitados por “Eixo de
Atuação”, e que à luz desses parâmetros seriam feitas suas prestações de
contas, o COTER incluiu em sua DPOM um anexo denominado
“ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO”. Os
parágrafos abaixo apresentam um extrato dessas orientações.
COMANDO E CONTROLE
Os Coordenadores de Defesa de Área devem se valer, como modelo, do
Centro de Operações que foi montado por ocasião da Operação Rio + 20, para
a condução das ações de defesa relativas à Copa das Confederações e Copa
do Mundo de 2014.
Para a atividade de Comando e Controle deverão:

- integrar-se a Rede de Segurança Pública, por intermédio dos Centros de
Comando e Controle Regionais (um por sede), que serão instalados dentro das
Secretarias de Segurança Pública de cada estado sede;
- instalar, operar e manter o sistema de comunicações (um por sede)
troncalizado, tratando como meio prioritário para o estabelecimento das
Comunicações Táticas;
- utilizar, se for o caso, os meios de comunicações civis disponíveis na
localidade, em segunda prioridade, como alternativa ao sistema troncalizado.
-

empregar como meios para a comunicação com o COTER: prioritariamente

o C2 em Combate , a rede MERCÚRIO, o RITEx, a Telefonia fixa e móvel, e a
Videoconferência (mediante coordenação prévia de data/hora para execução)
e, como contingência, o SISCOMIS e a Rede Rádio Fixa (RRF).

-

empregar o software Pacificador, acordando com o DCT as novas
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funcionalidades a serem implementadas (adaptação do programa C2 em
Combate para os Grandes Eventos).
- DEFESA DE ESTRUTURAS CRÍTICAS/FORÇA DE CONTINGÊNCIA
a. Compor uma Força de Contingência, ficando ECD:
- executar ações de Garantia da Lei e da Ordem;
- reforçar o patrulhamento de áreas públicas, esgotados os meios dos OSOP;
- proteger as Estruturas Críticas que possam interferir nos eventos em tela;
- apoiar as ações de controle da população em caso de necessidade da
Defesa Civil; e
- apoiar as ações de contraterrorismo sob responsabilidade da Brigada de
Operações Especiais (Bda Op Esp).
b. Realizar exercícios de preparação com a finalidade de adestrar EstadosMaiores e tropa para o emprego no evento, anos de 2012 e 2013.
c. Informar ao COTER a composição da Força de Contingência, com a
finalidade de que sejam realizadas as coordenações necessárias.
- DEFESA CONTRA AGENTES QBRN
A Defesa Contra Agentes QBRN será escalonada em 3 (três) níveis de
atuação/resposta: a resposta orgânica (1° nível), a resposta inicial (2° nível) e a
resposta à emergência (3° nível).
Uma Força de Resposta Orgânica (FRO) será constituída pelas OM empregadas
em 1° Escalão na área contaminada ou que se encontrem próxima de área
ameaçada ou atingida por agente QBRN. Suas missões precípuas serão isolar
o local, acionar a FRI e/ou a FRE e proteger a tropa contra os efeitos iniciais de
um evento QBRN.
Uma Força de Resposta Inicial (FRI), composta por 1 (um) módulo QBRN
acrescido de uma Equipe de Saúde, deverá ser estabelecida junto às Unidades
ou Grandes Unidades que comporão a Força de Contingência em todas as
cidades sede. Os módulos serão responsáveis pela varredura, detecção,
identificação, descontaminação e destoxificação de pessoal e material
submetidos a um evento QBRN.
Uma Força de Resposta a Emergência (FRE), composta pela Cia DQBN e Pel
DQBN/Bda Op Esp, permanecerá localizada nas sedes de Brasília e do Rio de
Janeiro ECO atuar em eventos QBRN em qualquer sede.
Os Coordenadores de Defesa de Área deverão realizar os contatos necessários
com as demais agências envolvidas de maneira levantar as capacidades dos
nosocômios locais principalmente quanto a possibilidade de evacuação em caso
de incidentes QBRN.
- CONTRATERRORISMO
Para as atividades de contraterrorismo será estabelecido um Centro de
Coordenação Geral em Brasília e Centros de Coordenação Locais nas demais
sedes.
Os Centros de Coordenação Local serão coordenados pelos CDA e integrarão os
órgãos e agências que atuam na área.
O CDA deverá estabelecer, em ligação com a Brigada de Operações Especiais, um
Centro de Coordenação Tático Integrado de Contraterrorismo.
O CDA deverá realizar, em ligação com Bda Op Esp, contatos com os órgãos e
agências de interesse para integrá-los aos Centros de Coordenação Táticos.
- FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
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Executar, desde já, ações de fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército
(PCE) em toda a área de jurisdição e não apenas nos locais das cidades-sede.
Planejar vistorias, utilizando pessoal orgânico de Órgãos Governamentais
(Ministério Público, Justiça Federal, Receita Federal, IBAMA e outros) e Órgãos
de Segurança Pública.
Realizar ações de fiscalização de forma descentralizada pelas RM da Área.
As equipes de fiscalização devem ser capacitadas a realizar vistorias conforme
Port 05- D Log, de 02 MAR 06 -NORMAS REGULADORAS PARA VISTORIAS
EM ATIVIDADES COM PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO NORVAP (publicada no Boletim do Exército Nr 12, de 24/03/06), alterada pela
Port 04-COLOG de 1O MAIO 12, particularmente armas, munições e
explosivos.
Reforçar, em pessoal, as equipes de fiscalização das Regiões Militares.
Promover integração com Órgãos de Segurança Pública, no seu nível de
atuação, a fim de aperfeiçoar os planejamentos de operações interagências nas
ações de fiscalização de PCE.
Incluir os Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados/Regiões Militares
(SFPC/RM) como elemento de ligação das ações de fiscalização de PCE nos
planejamentos.
A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados está apta a oferecer apoio
nas áreas: Inteligência, orientação técnico-normativo e capacitação de pessoal.
- EMPREGO DE HELICÓPTEROS
Planejar, em coordenação com o COTER e Comando de Aviação do Exército
(CAvEx), o emprego da Aviação do Exército durante os Eventos em tela tendo
como base o seguinte "módulo de aeromobilidade":
Por Sede.
2 Aeronaves (HA- 1) Fennec (1 com Eqp Olho de Águia); 1 Aeronave (HM - 1)
Pantera com Mtr Lateral 7.62mm)
1 Aeronave (HM - 3) Cougar ou (HM - 2) Black Hawk (com Mtr Lateral 7.62mm)
Observações
A distribuição de Helicópteros por sede será sugerida, oportunamente, pelo
·
CAvEx, tendo em vista a disponibilidade de aeronaves, a alocação de recursos
específicos para esses eventos e os estudos de situação para cada cidade sede.
Cada Força de Helicópteros poderá desempenhar as seguintes atividades:
- transporte de tropa;
- aquisição e transmissão de imagens em tempo real;
- integração com os sistemas de comando e controle do EB existentes;
- evacuação aeromédica e/ou transporte de feridos;
- voo noturno com o uso de sensores e equipamentos de visão noturna;
- iluminação noturna de objetivos em solo;
- desembarque e acolhimento de pessoas no voo pairado, com uso de guincho,
gancho, "fast rope" e "Mac Guire";
- servir de plataforma para atiradores de elite.
- SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA
O Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) coordenará e integrará e executará
ações de defesa cibernética contra ações hostis, constituindo Destacamentos
Defesa Cibernética (Dst Def Ciber) nas cidades sedes dos jogos.
Os Dst Def Ciber serão estruturados pelo CDCiber, tendo por base elementos
CDCiber, dos Centro de Telemática de Área (CTA/CT)
e das OM

as
de
do
de
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Comunicações da Área, podendo também ser integrados por militares das três
Forças.
O CDCiber, por meio de sua Central de Monitoração, coordenará os Dst Def Ciber
e as ações de defesa cibernética em âmbito nacional.

Os CDA de Curitiba, Natal e Salvador não pertenciam ao Exército (Curitiba –
FAB e Natal e Salvador – MB); consequentemente, as orientações da DPOM
acima não lhes foram distribuídas. Em relação a Natal e a Salvador, o
planejamento feito pelo Exército não teve maiores problemas, uma vez que a
Marinha do Brasil assumiu integralmente a função do CDA, empregando seus
comandos de Distrito Naval e suas tropas, particularmente as do Corpo de
Fuzileiros Navais, para cumprir as missões do CDA. Em ambas as sedes, a
Marinha pediu a colocação de tropas do Exército à disposição do CDA, e foi
atendida. Porém, tais pedidos foram em caráter complementar. Já em Curitiba,
a situação foi diversa. A FAB não tinha oficial-general sediado naquela
guarnição, o que obrigou o Cmt da 5ª DE a exercer, de fato, uma função que
não exercia de direito, até que a FAB deslocasse um oficial-general para a
guarnição. A FAB também não tinha elementos de infantaria de guarda
capazes de compor a Força de Contingência e de Defesa de Estruturas
Estratégicas. A FAB não tinha, sequer, previsto recursos para essas forças.
Para que o CDA Curitiba ficasse em condições de cumprir suas missões, o EB
remanejou recursos financeiros de suas sedes e constituiu as Forças de
Contingência e de Defesa de Estruturas Estratégicas.
5.3 O PLANEJAMENTO PARA OS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos constituíram o maior desafio de
planejamento na área de segurança. Além da concentração de eventos
desportivos e da presença de delegações e autoridades no Rio de Janeiro,
ainda foi necessário estabelecer a segurança das cidades do futebol olímpico
(Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo). Como havia
acontecido nas Copas, Salvador ficou a cargo da Marinha. Porém, o EB
contribuiu com tropas para as Forças de Contingência e de Defesa de
Estruturas Estratégicas.
No Rio de Janeiro, as demandas da Segurança, agravadas pelo fato de o
Comitê organizador não ter contratado o número necessário de stewards, levou
ao esgotamento dos OSP. As vésperas dos Jogos, o Governo do Estado do
Rio de Janeiro solicitou ao MD que forças federais assumissem o
patrulhamento em algumas das vias expressas do Rio. Esse pedido foi
atendido com unidades do Comando Militar do Sul (7º BIB, 29º BIB e 62º BI).
O planejamento das ações de patrulhamento das vias expressas não consta da
DPOM, uma vez que aquela missão foi recebida alguns meses depois da
expedição da Diretriz abaixo abordada. Entretanto, as tropas empregadas –
sem serem nomeadas – constavam da DPOM. Na composição de meios do
CGDA estavam previstos: 2 Btl do CMS. Na “Reserva Estratégica do Exército”
estavam previstos: 1 Btl / 14ª Bda Inf Mtz e 1 Btl / 6ª Bda Inf Bld.
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Os parágrafos abaixo apresentam trechos da DPOM expedida pelo COTER e
que espelham a forma como o Exército planejou cumprir sua missão.
4. SITUAÇÃO
b. Os Jogos Olímpicos 2016 serão realizados na cidade do Rio de Janeiro e em 5
cidades-sede de futebol olímpico (Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Manaus-AM,
Salvador-BA e São Paulo-SP), no período de 5 a 21 de agosto de 2016. No período
de 7 a 18 de setembro de 2016, os Jogos Paraolímpicos serão realizados somente
na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
5. CONCEPÇÃO DE EMPREGO DO EXÉRCITO
a. De acordo com o PEECFA JO 2016, o Exército cumprirá atribuições subsidiárias,
por meio de ações preventivas e repressivas contra eventuais ameaças ou
situações que comprometam a segurança do Grande Evento.
b. O emprego do Exército será conduzido em coordenação com os governos
estaduais, municipais, outros ministérios, órgãos e agências, segundo o previsto
nos artigos 16 a 18 da Lei Complementar 97/1999, com a condução de operações
de não guerra e interagências, nas quais serão priorizados os aspectos da
Segurança nas dimensões terrestre e informacional.
c. As operações serão conduzidas nas áreas de responsabilidade do CGDA – Rio
de Janeiro/RJ e dos Comandos de Defesa de Área das cidades-sede do futebol
olímpico, com a finalidade de contribuir para a garantia da segurança dos Jogos, da
população local e dos visitantes, desde a concentração até o regresso das
delegações.
e. O CGDA e os CDA ficarão ECD garantir a proteção das Estruturas Estratégicas
locais e o funcionamento ininterrupto dos serviços prestados às instalações e áreas
de interesse para os Jogos; e ficarão ECD conduzir ações repressivas e episódicas
como Força de Contingência da Segurança Pública (GLO) visando neutralizar os
vetores de ameaça aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016.
6. COMANDOS OPERACIONAIS SOB RESPONSABILIDADE DO EXÉRCITO
BRASILEIRO
Em conformidade com a Portaria Normativa nº 232/MD, 30 de janeiro de 2015 e o
PEECFA JO 2016, o Comando do Exército indicou ao MD os seguintes
Coordenadores Operacionais para os JO 2016:
a. Coordenador Geral de Defesa de Área do Rio de Janeiro - RJ (CGDA-RIO)
- Comandante Militar do Leste.
b. Coordenador de Defesa de Área de São Paulo - SP (CDA-SP)
- Comandante da 2ª Divisão de Exército.
c. Coordenador de Defesa de Área de Belo Horizonte - MG (CDA- BH)
- Comandante da 4ª Região Militar (4ª RM).
d. Coordenador de Defesa de Área de Brasília - DF (CDA-DF)
- Comandante Militar do Planalto (CMP).
e. Coordenador de Defesa de Área de Manaus – AM (CDA-MN)
- Chefe do Centro de Operações do CMA.
f. Coordenador de Prevenção e Combate ao Terrorismo e DQBRN
(CCPCT/DQBRN)
- Comandante de Operações Especiais (C Op Esp).
g. Coordenador de Segurança e Defesa Cibernética (CCSDCiber)
- Chefe do Centro de Defesa Cibernética.
h. Coordenador de Fiscalização de Explosivos (CCFE)
- Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados.
7. COMPOSIÇÃO INICIAL DE MEIOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
a. Comando Geral de Defesa de Área do Rio de Janeiro - RJ (CGDA-RIO)
- Comando Militar do Leste (- 4ª RM).
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- Bda Inf Pqdt;
- 12ª Bda Inf L (Amv):
- Cmdo, EM e Cia C;
- 5º Btl Inf L (Amv);
- 6º Btl Inf L (Amv);
- Dst Ap Log.
- 02 Btl do CMS;
- 7ª Cia Com do CMNE;
- 3 Equipes de 8 motocicletas/cada do CMS (24 conjuntos batedor militar/moto);
- 2 Equipes de 8 motocicletas/cada do CMP (16 conjuntos batedor militar/moto).
b. Comando de Defesa de Área de Belo Horizonte - MG (CDA - BH)
- 4ª RM.
c. Comando de Defesa de Área de São Paulo - SP (CDA - SP)
- 2ª DE (- 12ª Bda Inf L).
d. Comando de Defesa de Área de Brasília - DF (CDA - DF)
- Comando Militar do Planalto.
e. Comando de Defesa de Área de Manaus – AM (CDA - MN)
- Comando Militar da Amazônia
f. Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo / DQBRN
(CCPCT/DQBRN)
- Comando de Operações Especiais.
- 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear.
g. Centro de Coordenação de Segurança e Defesa Cibernética (CCSDCIBER)
- Centro de Defesa Cibernética.
h. Centro de Coordenação de Fiscalização de Explosivos (CCFE)
- Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.
- Meios das Seções de Fiscalização de Produtos Controlados das RM/OM.
i. 6ª RM
- Mdt O, adjudicar tropas da Guarnição de Salvador/BA ao controle operacional do
Comando de Defesa de Área de Salvador (a cargo do 2º Distrito Naval).
j. 1ª Bda AAAe
- Mdt O, passar ao controle operacional do COMDABRA.
- Mdt O, ser reforçada pelos seguintes meios:
- 5ª Bia AAAe/12ª Bda Inf L (Amv);
- 9ª Bia AAAe/9ª Bda Inf Mtz;
- 14ª Bia AAAe/10ª Bda Inf Mtz; e
- 21ª Bia AAAe/Bda Inf Pqdt.
l. C Av Ex
m. CComSEx
n. CComGEx
- 1º Batalhão de Guerra Eletrônica.
o. CIE
p. Reserva Estratégica do Exército
1) De acordo com o PEECFA JO 2016, após a definição dos efetivos e meios
diretamente empregados pelos CGDA-RIO e CDA, o EMCFA coordenará com os
Comandos Operacionais das Forças Armadas o estabelecimento da Reserva
Estratégica, em condições de ser empregada no reforço às ações dos CGDA e
CDA ou em outras operações de GLO, de apoio à Defesa Civil etc.
2) Entretanto, o CGDA/CDA/Comandos de Ações Centralizadas deverão
considerar que o COTER manterá, inicialmente, como reserva estratégica:
- 14ª Bda Inf Mtz:
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- Cmdo, EM e Cia C;
- Dst Log (oriundo da 5ª DE);
- 1 Btl/14ª Bda Inf Mtz; e
- 1 Btl/6ª Bda Inf Bld.
8. ORIENTAÇÕES PARA A SEGURANÇA DOS JO 2016
a. As ações da Força, naquilo que couber, serão desenvolvidas na região
metropolitana do Rio de Janeiro e na região das cidades-sede do Futebol Olímpico,
durante as fases de preparação, eventos oficiais subordinados, execução dos jogos
e reversão das tropas, sem prejuízo das demais missões regulares em todo o
restante do Território Nacional.
b. A Força constituirá, progressivamente, o CGDA-RIO e o seu Estado-Maior
Conjunto para os Jogos, a partir de 2015, contando com o apoio dos Comandos da
Marinha e da Aeronáutica e do EMCFA, com a finalidade de participar da
elaboração dos planejamentos integrados interagências e orientar a preparação, os
treinamentos, a participação em eventos-testes e eventos oficiais subordinados ao
ambiente dos JO 2016.
c. Os CDA desenvolverão seus planos operacionais conforme determinado no
PEECFA JO 2016. Da mesma forma, caberá ao C Op Esp, ao CD Ciber e à DFPC
desenvolverem, respectivamente, os planejamentos correspondentes ao
contraterrorismo/DQBRN, à defesa cibernética e à fiscalização de explosivos.
d. Os planejamentos operacionais dos CDA deverão fazer referência ao emprego
dos Comandos de Ações Centralizadas e do C Av Ex, em suas respectivas áreas.
e. A 1ª Bda AAAe deverá manter a 2ª SCh/COTER informada a respeito do
planejamento do emprego dos seus meios em proveito da Op JO 2016.
f. Os documentos operacionais devem ser redigidos de modo a facilitar o
entendimento por parte dos integrantes dos órgãos e das agências civis. Deve-se
evitar linguagem estritamente militar e o excesso de abreviaturas.
g. Deve ser buscada, de modo mais amplo possível, a coordenação com os
planejamentos da área de segurança pública e de defesa civil.
h. Recomenda-se que os planos dos CGDA/CDA contenham, entre outras
prescrições:
1) ações a realizar na Área de Segurança e Controle de Tráfego (específica para o
Centro de Defesa Setorial DEODORO-Vila Militar de Deodoro/RJ);
2) ações a realizar na Área de Polícia Ostensiva (específica para o Centro de
Defesa Setorial DEODORO-Vila Militar de Deodoro/RJ);
3) ações a realizar na Área de Vigilância e Controle de Acesso (específica para o
Centro de Defesa Setorial DEODORO-Vila Militar de Deodoro/RJ);
4) ações a realizar na Área de Pronta Resposta (específica para o Centro de
Defesa Setorial DEODORO-Vila Militar de Deodoro/RJ);
5) ações a realizar na Área de Força de Contingência (ações repressivas e
episódicas como contingência da segurança pública, visando neutralizar os vetores
de ameaça aos eventos);
6) ações a realizar na Área de Proteção de Estruturas Estratégicas Críticas (ações
para garantir a proteção das Estruturas Estratégicas locais e o funcionamento
ininterrupto dos serviços prestados às instalações e áreas de interesse aos Jogos);
7) ações a realizar na Área de Coordenação de Escolta;
8) ações a realizar na Área de Prevenção a Incidentes e Catástrofes (ações de
apoio complementar ao CCPCT/DQBRN, aos OSP e à Defesa Civil);
9) ações a realizar na Área de Prevenção e Combate ao Terror (ações de
contraterrorismo, de DQBRN e anti-DEI, a cargo do CCPCT/DQBRN);
10) ações a realizar na Área de Fiscalização de Explosivos (a cargo do CCFE, com
o apoio das RM e dos CGDA/CDA);
11) ações a realizar na Área de Inteligência;
12) ações a realizar na Área de Comando e Controle;
13) ações a realizar na Área de Polícia Judiciária Militar;
14) ações a realizar de Área de Segurança e Defesa Cibernética (a cargo do
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CCSDCiber);
15) ações a realizar na Área de Operações de Informação;
16) ações de integração com os órgãos e agências envolvidos na Operação;
17) prescrições para os exercícios e treinamentos conjuntos e interagências; e
18) regras de engajamento.
i. As Greves das Polícias Militares são situações críticas, que extrapolam o escopo
do planejamento operacional para os Jogos Olímpicos. Assim, os C Mil A devem
acompanhar a evolução da situação da segurança pública, em suas áreas de
responsabilidade, e manter o Plano de Proteção Integrada, antigo PSI, atualizado,
para o caso de greves dos OSP em suas Zonas de Proteção Integrada (ZPI).
q. Aviação do Exército
1) Em ligação com o COLOG, os C Mil A e os CGDA/CDA/Comandos de Ações
Centralizadas, o C Av Ex deverá realizar, em coordenação com a 3ª SCh COTER,
o planejamento operacional prevendo as capacidades alocadas ao
CGDA/CDA/Comandos de Ações Centralizadas, a composição das Unidades
Aéreas, o esforço aéreo disponível para cada Comando, a reserva de meios e a
logística de suporte.
2) Durante a fase de execução dos Jogos, o apoio da Aviação do Exército
priorizará o transporte das Forças Táticas de Operações Especiais.
3) Para a efetivação do apoio de Aviação do Exército para a Operação JO 2016, o
CMA e o CMO passarão meios e especialistas (ASD) do 4º BAvEx e 3º BAvEx,
respectivamente, ao controle operacional do C Av Ex, para compor as Forças de
Helicóptero, em data a ser definida posteriormente.
4) Devido à limitação da Av Ex no tocante aos imageadores aéreos “Olho da
Águia”, o CGDA e os CDA deverão considerar o uso de meios dos OSP, em
coordenação com esses elementos.
r. Mdt O, a 1ª Bda AAAe passará ao controle operacional do COMDABRA.
s. Fiscalização de Explosivos e Produtos Correlatos
1) A fiscalização de explosivos e produtos correlatos será coordenada pela
DFPC/COLOG.
2) Tendo em vista a característica da territorialidade que envolve as ocorrências
com materiais explosivos, as atividades voltadas para o cumprimento das ações
fiscalizatórias se estenderão pelas áreas jurisdicionadas a todas as Regiões
Militares, não se restringindo à cidade do Rio de Janeiro-RJ e às cidades-sede de
Futebol Olímpico.
3) As ações no âmbito dos estados ocorrerão, em princípio, com os meios dos
SFPC localizados nessas áreas. Entretanto, o CGDA e os CDA deverão, conforme
os planejamentos de suas áreas de responsabilidade, apoiar as ações de
fiscalização de explosivos e produtos correlatos.
t. Comando e Controle
1) O COTER empregará, no comando e controle, os seguintes recursos: Rede
Operacional de Defesa (ROD); SISCOMIS; Sistema Pacificador, Sistema de
Correio Eletrônico (ZIMBRA); Rede MERCÚRIO; RITEX; telefonias fixa e móvel;
videoconferência (Mdt Coor prévia de data/hora de execução); rede rádio fixa (em
situação de contingência); redes-rádio (prioritário para as ações táticas nas áreas
de segurança); e o Sistema Olho da Águia (caso seja empregado, as imagens
deverão ser transmitidas ao COTER).
2) O Centro de Comando e Controle da Força Terrestre/COTER (CC²FTer/COTER)
será ativado juntamente com os CGDA/CCDA, segundo as diretrizes do EMCFA, e
terá as seguintes missões:
a) monitoramento das ações da F Ter, a fim de manter a consciência situacional do
Comando do Exército;
b) coordenação do apoio aos CGDA/CDA/Comandos de Ações Centralizadas;
c) coordenação do emprego da Reserva Estratégica;
d) funcionamento como Centro de Comando e Controle Alternativo do
CC²MD/EMCFA.
3) De acordo com as necessidades, o COTER poderá solicitar a realização de
reunião de coordenação do planejamento e da execução da Operação JO 2016,
por videoconferência, com a participação do EME, ODS e CGDA/CDA/Comandos
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de Ações Centralizadas.
4) Quando da execução de qualquer ação relacionada à Operação JO 2016, bem
como dos eventos subordinados, o COTER deverá ser informado, oportunamente,
pelos CGDA/CDA/Comandos de Ações Centralizadas sobre a evolução da
situação, por meio de Mensagens Diárias de Operações enviadas ao CC²FTer, até
às 15:00h (horário de Brasília).
5) Os incidentes críticos e as situações emergenciais deverão ser informados
imediatamente ao COTER, por meio dos seguintes telefones da 2ª Subchefia: (61)
9986-4659 (oficial de sobreaviso do COTER); (61) 9645-8525 (Coor Info e Op); (61)
9974-9069 (Ch Div Op); (61) 9994-6405 (2º Subchefe).
6) O fluxo de Mensagens Operacionais deverá seguir o previsto na Diretriz do
Sistema de Comando e Controle da F Ter (Sist C² Op F Ter), de 15 de julho de
2015.
u. Defesa Cibernética
1) O CCSDCiber desdobrará o Destacamento Conjunto de Defesa Cibernética
Central (Dst Cj Def Ciber Cent), no Quartel-General do Exército, e desdobrará
Destacamentos Conjuntos de Defesa Cibernética Remotos (Dst Cj Def Ciber Rmto)
na cidade do Rio de Janeiro (CGDA e CDS) e nas cidades-sede do futebol olímpico
(CDA).
2) Os Destacamentos serão compostos por militares e servidores das três Forças
Singulares, podendo ser integrados por representantes das Instituições Parceiras e
empresas contratadas.
v. O COLOG, CDCiber, CComGEx, DFPC, C Op Esp, CIE e CComSEx devem
destacar Oficiais de Ligação junto ao COTER durante as fase de planejamento e
execução da Operação JO 2016.

5.4 CONCLUSÃO
A existência de vários comandos operacionais diretamente subordinados ao
MD durante as operações constituiu uma novidade e, ao mesmo tempo, uma
dificuldade a mais para o planejamento no nível Exército. A subordinação direta
ao MD deixava de considerar a cadeia de comando existente, com evidente
prejuízo no planejamento e na conduta das operações. Nos Jogos Olímpicos,
isso ficou mais evidente, pois o Cmt do CML era o CGDA, enquanto o Cmt 4ª
RM era o CDA Belo Horizonte. Na estrutura de comando estabelecida pelo MD,
os dois estavam no mesmo nível. Na prática, o Cmt 4ª RM continuava
subordinado ao Cmt CML e dele dependia para diversas ações e medidas.
Também foi problemática a atribuição do cargo de CDA Curitiba para a FAB.
Por não ter tropas aptas para a missão recebida e por não ter se preparado
para ela, a FAB terminou recorrendo ao EB, que teve que ajustar
planejamentos já com prazos reduzidos.
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CAPÍTULO VI
OS COMANDOS OPERACIONAIS

6.1 GENERALIDADES
Durante os Grandes Eventos, a partir da Copa das Confederações,foram
criados comandos operacionais denominados “Coordenador de Defesa de
Área”, nas cidades onde ocorreriam atividades do Grande Evento considerado.
Tais comandos foram atribuídos a oficiais-generais das Forças Armadas, com
comando sediado na cidade onde as atividades ocorreriam. A exceção foi
Curitiba, atribuída à responsabilidade da FAB, que precisou deslocar um
brigadeiro de outra guarnição.
Basicamente, competia aos CDA:
a) representar o MD nos Comitês Executivos de Segurança Integrada
Regionais (CESIR), constituindo o grupo decisor, juntamente com o Secretário
Estadual de Segurança Pública e o Superintendente Regional da Polícia
Federal;
b) ligar-se com os OSP e outras agências, governamentais e não
governamentais, de modo a coordenar as ações e garantir o estado de
segurança desejado durante as Copas;
c) constituir um estado-maior conjunto para o planejamento e a condução da
operação;
d) solicitar os meios necessários ao cumprimento de suas missões que
estivessem além dos seus orgânicos, inclusive meios das outras Forças
Singulares;
e) constituir um centro de Comando e Controle para a conduta das operações;
f) constituir, manter em condições de emprego e empregar, se fosse o caso, a
Força de Contingência (FOCON) e a Força de Defesa de Estruturas
Estratégicas;
g) ficar em condições de participar das ações de segurança nos locais de
treinamento e concentração das delegações e durante os deslocamentos das
mesmas;
h) ficar em condições de participar das escoltas de autoridades e delegações,
com batedores motociclistas;
i) apoiar os elementos dos demais Comandos Centralizados do MD
(Contraterror, DQBRN, Defesa Cibernética e Fiscalização de Explosivos), em
operações em sua área de responsabilidade; e
j) coordenar as ações de Defesa de Área Marítima e Fluvial e de Defesa
Aeroespacial e Controle de Espaço Aéreo em sua área de responsabilidade.
Os meios colocados à disposição de cada CDA variaram bastante. Entre os
principais fatores que levaram à decisão sobre os meios a serem empregados
em cada cidade-sede estão:
a) número de jogos (ou outras atividades) na sede;
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b) existência de solenidade de abertura ou de encerramento na sede;
c) condições dos OSP disponíveis na sede;e
d) análise de risco, produzida pelos órgãos de inteligência, para a sede.

Força Planalto – FOCON CMP

A situação dos OSP existentes em cada cidade-sede e a forma como as
secretarias de segurança pública e as superintendências da Polícia Federal
encararam o cumprimento da missão foram fatores importantes na maneira
como os CDA planejaram e cumpriram suas missões.
A forma de encarar a Defesa das Estruturas Estratégicas também variou muito.
Alguns órgãos responsáveis por instalações que, se sofressem algum dano,
poderiam comprometer a realização do evento, deduziram que o Exército
“estaria assumindo a responsabilidade pela segurança da instalação”. Foi
necessário esclarecer que a Força de Defesa de Estruturas Estratégicas
somente seria empregada caso a análise de risco indicasse uma real
possibilidade de ataque à instalação e caso ficasse claro que tanto a segurança
orgânica do órgão como os OSP não estivessem em condições de garantir o
pleno funcionamento da estrutura considerada.
No planejamento dos CDA, mereceram especial atenção os eixos de atuação
Contraterrorismo e DQBRN. Esses eixos estavam sob o comando direto do
EMCFA e tinham a maioria de seus meios concentrados nas áreas do CML e
do CMP. Porém, elementos de pronta resposta estavam desdobrados em cada
cidade-sede, utilizando os meios de comando e controle do CDA e,
obviamente, precisando coordenar suas ações com o CDA em caso de
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emprego.
6.2 COMANDOS OPERACIONAIS NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES E NA
COPA DO MUNDO
Para a Copa das Confederações, foram designados CDA:
a) Belo Horizonte – Cmt 4ª RM
b) Brasília – Cmt Militar do Planalto
c) Fortaleza – Cmt 10ª RM
d) Recife – Cmt 7ª RM
e) Rio de Janeiro – Cmt 1ª DE
Para a Copa do Mundo, foram designados CDA:
a) Belo Horizonte – Cmt 4ª RM
b) Brasília – Cmt Militar do Planalto
c) Cuiabá – Cmt 13ª Bda Inf Mtz
d) Fortaleza – Cmt 10ª RM
e) Manaus – Ch COp CMA
f) Porto Alegre – Cmt 6ª DE
g) Recife – Cmt 7ª RM
h) Rio de Janeiro – Cmt 1ª DE
i) São Paulo – Cmt 2ª DE
Cabe lembrar que o EB (por intermédio da 5ª DE, da 6ª RM e da 7ª Bda Inf
Mtz) teve importante participação nas cidades-sede de Curitiba, Salvador e
Natal, respectivamente. Particularmente na cidade de Curitiba, as Forças de
Contingência e de Defesa de Estruturas Estratégicas foram constituídas e
comandadas pelos elementos do Exército. Já no Rio de Janeiro, a participação
da MB nas Forças de Contingência e de Defesa de Estruturas Estratégicas foi
significativa, particularmente com o emprego dos Fuzileiros Navais.
No que se refere à Força de Contingência, as manifestações ocorridas durante
a Copa das Confederações evidenciaram a necessidade de a tropa estar
equipada com armamento, equipamento de proteção e munição não letal,
adequados ao controle de distúrbios. No planejamento sobre aquisição de
material, feito em 2011, esse tipo de material estava previsto, porém, foi
necessário aumentar sua disponibilidade para que os CDA tivessem sua tropa
adequadamente armada e equipada para enfrentar tais eventualidades.
Particular esforço foi feito para dotar os CDA da munição não letal necessária
ao treinamento da tropa e eventual emprego. Em diversas ocasiões, a Força de
Contingência esteve pronta para atuar em operações de controle de distúrbios.
Porém, em todos os casos os OSP foram capazes de manter o controle da
situação. Em alguns casos foi necessário ceder munição não letal para tropas
de Polícia Militar. Tendo seu suprimento assegurado, as PM conseguiram
cumprir suas missões, evitando o emprego prematuro das Forças Armadas.
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Elemento da FOCON – Porto Alegre

A determinação de que os CDA ficassem em condições de participar da
segurança dos centros de treinamento (CT) e dos deslocamentos das
delegações também exigiu um esforço extra. Alguns CDA precisaram de
reforços, em função do número de CT em sua área, do valor dos meios a sua
disposição e do grau de risco a que estava(m) exposta(s) a(s) delegação(ões)
sob sua responsabilidade.
6.3 COMANDOS OPERACIONAIS
PARALÍMPICOS RIO 2016

NOS

JOGOS

OLÍMPICOS

E

Os números relativos aos JOP impressionam por si mesmos. Nos Jogos
Olímpicos, houve 42 campeonatos mundiais, na mesma cidade (Rio de
Janeiro) em 19 dias de competições, envolvendo 11.000 atletas, 45.000
voluntários e 25.000 profissionais de mídia credenciados de aproximadamente
200 países. Dezessete dias depois do encerramento dos Jogos Olímpicos,
iniciaram-se os Jogos Paralímpicos, ou seja, 23 campeonatos mundiais, na
mesma cidade, em 12 dias de competições, envolvendo aproximadamente 180
países, com seus 4.500 atletas, 25.000 voluntários e 7.000 profissionais de
mídia credenciados.
Para os JOP Rio 2016, foram ativados um Coordenador Geral de Defesa de
Área (CGDA), no Rio de Janeiro, e cinco CDA, nas cidades do futebol olímpico:
Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo. Para o cargo de CGDA, no Rio
de Janeiro, foi designado o Cmt Militar do Leste. A inclusão da palavra “Geral”
na denominação e a atribuição da missão a um General-de-Exército dão ideia
do vulto da missão a ser cumprida no Rio de Janeiro. Nas cidades do futebol
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olímpico, a missão foi semelhante à cumprida por ocasião das Copas das
Confederações e do Mundo. Foi mantida a mesma atribuição de encargos das
Copas: Belo Horizonte – Cmdo 4ª RM; Brasília – Cmdo CMP; Salvador – MB; e
São Paulo – Cmdo 2ª DE.
Considerando que as missões dos CDA foram abordadas no item relativo às
Copas e que, nas cidades do futebol olímpico, tais missões foram muito
semelhantes às executadas durante aqueles “Grandes Eventos”, veremos a
seguir como o CGDA planejou e cumpriu sua missão.
O CGDA estabeleceu como elemento básico de emprego o Batalhão Olímpico
(BO). O BO tinha como base uma unidade valor batalhão do EB, organizado
para os JOP com a seguinte constituição:
a) Cmt e EM;
b) Companhia de Comando e Serviços;
c) 3 Companhias de Fuzileiros (sendo 1 equipada para controle de distúrbios).
O efetivo previsto do BO era de 410 homens. O BO podia ser constituído tendo
como base um batalhão de infantaria, um regimento de cavalaria ou um grupo
de artilharia. Fosse qual fosse a sua base, a ideia era ter unidades
homogêneas, com pessoal e material adequados para as missões a serem
recebidas durante os jogos.
Para enquadrar os BO foi criada a Brigada Olímpica (Bda O). A Bda O tinha
como base um comando de Brigada do EB e um número variável de BO. O
Cmdo da Bda O era adaptado para as operações nos JOP, destacando-se o
reforço em pessoal na Assessoria Jurídica e a existência de intérpretes de
outros idiomas.
No planejamento do CML, a Bda O, constituída com base na 9ª Bda Inf Mtz,
recebeu a denominação de Brigada Monte Castelo. Ainda no planejamento do
CML, mostrou-se conveniente o emprego de uma Bda O a mais, na área da
Vila Militar. A solução foi a constituição de um comando de Bda tendo como
base a EsAO. Assim foi constituída a Bda Montese. A experiência inédita de
transformar episodicamente uma escola em um comando operacional está
muito bem descrita na publicação “BRIGADA MONTESE: a Escola que virou
tropa”, editada pela EsAO.
A realização de competições em diversos locais da cidade, nos três turnos,
durante 17 dias, nos Jogos Olímpicos, e mais 12 dias nos Paralímpicos,
levaram o CGDA a dividir a cidade do Rio de Janeiro em quatro Comandos de
Defesa Setoriais (CDS), além de uma Força de Contingência (FOCON), uma
Força de Proteção de Estruturas Estratégicas e uma Força de Coordenação de
Escolta.
Os CDS foram: Copacabana, Deodoro, Maracanã e Barra. O nome do bairro
atribuído ao CDS não representava uma clara definição de área de
responsabilidade. Por exemplo: o CDS Copacabana era responsável também
por outros bairros, como Leme, Botafogo, Flamengo e Glória. Dentro de sua
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2

área de responsabilidade, no planejamento denominada cluster , o CDS
dispunha de meios para atuar como Força de Contingência e como Força de
Proteção de Estruturas Estratégicas. A FOCON e a Força de Proteção de
Estruturas Estratégicas do CGDA seriam mantidas em reserva, sendo
empregadas em áreas além dos clusters atribuídos aos CDS ou como reforço
ao CDS, caso necessário.
A Força de Coordenação de Escolta foi mais uma solução encontrada para o
problema de coordenar tantas escoltas por períodos prolongados, durante os
JOP. Por solicitação do CML, o DECEx mobiliou, em pessoal, o comando e
estado-maior dessa Força, inclusive designando um de seus Oficiais-Generais,
no caso o Diretor de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, para comandála. A base operacional da Força foi o 1º BG, onde foram reunidos os meios,
particularmente batedores motociclistas do EB, da MB e da FAB. As tarefas de
escolta com batedores motociclistas foram divididas entre a Força de
Coordenação de Escolta, com batedores motociclistas das FA, e a Polícia
Rodoviária Federal, que coordenou as escoltas com batedores motociclistas
dos OSP.
O Plano Operacional para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 do CML
estabelecia a seguinte Organização por Tarefas (extrato):
1.1.1.
CDS COPACABANA
FT MARINHA DO BRASIL
- GRUPO-TAREFA (GT) MARÍTIMO
6 Unidades-Tarefa (UT)
- UT de Escolta
- UT de Patrulhas
- UT de Embarcações Miúdas
- UT de Embarcações de Desembarque
- UT de Proteção
- UT de Apoio Aéreo
- GT TERRESTRE
(GptOpFuzNav a 4 Unidades-Tarefa Olímpicas – UTO – Nível Btl)
- CmdoForça de Fuzileiros da Esquadra / Cmdo Tropa de Desembarque
(CmdoTrpDbq)
- UTO Lagoa
- UTO Copacabana
- UTO Lagoa
- UTO Reserva
- GT Centro de Controle Tático Integrado (CCTI)

Palavra usada nos planos do Comitê Organizador para designar determinada área
geográfica da cidade do Rio de Janeiro.
2
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CmdoTrpDbq
BtlOpEspFuzNav – GRUMEC
Unidade-Tarefa DefNBQR (BtlEngFuzNav)
1.1.2.

CDS DEODORO

- Cmdo 1ª DE e Cia C
- Bda Monte Castelo (a 4 Batalhões Olímpicos -BO)
- 1º BI Mtz (Es)
- 57º BI Mtz (Es)
- 2º RCG
- 31º GAC (Es)
- Bda Montese (a 2 BO)
- 2º BI Mtz (Es)
- 30º BI Mec
- 15º RC Mec ((-1 Pel C Mec)
- 11º BPE

1.1.3.

CDS MARACANÃ

- Cmdo 4ª Bda Inf L (Mth) e Cia C
- 4ª BdaInf L (Mth) (a 2 BO)
- 10º BIL
- 11º BI Mth

1.1.4.

CDS BARRA

- Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv) e Cia C
- 12ª BdaInf L (Amv) (a 3 BO)
- 5º BIL
- 6º BIL
- 20º BIB
(…)
1.1.5.

Força de Contingência

Cmdo Bda Inf Pqdt e Cia C
- Bda Inf Pqdt (a 4 BO)
- 25º BI Pqdt
- 26º BI Pqdt
- 27º BI Pqdt
- 8º GAC Pqdt
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- 1 Pel C Mec / 15º RC Mec
1.1.6.

Força de Coordenação de Escolta

- Cmdo de GenBda , a cargo do DECEx
- 1º BG (reforçado por 40 conjuntos (batedor/moto – sendo 24 conjuntos do CMS e
16 conjuntos do CMP)
- 1º BPE
- Elementos da MB e da FAB (batedor/moto)
...
1.1.7.

Força de Proteção de Estruturas Estratégicas

- Cmdo AD/1 e Bia C
- AD/1 (a 2 BO)
- 11º GAC (+1 Cia (-) /38º BI + 1 Pel 56º BI)
- 21º GAC
...

O item 4. Execução, do Plano Operacional para os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016, do CML estabelecia:
4.2 Concepção Geral
a. O CGDA, em uma 1ª fase, visando garantir a segurança dos
Jogos, em um ambiente seguro e pacífico, desde já, irá:
1) conduzir atividades de inteligência, monitorando os
riscos, de forma a antecipar-se às situações de crise;
2) realizar o preparo e o adestramento específico, orientado
pelas necessidades operacionais identificadas, contrato de objetivos firmado,
recursos financeiros disponibilizados e Regras de Engajamento, inclusive
aproveitando os eventos testes selecionados para essa atividade;
b. Em uma 2ª fase, (com as subfases olímpicas e paralímpicas),
de 11 JUL 16 a 18 SET 16, irá:
1) mobilizar e apoiar a concentração das tropas locais e
aquelas recebidas em reforço, com a abertura dos Postos de Comando em 11 JUL
16 e com o dispositivo pronto das tropas até 15 JUL 16;
2) constituir o Centro de Coordenação de Operações
(CCOp) interagências junto ao CGDA e CDS;
3) Integrar, com representantes de meios de ligação, os
Centros de Comando e Controle (CC2) dos demais órgãos e agências;
4) Empregar a 1ª DE como Comando de Defesa Setorial no
“cluster” DEODORO para coordenar com os OSP as ações relacionadas com a
Segurança Pública (segurança viária e controle de tráfego, policiamento ostensivo,
preservação da ordem pública e ordenamento urbano) e, Mdt O conduzir ações
repressivas em caráter episódico como Força de Contingência Local, visando atuar
contra os cenários de riscos e fontes de ameaças que impactem o evento;
5)Mdt O, empregar a AD/1para realizar a proteção das
Estruturas Estratégicas relacionadas aos Jogos Rio 2016, localizadas fora dos
Comandos de Defesa Setoriais estabelecidos, de acordo com o grau de proteção
constante do Anexo de Inteligência;
6) Mdt O, empregar uma Força Tarefa da MB no “cluster”
COPACABANA, a 4ª Bda Inf L (Mth) no “cluster” MARACANÃ e a 12ª Bda Inf L
(Amv) no “cluster” BARRA para conduzir ações repressivas em caráter episódico
como Força de Contingência Local e Proteção de Estruturas Estratégicas em suas
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áreas de responsabilidade, de acordo com a legislação vigente. No “cluster”
COPACABANA, a FT MB deverá ainda, conduzir Ações Marítimas e Fluviais.
Todas as ações nos CDS visam atuar contra os cenários de riscos e fontes de
ameaça que impactem o evento e contribuir para a proteção das estruturas
estratégicas relacionadas aos Jogos;
7) Mdt O, empregar a Força de Coordenação de Escolta
para estabelecer e coordenar com outros órgãos e agências as atividades
relacionadas ao emprego de batedores para dignitários e autoridades VIP;
8) Mdt O, empregar tropas da Bda Inf Pqdt para conduzir
operações repressivas em caráter episódico como Força de Contingência
(FOCON) Geral, de acordo com a legislação vigente, visando atuar para reduzir os
riscos (ou neutralizar as fontes de ameaças relacionadas, levantados para o evento
e contribuir para a proteção das estruturas estratégicas relacionadas aos Jogos;
9) Ficar ECD conduzir medidas de apoio complementar aos
coordenadores de ações centralizadas, aos OSP e à Defesa Civil (esta última na
forma determinada pela Presidente da República) nas atividades do eixo de Defesa
Nacional (segurança/defesa cibernética, enfrentamento ao terrorismo, fiscalização
de explosivos e ações aeroespaciais) e nas atividades de Segurança Pública
(enfrentamento ao terrorismo, repressão a crimes cibernéticos, vistorias e
contramedidas de explosivos;
10) Empregar o CAvEx para apoiar a operação com os
meios aéreos disponíveis: e
11) Ficar ECD participar de eventos subordinados, de
acordo com a legislação vigente e com o planejamento específico elaborado pelo
EMCFA.
...
d. Em uma 3ª fase, a partir de 29 SET 16 até 28 SET 16, irá
desmobilizar os meios empregados, finalizar o Controle de Danos, confeccionar os
relatórios das operações e realizar a prestação de contas dos recursos
empregados.

Em data próxima à realização dos Jogos Olímpicos, o governo do Rio de
Janeiro, considerando a insuficiência de meios para atender a todas as
demandas da Segurança Pública, solicitou, formalmente, à Presidente da
República, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, no
período de realização dos JOP Rio-2016. A solicitação do Governador do Rio
de Janeiro tinha como principal objetivo o emprego de tropas federais na
segurança das principais vias expressas do Rio.
Para cumprir as novas missões, o CGDA recebeu em reforço o 7º BIB, o 29º
BIB, o 62º BI, um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav)
e um Batalhão de Infantaria da Aeronáutica (BInfAe).
Em face da nova missão e dos novos meios recebidos, o CGDA expediu a
ORDEM FRAGMENTÁRIA nº O1 SP-D3 (O5 JUL 16), cujo extrato está abaixo
transcrito:
2. MISSÃO
- A fim de contribuir com o Eixo de Segurança Pública, em razão da insuficiência de
meios por parte da PMERJ, apresentada até 15 JUN 16, conduzir, em
complemento ao PlOp CGDA:
a.durante as fases olímpica e paraolímpica, são acrescidas as seguintes missões,
Mdt O:
(...)
3. EXECUÇÃO
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3.1 Concepção Geral
a. Desde já, conduzir ações visando a Concentração Estratégica para alojar
efetivos que reforçam os CDS, além de reconhecimentos e preparação voltados
para a segurança e controle das vias expressas junto aos OSP e outras agências.
...
3.2 CDS Copacabana
a. Atividades de SEGURANÇA VIÁRIA E CONTROLE DE TRÁFEGO (Seg Pública)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizada nas vias da Zona
Sul que ligam o Aeroporto Santos Dumont até o Túnel do Joá (inclusive) em sua
Área de Responsabilidade (ARP), passando pelos bairros do Flamengo, Botafogo,
Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado, conforme as rotas protocolares
definidas.
2) Coordenar as ações com os OSP e estabelecer ligação com tropas do CDS
Barra na região da Ponte da Joatinga.
3) Constituir/mobilizar um GptOpFuzNav para operar como FOCON em sua ARP.
4) Realizar reconhecimentos nas vias a serem selecionadas, desde já, em estreita
ligação com as rotas protocolares estabelecidas nos bairros supramencionados em
coordenação com a SESGE/RJ.
b. Ficar ECD acionar suas equipes de batedores para apoiar deslocamentos da
sua FOCON em sua ARP.
c. Ativar uma Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM)em sua ARP, visando o
apoio de sua tropa e encaminhamento de ocorrências em seu CDS.
3.3 CDS Deodoro
a. Atividades de SEGURANÇA VIÁRIA E CONTROLE DE TRÁFEGO (Seg Pública)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizada na Av
TRANSOLÍMPICA desde Deodoro até a Av. das Américas, passando pelo
entroncamento com a Av. Embaixador Abelardo Bueno e pela Vila Olímpica na Av.
Salvador Allende.
2) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizada na Av. Brasil do
entroncamento com a Av. TRANSOLÍMPICA até o Viaduto de Guadalupe.
3) Coordenar as ações com os OSP e estabelecer ligação com tropas do CDS
Barra na região do entroncamento da Av. TRANSOLÍMPICA com a Av. Embaixador
Abelardo Bueno.
b. Atividades de POLICIAMENTO OSTENSIVO (Seg Pública)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulhamento ostensivo no trecho da
Av. Marechal Alencastro, entre a estação de trem de Ricardo de Albuquerque e o
viaduto de Ricardo de Albuquerque.
2) E executar operações tipo polícia e patrulhamento ostensivo e, se for o caso,
Posto de Segurança Estático (PSE) nas seguintes estações ferroviárias e
rodoviárias, incluindo áreas de acesso ao público:
- Deodoro;
- Vila Militar (Supervia e BRT);
-Magalhães Bastos (Supervia e BRT)
- Ricardo de Albuquerque (dias de atividades na Venue X-Park); e
- Mallet / Bairro Sobral (BRT).
c. Receber o 7º BIB em reforço a partir de 15 JUL 16, alojando-o nas instalações
disponíveis na Vila Militar.
d. Ficar ECD acionar suas equipes de batedores do 11º BPE para apoiar
deslocamentos de sua FOCON em sua ARP.
3.4 CDS Barra
a. Atividades de SEGURANÇA VIÁRIA E CONTROLE DE TRÁFEGO (Seg Pública)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizadana LINHA
AMARELA desde a Ilha do Fundão até o entroncamento com a Av. Embaixador
Abelardo Bueno e na LINHA VERMELHA desde o entroncamento com a Estrada
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do Galeão até o entroncamento com a LINHA AMARELA.
2) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizada nas vias que
demandam ao Parque Olímpico, desde o Túnel do Joá, passando pelas Av. Min
Ivan Lins, Armando Lombardi, das Américas, Ayrton Senna e Embaixador Abelardo
Bueno.
3) Coordenar as ações com os OSP e estabelecer ligação com tropas do CDS
Deodoro na região do entroncamento da Av. TRANSOLÍMPICA com a Av.
Embaixador Abelardo Bueno, com o CDS Copacabana na região da Ponte da
Joatinga e com o BInfAe na região de Av. Brigadeiro Trompowsky – Posto Policial.
4) Realizar reconhecimentos nas vias a serem selecionadas, desde já, em estreita
ligação com as rotas protocolares estabelecidas nos bairros supra mencionados
em coordenação com a SESGE/RJ.
b. Receber o 29º BIB em reforço a partir de 15 JUL 16, alojando-o nas instalações
disponíveis na Vila Militar.
c. Ficar ECD receber uma equipe de batedores hipotecada ao CGDA, coordenando
o apoio logístico com o 1º BG.
d. Ativar uma DPJM em sua ARP, a partir de 15 0600 JUL 16, visando o apoio de
sua tropa e encaminhamento de ocorrências em seu CDS.
3.5 CDS Maracanã
a. Atividades de POLICIAMENTO OSTENSIVO (Seg Pública)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulhamento ostensivo e, se for o
caso, PSE nas seguintes estações ferroviárias, incluindo áreas de acesso ao
público:
- São Cristóvão (somente dias de atividades no Maracanã);
- Maracanã (somente dias de atividades no Maracanã); e
- Estação Olímpica do Engenho de Dentro (somente dias de
atividades no Engenhão).
b. Receber o 62º BI em reforço a partir de 15 JUL 16, alojando-o nas instalações
disponíveis na Vila Militar.
c. Ficar ECD receber uma equipe de batedores hipotecada ao CGDA, coordenando
o apoio logístico com o 1º BG.
d. Ficar ECD reforçar o BInfAe (CtOp do CGDA) em caso de contingência.
e. Ativar uma DPJM em sua ARP, a partir de 15 0600 JUL 16, visando o apoio de
sua tropa e encaminhamento de ocorrências em seu CDS.
(...)
3.11 BInfAe (em coordenação)
1) Mdt O, executar operações tipo polícia e patrulha motorizada na região do
Aeroporto Internacional Tom Jobim, incluindo os dois terminais de passageiros, a
Av 20 de Janeiro e a Estrada do Galeão, esta desde o Hospital da Força Aérea do
Galeão até o entrocamento com a Av. Brigadeiro Trompowsky.
2) Coordenar as ações com os OSP e estabelecer ligação coma Segurança
Aeroportuária, INFRAERO, Força de Proteção de Estruturas Estratégicas e com
tropas do CDS Barra na região de Av. Brigadeiro Trompowsky – Posto Policial.
3) Ficar ECD receber reforço de tropa do CDS Maracanã em caso de contingência.
4) Ativar uma DPJM em sua ARP, a partir de 15 0600 JUL 16, visando o apoio de
sua tropa e encaminhamento de ocorrências.

Para apoiar/exercer o comando e o controle de uma operação desse vulto, foi
necessária uma estrutura especial nas áreas de comunicações e logística.
Na área do Comando e Controle, os Grandes Eventos assinalam um enorme
avanço dentro do EB. Novos equipamentos, sistemas como o Pacificador,
viaturas especializadas na aquisição e transmissão de imagens garantiram aos
comandantes, em todos os níveis uma consciência situacional inédita até
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então. O sistema de rádio digital troncalizado assegurou o perfeito
funcionamento das comunicações durante as operações.

Centro de Comando e Controle – CDA Porto Alegre

Viatura especial de Comando e Controle

No campo da logística, foi montada uma estrutura especial tendo como órgão
central a Base de Apoio Logístico do Exército. Com os recursos alocados
especialmente para os Jogos e o apoio do COLOG, a Base pôde planejar a
aquisição dos bens e serviços necessários, coordenar essas aquisições e
prestar o necessário apoio a todas as tropas envolvidas na operação.
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6.4 CONCLUSÃO
Todos os grandes eventos foram operações complexas, em bases diferentes
daquelas em que o EB costumava operar. Em todos eles, o EB preparou-se
para enfrentar situações de crise, as quais, felizmente e graças às medidas
dissuasórias, não chegaram a ocorrer. Os momentos de maior tensão foram
vividos durante a Copa das Confederações, com as manifestações que
chegaram a colocar em risco a execução de alguns jogos. Mas embora tenham
estado na eminência de empregar suas Forças de Contingência, os CDA não
chegaram a fazê-lo, seguindo as diretrizes de só empregar forças caso os OSP
não conseguissem controlar a situação.
No nível dos comandos operacionais, nada foi tão complexo como os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos. O desafio de ter tropas em condições de atuar em
tantos pontos da cidade, de cumprir missões tão diversas e de coordenar as
ações com tantos órgãos, governamentais e não governamentais, foi enorme.
Mas foi vencido, mediante o planejamento detalhado e flexível, o apoio de todo
o Exército e ótimas condições nas áreas logística e de comando e controle.
Os Grandes Eventos trouxeram um novo nível de relações de comando entre
os órgãos responsáveis pela segurança. O princípio da unidade de comando foi
substituído pelas ações em coordenação, consenso e outras. Como não
ocorreram crises que exigissem o emprego das Forças Armadas junto com
OSP, e outras agências, não se pode dar esse modelo como validado.
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CAPITULI VII
O CONTRATERROR
7.1 INTRODUÇÃO
Em Grandes Eventos, como os abordados neste trabalho, nada é tão
preocupante como a possibilidade de um ataque terrorista. Do atentado em
Munique, em 1972, até o da Maratona de Boston, em 2013, diversas ações
terroristas foram tentadas ou perpetradas em Grandes Eventos. Destacamos
esses dois episódios ocorridos em eventos esportivos por terem sido tão
diferentes no planejamento e execução, mas tão semelhantes nos efeitos
causados. Em Munique, atuou uma organização terrorista internacional,
empregando elementos treinados, plano de ação completo, armamento e
equipamento próprios para a ação. Em Boston, foram dois irmãos usando
dispositivos explosivos improvisados, aparentemente sem conexões com
outros grupos terroristas e sem um plano consistente. Entre os dois atos,
algumas coincidências: surpresa, dificuldade de reagir ao ataque e uma imensa
repercussão internacional.
Ações muito complexas como os ataques de 11 de setembro de 2001, ou muito
simples como os atropelamentos em Nice, em 2016, demonstram a variada
gama de formas de ação para os terroristas.
A presença de cidadãos representando tantos países, diversos deles alvos de
grupos extremistas dos mais variados matizes, representa um grande número
de alvos para quem planeja atentados. Ademais, a visibilidade oferecida pela
presença da imprensa mundial, potencializa a execução de um eventual
ataque.
Os dados acima revelam que o enfrentamento ao terror figura entre as mais
complexas e importantes ações de segurança nos Grandes Eventos.
Para fazer frente ao desafio de garantir a segurança dos Grandes Eventos, os
Ministérios da Defesa e da Justiça implementaram diversas medidas, como a
ativação de estruturas organizacionais, o estabelecimento de protocolos de
atuação integrada, e o investimento de considerável soma de recursos para o
enfrentamento ao terror.
Os Grandes Eventos aqui tratados tiveram início em 2007. Porém, apenas em
16 de março de 2016, a cerca de 4 meses do início dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos (JOP) Rio-2016, foi sancionada a Lei 13260, denominada Lei
Antiterrorismo, tipificando o crime de terrorismo no Brasil.
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7.2 CONSIDERAÇÕES DO MINISTÉRIO DA DEFESA
Em documento destinado a orientar o planejamento das Ações de Defesa no
eixo Prevenção e Combate ao Terrorismo, o Ministério da Defesa apresentou
as seguintes considerações:
“(...)
O combate ao terrorismo exige esforços integrados da defesa e da segurança
pública, pois nenhuma agência do Estado tem, por si só, a capacidade de enfrentálo isoladamente. Portanto, as operações interagências constituem o fundamento
principal do combate ao terrorismo.
O êxito do combate ao terrorismo depende essencialmente da atividade integrada
de inteligência.
As ações de prevenção e combate ao terrorismo compreendem, basicamente:
a. Atividades de inteligência;
b. Atividades de antiterrorismo;
c. Operações de contraterrorismo (pró-ativo e reativo); e
d. Gerenciamento de consequências.
Entende-se por antiterrorismo (AT) o conjunto de atividades e medidas defensivas
de caráter eminentemente preventivo, destinado a:
a. Dissuadir indivíduos ou grupos (nacionais, estrangeiros e/ou transnacionais)
que tenham a intenção e a capacidade de empregar táticas, técnicas e
procedimentos (TTP) típicos de organizações terroristas para a consecução de
seus objetivos, independentemente de suas possíveis motivações ou orientações
ideológicas; e
b. Prevenir atos de terror.
Entende-se por contraterrorismo (CT) o conjunto de atividades e medidas ofensivas
de caráter eminentemente repressivo, destinado a:
a. Dissuadir indivíduos ou grupos (nacionais, estrangeiros e/ou transnacionais)
que tenham a intenção e a capacidade de empregar TTP típicos de organizações
terroristas para a consecução de seus objetivos, independentemente de suas
possíveis motivações ou orientações ideológicas;
b. Impedir a realização de atos de terror; e
c. Responder a atos criminosos perpetrados por indivíduos ou grupos que
empreguem TTP próprios de organizações terroristas.
As ações ofensivas de CT são atribuições prioritárias das Forças de Operações
Especiais (militares e policiais).”

Durante o planejamento das ações de contraterrorismo para os JOP Rio-2016,
o Ministério da Defesa (MD) passou a usar a expressão “Enfrentamento ao
Terror”, como denominação genérica para todas as medidas, fossem elas de
antiterrorismo, fossem de contraterrorismo.
7.3

AS AÇÕES DO EXÉRCITO

As Forças de Operações Especiais (F Op Esp) do Exército Brasileiro (EB)
participam de eventos internacionais desde a década de 1990, particularmente
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em atividades de contraterror. Nos parágrafos abaixo estão registrados os
aspectos positivos, as oportunidades de melhoria e os ensinamentos colhidos
nos Grandes Eventos mais recentes.

Elementos do COEsp em Operações

7.3.1 PARTICIPAÇÃO DA BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (BDA OP
ESP) NOS 5° JOGOS MUNDIAIS MILITARES (5° JMM)
7.3.1.1 Considerações iniciais
Os JMM ocorrem a cada quatro anos e são organizados pelo Conselho
Internacional de Esportes Militares (CISM). No Brasil, os 5° JMM ocorreram de
16 a 24 de julho de 2011, no Rio de Janeiro, e tiveram a participação de cerca
de 6.000 atletas, de 114 países. A complexidade e a magnitude dessa
atividade (3° maior evento esportivo do planeta) foram de grande importância
para a preparação das forças de segurança brasileiras, visando os desafios
que estavam por vir.
7.3.1.2 Organização, planejamento e execução da operação
O Ministério da Defesa coordenou o evento, por meio de estruturas de
comando e controle que operavam em ambiente interagências: 1 (um) Centro
Integrado de Operações Conjuntas (CIOC) e 35 (trinta e cinco) Centros
Integrados de Ação Local (CIAL), localizados nas instalações desportivas e
vilas residenciais militares.
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Coube ao EB, por intermédio do Comando Militar do Leste (CML) e da 1ª
Divisão de Exército (1ª DE), a coordenação da execução da segurança do
evento, de forma conjunta com as demais forças singulares, Órgãos de
Segurança Pública (OSP) e outros órgãos em apoio.
Coube à Bda Op Esp a coordenação das atividades de preparo e de emprego
das diversas F Op Esp, oriundas das Forças Singulares e dos OSP, envolvidos
na atividade de prevenção e combate ao terrorismo.
Para isso, foi constituída uma Força Tarefa de Operações Especiais
(FTOpEsp), composta pela Bda Op Esp, pelo Batalhão de Operações
Especiais de Fuzileiros Navais (BtlOpEspFuzNav), pelo Grupo de
Mergulhadores de Combate (GRUMEC), pelo Comando de Operações Táticas
(COT) do Departamento de Polícia Federal (DPF), pelo Batalhão de Operações
Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BOPE/RJ) e pela
Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro (CORE/RJ).
A Bda Op Esp instalou um Centro de Coordenação Tático Integrado (CCTI),
subordinado diretamente ao Cmt 1ª DE, Coordenador da Execução da
Segurança (CES) do evento, e responsável pela coordenação do emprego da
Força Tarefa de Operações Especiais (FT Op Esp). O CCTI foi constituído por:
Célula de Coordenação e Estado-Maior; Célula do Exército Brasileiro; Célula
da Marinha do Brasil (MB); Célula da Polícia Federal; Célula do BOPE; Célula
da CORE do Estado do Rio de Janeiro; Célula de Inteligência; Célula de
Aviação; Célula Antibombas e de Defesa Química, Biológica e Nuclear
(DQBN); e Célula de Negociação.
7.3.1.3 Aspectos positivos
a) No âmbito da Bda Op Esp e sua interação com as demais tropas do EB.
- O preposicionamento de equipes táticas e de caçadores nos eventos mais
críticos fez com que uma força de emergência estivesse pronta para ser
empregada de imediato, podendo esclarecer e avaliar a situação em caso de
crise;
- A estreita ligação entre as assessorias jurídicas da Bda Op Esp e da lª DE;
- A possibilidade de dispor de um ponto de acesso à rede exclusiva de
inteligência, denominada "CORUJA", com ligação com as Centrais de
Inteligência da 1ª DE e do CML, além de explorar o suporte oferecido por
aqueles elementos, permitiu o trâmite de documentação sigilosa de forma
segura, a impressão de imagens e o acesso aos bancos de dados;
- A Ba Ap Log Ex apresentou excelentes condições de apoio em alojamento; e
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- Todos os Sistemas de Comando e Controle funcionaram com grande
estabilidade e bom nível de segurança.
b) No ambiente interagências.
- Excelente preparação das Forças de Operações Especiais (F Op Esp), em
fase anterior aos jogos (Op KID PRETO). A preparação foi coordenada pela
Bda Op Esp e os objetivos propostos foram plenamente atingidos: preparar e
avaliar as capacidades das F Op Esp da Segurança Pública e da Defesa;
buscar a interoperabilidade para o emprego conjunto e interagências;
desenvolver a capacidade de coordenação; realizar os reconhecimentos e
ensaios necessários nos locais dos jogos; avaliar as capacidades das F Op
Esp de interagir em situações de crise; e elaborar planos, ordens, registros e
relatórios específicos; e
- Excelente integração entre as F Op Esp das Forças Armadas e dos OSP,
tanto no nível de coordenação (âmbito CCTI), como no nível tático (equipes
táticas, de caçadores e de suporte técnico).
7.3.1.4 Oportunidades de melhoria
a) No âmbito do Bda Op Esp e sua interação com as demais tropas do EB:
- a Bda Op Esp não participou das fases iniciais do planejamento e concepção
da segurança do evento, realizados pelo CML e lª DE;
- a assessoria jurídica da Bda Op Esp não participou da elaboração das Regras
de Engajamento;
- o afastamento da sede dos integrantes da Bda Op Esp por um período muito
longo, por ocasião da preparação e realização dos jogos; e
- as tripulações das aeronaves que participaram da execução dos jogos não
foram as mesmas que realizam os treinamentos com as F Op Esp.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- as F Op Esp, exceto as da MB, não entregaram por escrito os seus
planejamentos operacionais e logísticos. As F Op Esp dos OSP não costumam
realizar planejamentos completos e detalhados. Tal fato restringiu a capacidade
do CCTI de integrar os planejamentos e de coordenar ações, durante a
operação;
- as F Op Esp da MB ficaram subordinadas, para fins de emprego, ao Centro
de Coordenação de Segurança Integrada da MB (CCSI) e não ao CCOp.
Portanto, o princípio da Unidade de Comando deixou de ser atendido na
operação; e
- as F Op Esp da MB somente seriam empregadas nas áreas de
responsabilidade daquela Força Singular. Em consequência, o CCTI não
poderia contar com o apoio adicional delas, em uma crise localizada fora da
área da MB.
c) No ambiente interagências:
- Não ficou esclarecido o modo como ocorreria a coordenação e o emprego
integrado dos meios da Segurança Pública e da Defesa (forças convencionais
e F Op Esp), em caso de um incidente terrorista.
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3

7.3.2 PARTICIPAÇÃO DO COEsp NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013
7.3.2.1 Considerações iniciais
A Copa das Confederações ocorre a cada quatro anos, sob as diretrizes da
Federação Internacional de Futebol (FIFA). O Brasil sediou a 9ª edição, no
período de 15 a 30 de junho de 2013, nas seguintes cidades-sede: Rio de
Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Brasília. O evento
caracterizou-se por ter sido realizado em um período de intensas
manifestações, muitas delas com confrontos violentos entre manifestantes
4
(black blocs ) e os OSP.
7.3.2.2 Organização, planejamento e execução da operação
Para a coordenação nacional das ações de segurança (aí incluído o
contraterror) foi criado o Comitê Executivo de Segurança Integrada (CESI),
constituído por representantes da Casa Civil da Presidência da República e dos
Ministérios da Justiça e da Defesa, com o assessoramento permanente do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).
O comando geral das ações em cada estado foi desempenhado por um Comitê
Executivo de Segurança Integrada Regional (CESIR), composto pelo OficialGeneral Coordenador de Defesa de Área (CDA), por um representante do
Ministério da Justiça (Superintendente da Polícia Federal) e pelo Secretário
5
Estadual de Segurança Pública. Coube a esse triunvirato garantir que o
trabalho efetuado pelos diferentes setores do poder público, na área de
segurança, ocorresse de maneira integrada.
Coube à Defesa, por intermédio do COEsp, a tarefa de coordenar, no ambiente
interagências, as ações de enfrentamento ao terrorismo. Para isso, COEsp
criou um Centro de Coordenação de Prevenção e Combate ao Terrorismo
(CCPCT), subordinado diretamente ao MD.
Em cada uma das cidades-sede foi criado um Centro de Coordenação Tático
Integrado (CCTI) com autoridade local para coordenar as ações de
contraterrorismo nos níveis estadual, municipal e também em ligação com
órgãos privados. Dessa forma, foi delegada aos CDA a responsabilidade
pela prevenção e combate ao terrorismo, na respectiva cidade-sede, mediante
o assessoramento dos CCTI e o emprego dos meios disponibilizados pelo CC
PCT.
Foram criadas Forças Táticas Locais (estacionadas nas cidades-sede) e uma
A partir de 13 de março de 2013, a Bda Op Esp passou a ser denominada
Comando de Operações Especiais (COEsp)
4
Denominação dada a grupos de vândalos que atuaram nas manifestações de 2013
5
Triunvirato - associação política entre três homens em pé de igualdade.
3
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Força Tática Central, estacionada em Brasília-DF. A Força Tática Central
permaneceu em condições de (ECD) ser empregada em qualquer parte do
território nacional. Para compor essas equipes, foram empregados meios
orgânicos do C Op Esp, meios do BtlOpEspFuzNav, do GRUMEC, do
COT/DPF e das F Op Esp das polícias militares e civis das cidades-sede.
Durante o período de planejamento e preparação, o C Op Esp coordenou e/ou
participou de diversas atividades preparatórias como: workshop (Capacidades
Nacionais em Contraterrorismo); palestras e conferências com representantes
do Reino Unido (O Papel do MD/UK nos Jogos Olímpicos de Londres 2012);
revisão do Plano Estratégico da Secretaria Extraordinária de Segurança para
Grandes Eventos (SESGE); Reunião de Coordenação das Ações de Defesa
para Grandes Eventos; expedição de diretrizes e de ordens de coordenação;
reconhecimentos nas cidades-sede; adestramento das Eqp Táticas e de
Caçadores com a AvEx; e exercício do CCPCT inserido na Op PLANALTO VII
do Comando Militar do Planalto.
Dentro da fase de preparação para a Copa, foram realizadas palestras sobre
“Percepção de Ameaça Terrorista”. Tais palestras tinham como público-alvo
variados segmentos de pessoal, envolvidos de alguma forma com o evento:
funcionários de hotéis, agentes de segurança privada, e outros. O objetivo do
estágio era despertar nessas pessoas a atenção para indícios de uma ação
terrorista e informá-las sobre como proceder caso identificassem alguns desses
sinais.
7.3.2.3 Aspectos positivos
a) No âmbito da Bda Op Esp e sua interação com as demais tropas do EB:
- a expansão das capacidades de CT (10 Eqp táticas e 11 Eqp de caçadores);
- o trabalho dos coordenadores e demais integrantes dos CCTI, que
conseguiram ativar essas estruturas, além de buscar a máxima integração
possível com os OSP e demais agências envolvidas;
- o adestramento com a AvEx realizado no CAvEx; e
- o exercício de CT executado na Op Planalto VII, o qual serviu de referência
para que os coordenadores de CCTI o reproduzissem em cada uma das
cidades-sede.
b) No ambiente interagências:
- a integração e a cooperação (MB, EB e OSP), particularmente pela ação dos
coordenadores dos CCTI; e
- as palestras sobre "Percepção da Ameaça Terrorista", que tiveram boa
aceitação junto aos públicos-alvo selecionados e serviram como excelente
ferramenta na área preventiva.
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7.3.2.4 Oportunidades de melhoria
a) No ambiente das operações conjuntas:
- inexistência de estrutura de Op Esp no MD (Chefia/Subchefia ou Seção),
capaz de fazer a interlocução com outros órgaos, particularmente os OSP;
- indefinições quanto à responsabilidade dos CDA, na área de Prevenção e
Combate ao Terrorismo, na respectiva cidade-sede;
- a não ativação de um Comando Conjunto de Forças de Operações Especiais
por parte do MD foi um fator que dificultou a atuação do C Op Esp na
estruturação do CCPCT e dos CCTI. Nesse contexto, a não adjudicação, por
parte do MD, dos meios especializados (Op Esp e Defesa Química Biológica
Radiológica e Nuclear - DQBRN) das FA a um comando único fez com que
houvesse dificuldade de coordenação com as OM envolvidas;
- a programação, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
de outras atividades e exercícios durante a preparação para o evento
(planejamentos estratégicos CORAL/ONIX e Operações Conjuntas
ÁGATA/HILÉIA PÁTRIA) dificultou a preparação do C Op Esp para o evento;
- o levantamento da necessidade de recursos financeiros, e seu detalhamento,
foi feito com muita antecedência (em 2011), sem haver, na ocasião, uma
definição da extensão da missão.
- não foi prevista pelo EMCFA a alocação de horas de voo da Força Aérea
Brasileira (FAB) para o apoio de transporte aéreo às atividades de Prevenção e
Combate ao Terrorismo e de DQBRN. Em consequência, todo o esforço aéreo
foi realizado com horas de voo alocadas ao Comando de Operações Terrestres
(CO Ter), com prejuízo de outras missões do EB;
- Não houve a participação das F Op Esp da FAB.
b) No ambiente interagências:
- a dupla governança (Segurança & Defesa) mostrou-se ineficiente e ineficaz,
dentre outros, pelos seguintes motivos: indefinição no limite de atribuições para
a Segurança Pública e Defesa; indefinição na caracterização da passagem de
responsabilidades da Segurança Pública para a Defesa, em caso de um evento
terrorista; gastos na criação de estruturas de comando e controle duplicadas
para missões afins (CCTI/MD, CCRI/SESGE e CTI/COT/DPF);
- falta de representantes de outros órgãos da administração federal direta ou
indiretamente relacionados com a prevenção e combate ao terrorismo, no
CCPCT;
- os planejamentos realizados sem articulação com todos os órgãos e agências
envolvidos na missão. Devido às dificuldades de cronograma, e à própria
resistência por parte de alguns dos órgãos envolvidos, todo o planejamento foi
feito de forma quase exclusiva pelo C Op Esp, tendo havido uma participação
parcial apenas da MB;
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- atraso na conclusão das obras dos Estádios , com prejuízo para ações como
reconhecimentos e varreduras prévias. Havia salas fechadas com falta de
chaves, obras inacabadas, sobras de material de construção, entrada
constante de mobiliário de diversos outros materiais; o que prejudicou o
6
andamento das varreduras e o respectivo lockdown ;
- mesmo com a presença de um Oficial de Ligação (O Lig) junto ao Centro de
Inteligência Nacional (CIN), os conhecimentos de inteligência relevantes sobre
terrorismo permaneceram restritos à Divisão de Antiterrorismo do
Departamento de Polícia Federal (DAT/DPF) e ao Departamento de
Contraterrorismo da Agência Brasileira de Inteligência (DCT/ABIN).
7.3.2.5 Ensinamentos colhidos e sugestões
a) No âmbito do COEsp e sua interação com as demais tropas do EB:
- a patente conveniência de atribuir aos CDA a responsabilidade pela
prevenção e combate ao terrorismo na respectiva cidade-sede, com o
assessoramento dos CCTI e utilização, por parte dos CDA, dos meios
disponibilizados pelo CCPCT;
- a implementação da estrutura do Centro de Operações do COEsp, tanto em
pessoal como em material, de forma a permitir que o mesmo funcione como
base do CCPCT na cidade de Goiânia-GO para os Grandes Eventos futuros;
- a realização, em duas etapas, dos reconhecimentos e adestramentos
interagências nas cidades-sede. A primeira etapa teria como objetivos
conhecer as capacidades operacionais dos elementos especializados locais
(OSP estaduais) e levantar as necessidades para se obter condições mínimas
de interoperabilidade. A segunda etapa teria como propósito obter as
condições de interoperabilidade necessárias para o emprego integrado das F
Op Esp das FA e dos OSP.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- a criação de uma estrutura de Op Esp no MD (Chefia/Subchefia ou Seção de
Op Esp), capaz de elaborar diretrizes e planejamentos estratégicos, bem como
conduzir as interlocuções no nível "político" com órgãos externos ao MD.
7.3.3. PARTICIPAÇÃO DO COEsp NA COPA DO MUNDO 2014
7.3.3.1 Considerações iniciais
A Copa do Mundo ocorre a cada quatro anos, sob as diretrizes da Federação
Palavra usada nos planejamentos, caracteriza o “fechamento” de uma
instalação depois de feitas as inspeções de segurança, particularmente as varreduras
contra agentes QBRN.

6
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Internacional de Futebol (FIFA). O Brasil sediou a 5ª edição ocorrida na
América do Sul, no período de 15 de junho a 13 de julho de 2014, com jogos
nas seguintes cidades-sede: Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Fortaleza,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Cuiabá, Manaus, Natal e
Curitiba.
7.3.3.2 Organização, planejamento e execução da operação
O modelo de governança foi similar ao adotado para a Copa das
Confederações, o mesmo ocorrendo com as estruturas de comando e controle.
O CCPCT foi instalado em Goiânia-GO e operou de 23 de maio a 5 de junho. A
partir do dia 5 de junho, a estrutura foi deslocada para Brasília-DF, sem
solução de continuidade em suas atividades. O CCPCT contava com:
Coordenador do CCPCT; Célula DQBRNE; Célula de Operações; Célula de
Logística; Célula de Inteligência; Célula de Negociação; Célula de Pessoal;
Célula Jurídica; Célula de Comunicação Social; Célula de Comando e Controle;
Cmt BtlOpEspFuzNav; Cmt GRUMEC; O Lig ABIN; e O Lig DPF.
À semelhança do ocorrido na Copa das Confederações, foram criados os
CCTI, estruturas com autoridade local para coordenar as ações de
contraterrorismo nos níveis estadual, municipal e também em ligação com
órgãos privados.
Os CCTI realizaram palestras de percepção da ameaça, orientaram o esforço
de busca dos órgãos de inteligência, cuja vocação precípua não era o
antiterrorismo, estabeleceram ligação com estruturas não governamentais, que
poderiam ser palco de atividades terroristas, alertando-as sobre riscos reais e
procedimentos necessários para prevenir ameaças.
O CCPCT estabeleceu duas FT Op Esp (FT BFEsp e o FT BAC). Cada ForçaTarefa (FT) possuía plena capacidade de conduzir isoladamente uma operação
de contraterrorismo. Posteriormente, o CCPCT recebeu o Grupamento
Especial de Retomada e Resgate (GERR- Op Esp) do BtlOpEspFuzNav, que
ficou em Brasília-DF, e a 3ª Cia F Esp, que ficou em Manaus.
Foram realizados ensaios interagências nas sedes e estabelecido um
dispositivo de expectativa para que, em caso de emprego, o CCTI da cidadesede, fizesse o acolhimento da F T Op Esp, a fim de facilitar sua tarefa.
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Ensaio de operação contraterror

Para chegar às cidades-sede, no menor prazo possível, as duas FT estavam
apoiadas por uma Aeronave C-130 cada. As FT realizaram a coordenação com
as tripulações da FAB e todo o processo de carregamento da carga e
embarque de pessoal foi ensaiado.
No contexto dos trabalhos realizados pelo CCPCT para a Copa do Mundo
2014, três grandes blocos de atuação se destacaram: ações envolvendo a
prevenção e combate ao terrorismo (por meio do emprego de F T Op Esp);
ações de DQBRN (varreduras, monitoramento e descontaminação); e
operações de Apoio à Informação.
7.3.3.3 Aspectos positivos
a) No âmbito do COEsp e sua interação com as demais tropas do EB:
- os reconhecimentos nas cidades-sede
solucionaram
questões
administrativas, logísticas e operacionais. Os reconhecimentos com todos os
integrantes dos CCTI permitiram aos seus coordenadores estabelecer objetivos
para suas equipes, buscar contato com o poder público local e com o Comitê
Organizador Local da FIFA (COL/FIFA);
- a ligação física com o Comando de Aviação do Exército (Cmdo Av Ex), a
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), o Centro de Defesa
Cibernética (CDCIBER) e o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do
Exército (CCOMGEx). Tal Iigação contribuiu para acelerar o fluxo de dados,
bem como o estudo integrado de questões multidisciplinares, e foi possibilitada
pela centralização dos postos de comando desses órgãos no Quartel-General
do Exército, durante todo o período do evento;
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- o emprego das cabines de Comando e Controle (C2) para contraterrorismo.
Devido aos meios de comunicação diversos e à capacidade de filmagem de
eventual cena da ação contraterrorista, as cabines ampliaram a capacidade
dos CCTI e do CCPCT de acompanhar os eventos em andamento, com
geração própria de imagens;
- a mobilização de pessoal especializado e os estágios de atualização (FEsp,
Operações de Apoio à Informação - OAI, DQBRN e negociação) mostraram-se
poderosas ferramentas para ampliar a capacidade do C Op Esp em
estabelecer e fomentar o CCPCT/CCTI com pessoal capacitado. Isso foi
necessário porque o efetivo do C Op Esp era inferior ao necessário para ativar
todas as capacidades supramencionadas.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- o apoio de transporte aéreo fornecido pela FAB (ensaios nas sedes,
desdobramento e reversão das forças, além da prontidão de aeronave de
transporte em caso de acionamento real) foi essencial para o cumprimento da
missão. O Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA), em
particular, estabeleceu um canal rápido e confiável de ligação para o
planejamento e execução de todas as 13 missões de aerotransporte que foram
solicitadas;
- a oportuna orientação do MD e do Centro de Comunicação Social do Exército
(CCOMSEx) sobre a condução da comunicação social permitiu haver unidade
no planejamento e na execução desse trabalho. É importante frisar que os
planos oriundos do MD estavam disponibilizados com grande antecedência em
relação ao evento, dando oportunidade aos escalões executantes de se
adaptarem e cumprirem os planos; e
- a disponibilização de recursos financeiros de modo compatível com a
demanda do CCPCT, permitindo a ativação de todas as estruturas
visualizadas, nos campos de custeio e de investimento. O fornecimento desses
recursos com dois anos de antecedência para investimentos permitiu a compra
de material de outros países. A descentralização parcelada dos recursos de
custeio proporcionou uma preparação bem conduzida, o mesmo ocorrendo
com a execução propriamente dita.
c) No ambiente interagências:
- o estabelecimento do CCPCT em Brasília possibilitou a manutenção de
contato com outros níveis de decisão, além de permitir a participação do
Coordenador do CCPCT em todos os fóruns de decisão;
- a realização, pelo C Op Esp, em abril de 2014, do Exercício Conjunto
Interagências de Operações Especiais, como forma de padronizar
procedimentos e ampliar a interoperabilidade das F Op Esp. Nesse evento,
participaram 33 equipes de Op Esp policiais (Polícias Civil e Militar) dos
estados que sediaram os jogos, bem como aqueles que receberam delegações
para
hospedagem.
Estabeleceram-se
vínculos,
intercambiaram-se
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conhecimentos e conheceram-se as capacidades e especialidades de cada
equipe representada;

Exercício Conjunto Interagências de Operações Especiais

- o fornecimento, pela pela ABIN, do sistema ATHENA, fornecido em face da
necessidade da utilização de um meio confiável e rápido de comunicação direta
entre os tomadores de decisão no nível do CCPCT, foi. Tal sistema acelerou as
comunicações e permitiu aos coordenadores, no mais alto nível, o acesso a
dados e fatos sem recorrer a ligações telefônicas ou a mensagens por meio de
sistemas sem segurança; e
- a atuação em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), que foi importante para a detecção das transmissões de comando
de drones. Tal parceria permitiu ampliar a capacidade militar de detecção de
emissões, por meio das antenas e sensores distribuídos em todos os estádios.
Com a intersecção das emissões pelos sensores, foi possível identificar o local
de transmissão do controle do drone. De posse daquele dado, as equipes
policiais foram acionadas para abordar o operador do drone.
7.3.3.4 Oportunidades de melhoria
a) No âmbito do COEsp e sua interação com as demais tropas do EB:
- o desdobramento do pessoal de Inteligência dos CCTI e das equipes de
Operações de Apoio a Informação (OAI) nas cidades-sede ocorreu com pouca
antecedência ao início dos jogos. Em consequência, esses vetores não
atuaram proativamente, apresentando resultados pouco expressivos, se
comparados com suas capacidades.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- a constituição da Força Conjunta de Operações Especiais (F Cj Op Esp)
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necessita ser realizada com maior antecedência, de modo que o planejamento
e os ensaios sejam feitos conjuntamente;
- o C Op Esp não recebeu uma diretriz estratégica para realizar o planejamento
de Operações de Informação (Op Info). Além disso, o planejamento de
emprego das Op Info, no contexto da Copa, foi relativamente tardio, quando
comparado às demais ações de Defesa (Op Esp, DQBRN e outras). Na prática,
o planejamento de Op Info começou a ser implementado em meados do
segundo semestre de 2013, o que implicou limitações ponderáveis como:
pouco tempo disponível para produzir os efeitos de persuasão; e restrições
quanto à mobilização e preparo dos meios (seja em termos de pessoal, de
material ou de recursos financeiros); e
- não houve a confecção oportuna e centralizada de produtos ou informativos
de Apoio à Informação direcionados para as atividades de prevenção e
combate ao terrorismo.
c) No ambiente interagências:
- a não realização de exercícios de mesa envolvendo os tomadores de decisão
de alto nível;
- a indefinição quanto ao comando e controle de ações com o emprego de
caçadores; e
7
- a inadequada preparação dos stewards , devido à impossibilidade de reunilos para ministrar palestras de prevenção ao terrorismo.
- o uso de drones irregulares, ou mesmo os operados pela organização do
evento, caracterizou-se como um problema militar não solucionado;
- embora detivesse a responsabilidade de coordenar as ações de
enfrentamento ao terror, na prática o CCPCT não possuía controle sobre os
meios de Op Esp do DPF. Além disso, o fluxo de informações sobre ameaças
terroristas permaneceu limitado ao DPF e à ABIN.
7.3.3.5 Ensinamentos colhidos e sugestões
a) No âmbito do COEsp e sua interação com as demais tropas do EB:
- o emprego de caçadores é um tema sensível em virtude da identificação e
caracterização do escalão mais adequado para exercer o poder discricionário
de autorizar o fogo. Ao mesmo tempo, existe dúvida sobre o emprego desses
agentes quando o tema não envolve o terrorismo. É necessário um estudo
detalhado para que o uso de caçadores seja legal, seguro e eficiente;
- a necessidade de aquisição de drones táticos, a fim de permitir seu emprego
em ações contraterroristas, bem como para o monitoramento de alvos de
interesse; e
7
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Palavra que designa o(a) agente de segurança privada, desarmado.

- o desenvolvimento de mentalidade de precaução jurídica durante o emprego
de equipes DQBRN ou mesmo de CT.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- a subordinação direta ao MD aumenta a celeridade no fluxo de informações
para o CCPCT;
- o desdobramento do pessoal de Inteligência dos CCTI e das equipes de
Operações de Apoio à Informação nas cidades-sede deve ser feito com maior
antecedência, haja vista o caráter essencialmente preventivo de ambos;
- é importante que exista uma diretriz estratégica para realizar o planejamento
de Operações de Apoio à Informação, haja vista a necessidade de manutenção
da unidade de objetivos a serem alcançados, assim como a de evitar ações
que o mais alto escalão de planejamento classifique como indesejadas ; e
- somente com mobilidade estratégica, por meio do apoio de transporte aéreo
fornecido pela FAB, é possivel estabelecer um planejamento de emprego de
forças de contraterrorismo com valor adequado;
c) No ambiente interagências:
- a parceria com a ANATEL deve ser mantida e ampliada para eventos futuros,
inclusive com o estabelecimento de protocolos entre os interessados e
assunção clara de responsabilidades quanto à atuação contra drones. Há que
se destacar, contudo, que as frequências de transmissão variam e nem sempre
será possível captá-las. Dessa forma, a parceria com a ANATEL contribui para
a detecção dos drones, embora não esgote as medidas de vigilância do espaço
aéreo;
- é necessário realizar exercícios simulados tipo Table Top, envolvendo os
tomadores de decisão de mais alto nível;
- o adestramento prévio deve ser conjunto e interagências, sempre que
possível;
- o Exercício Conjunto Interagências de Op Esp é de grande importância, uma
vez que padroniza procedimentos, amplia a interoperabilidade, estabelece
vínculos, troca conhecimentos e, principalmente, motiva os elementos
operacionais a trabalharem juntos; e
- os Estágios de Percepção da Ameaça Terrorista (EPAT) alcançaram
resultados importantes. Diversos públicos foram sensibilizados. Aconselha-se
para o futuro que seu início seja antecipado para ampliar o público que recebe
os conhecimentos do EPAT.
7.3.4 PARTICIPAÇÃO DO COEsp NOS JOP 2016
7.3.4.1 Considerações iniciais
O CCPCT atuou no período de 13 de junho a 19 de setembro de 2016, nas
ações de enfrentamento ao terrorismo e ameaças QBRN no Rio de Janeiro
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(Jogos Olímpicos e Paralímpicos), e no período 13 de junho a 21 de agosto,
nas cidades-sede do Futebol Olímpico, Belo Horizonte, Brasília, Manaus,
Salvador e São Paulo.
7.3.4.2 Organização, planejamento e execução da operação
A governança para o evento sofreu alterações significativas no tocante ao eixo
de enfrentamento ao terrorismo. Nas Copas das Confederações 2013 e do
Mundo 2014, a responsabilidade por essa área coube diretarnente ao
Ministério da Defesa. Nos JOP Rio 2016, a responsabilidade passou a ser
compartilhada entre Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e ABIN.
Com o novo modelo de governança, foram criadas novas estruturas, ou
adaptadas as já existentes. O CCPCT, do MD, uma vez que não representava
mais uma estrutura interagências, passou a ser denominado Comando
Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (mesma sigla - CCPCT). O
Ministério da Justiça (MJ), por meio do DPF, criou o Centro Integrado de
Antiterrorisrno (CIANT), enquanto a ABIN manteve o Departamento de
Contraterrorismo (DCT), como nos eventos anteriores. Dessa forma, as três
estruturas responsáveis pelo enfrentamento ao terrorismo, no mesmo nível,
foram o CCPCT/MD, o CIANT/DPF e o DCT/ABIN.
A partir de então, por intermédio do Plano Estratégico de Segurança Integrada
(PESI), foram elaborados protocolos de entendimento entre MD, MJ e ABIN,
denominados Protocolos Estratégicos, que definiram procedimentos como:
compartilhamento de informações; escalonamento do emprego de F Op Esp
(local, estadual e federal); gerenciamento de crise; comunicação social
interagências; e transição de responsabilidade entre Segurança Pública e
Defesa.
O CCPCT instalou seu Posto de Comando (PC) em Goiânia-GO, de 23 de
maio a 5 de junho. A partir do dia 05 de junho, a estrutura foi deslocada para o
Rio de Janeiro e instalada no Palácio Duque de Caxias. A composição do
CCPCT e dos CCTI foi semelhante à da Copa do Mundo de 2014.
O CCPCT estabeleceu três Forças Tarefa de Operações Especiais (FT Op
Esp). Cada FT possuía plena capacidade de conduzir, isoladamente, uma
operação de contraterrorismo. As três FT ficaram em dispositivo de
expectativa.
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FT Op Esp

Realizaram-se ensaios interagências nas sedes e estabeleceu-se um
dispositivo de expectativa para que, em caso de emprego, o CCTI daquela
sede fizesse o acolhimento da FT Op Esp designada.
7.3.4.3 Aspectos positivos
a) No âmbito do COEsp e sua interação com as demais tropas do EB.
- a destinação de militares específicos para tratarem antecipadamente do
planejamento (desde fevereiro de 2015) permitiu que não houvesse solução de
continuidade nos trabalhos;
- os recursos de Grupo de Natureza da Despesa (GND) 3 (despesas correntes)
disponíveis nos projetos do COEsp foram compatíveis com as demandas
apresentadas pelo CCPCT. Além disso, a descentralização oportuna dos
recursos pelo CO Ter, proporcionou a realização das diversas atividades
planejadas, tanto na preparação, quanto na execução;
- a descentralização de recursos de custeio para os Coordenadores de Defesa
de Área (CDA), nas cidades do futebol olímpico, e para os Coordenadores de
Defesa Setorial (CDS), no Rio de Janeiro, possibilitou boas condições no apoio
aos respectivos CCTI e à tropa, nas diversas atividades de preparação e de
execução;
- a chegada antecipada dos Oficiais de Inteligência nos CCTI contribuiu para a
perfeita integração deles junto aos D/2 dos CDA;
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- a aproximação com o Centro de Inteligência do Exército (CIE), com a devida
antecedência (cerca de 1 ano), contribuiu para que os Comandos Militares de
Área tivessem tempo suficiente para empregar seus vetores de busca, a fim de
responder às necessidades de inteligência do CCPCT;
- a participação da Aviação do Exército, tanto nos reconhecimentos quanto nos
adestramentos, foi essencial para realização de ensaios. Mostrou-se, ademais,
como um fator de projeção de força perante as outras instituições;

Equipes de contraterror em adestramento com a Aviação do Exército

- a organização, o preparo e o emprego das Forças de Resposta lmediata (FRI)
em cada CDA/CDS permitiram o reconhecimento e a vigilância QBRN em
todos os locais necessários e durante todas as competições;
- o Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT) mostrou-se eficiente e
adequado para operações em área urbana, podendo alcançar uma extensa
área de cobertura, com a instalação de Repetidoras em pontos estratégicos da
cidade;
- a aquisição das imagens dos OSP e das viaturas de comando e controle
possibilitou o acompanhamento, em tempo real, das atividades relativas à
segurança dos JOP Rio 2016, principalmente no Rio de Janeiro, onde o 2°
Centro de Telemática de Área (2° CTA) instalou um servidor para tráfego de
imagens pela EBNet;
- o emprego de um destacamento do 1º Batalhão de Operações de Apoio à
Informação (1 ° BOAI) em reforço ao CCPCT propiciou indispensável agilidade
à célula de Op Info. O Destacamento de Operações de Apoio a Informação
(DOAI) participou de todas as fases mais importantes da campanha, desde a
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concepção até a disseminação e a análise de impacto, proporcionando
assessoramento técnico ágil e preciso;
- a antecedência para a preparação e a quantidade de recursos destinados
para as Op Info foram adequados para o desenvolvimento da operação.
b) No ambiente das operações conjuntas.
- a participação de representantes da FAB nas reuniões corridas durante
planejamento do CCPCT permitiu que cada elemento conhecesse,
antecipadamente, as possibilidades e limitações do outro, fazendo com que os
planejamentos fossem reais e com o máximo aproveitamento das capacidades
de cada um;
- a presteza na aprovação dos produtos de OAI, no nível estratégico, facilitou o
desenvolvimento da campanha, permitindo o envio tempestivo do material aos
vetores de disseminação. No mesmo sentido, as orientações para
disseminação, emanadas pela Chefia de Operações Conjuntas, garantiu
celeridade ao processo.
c) No ambiente interagências:
- a Seção de Inteligência do CCPCT trabalhou integrada com as estruturas de
inteligência do CGDA, do Departamento Contraterrorismo/ABIN, da Divisão
Antiterrorismo/DPF e do Núcleo de Inteligência do CICCR. Os elementos de
ligação nessas estruturas foram essenciais para a manutenção do fluxo de
informações. Os dados obtidos por esses elementos foram disseminados de
forma oportuna e fundamentais para as ações de pronta resposta;
- os Protocolos Estratégicos contribuíram para a troca de conhecimentos entre
as estruturas de inteligência de cada agência (CCPCT/MD, DCT/ABIN e
DAT/DPF), superando as expectativas. O CCPCT, em conjunto com o CIE,
participou de reuniões para coordenar o esforço de equipes de inteligência, em
operações de monitoramento de alvos suspeitos. Dessa forma, o CCPCT
manteve consciência situacional sobre as ameaças existentes e possíveis
impactos para a operação;
- a chegada dos Oficiais de Inteligência com meses de antecedência nos CCTI
permitiu o estabelecimento de uma rede de colaboradores de diferentes
agências, além de maior acesso às informações;
- o CCPCT e os CCTI estruturaram uma rede de colaboradores (OSP,
transporte público, hotéis, dentre outros) durante a realização dos EPAT. Como
resultado, antes e durante os jogos, foram recebidas informações relevantes,
que colaboraram com as ações de prevenção ao terrorismo;
- a integração entre as capacidades das F Op Esp com as de DQBRN e de
Desativação/Neutralização de Artefatos Explosivos (DAE), essa última
fornecida por um Destacamento de Engenharia;
- a realização do exercício simulado de mesa permitiu a discussão final dos
protocolos, tornando-se um meio de divulgação eficiente destes para todas as
instituições envolvidas na segurança dos Jogos;
- a realização do simulado final, explorando a possibilidade de uma crise
simultânea e com alvos múltiplos, foi de grande importância. Na oportunidade,
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todos os centros estavam funcionando e foi possível realizar testes de
comando e controle, bem como estabelecer e/ou confirmar Dados Médios de
Planejamento (DAMEPLAN), referentes à capacidade e ao tempo de resposta
das instituições envolvidas;
- as instituições se apresentaram, na maioria das ocasiões, proativas no que se
refere à integração de planos, realização de simulados e soma de capacidades;
- a realização dos EPAT em todas as cidades-sede foi de extrema importância
para o desenvolvimento, junto às entidades civis e OSP, da mentalidade de
prevenção e combate ao terrorismo;
- a realização do EPAT para diferentes agentes (tais como: funcionários da
rede hoteleira, dos aeroportos e integrantes dos OSP, que atuaram no dia a dia
dos JOP) criou uma grande rede de "observadores avançados" na identificação
das possíveis ameaças;
- a realização de palestras para jornalistas e editores da Rede Globo e Rede
Record, a convite dessas emissoras, contribuiu para o melhor entendimento
dos órgãos de imprensa sobre a temática do enfrentamento ao terrorismo. Nas
palestras, foram apresentadas as nuances do terrorismo contemporâneo e
suas implicações para os JOP Rio 2016, além de discutido o papel das forças
de segurança e dos profissionais de imprensa em face a um evento terrorista;
- a realização do Encontro de Assessorias de Imprensa proporcionou o
surgimento de network indispensável durante a preparação e execução da
operação, agilizando a troca de informações e facilitando o alinhamento de
discurso. A atividade contou com a participação de representantes das
assessorias de imprensa e comunicação social das diversas agências e órgãos
envolvidos na segurança dos JOP Rio 2016 e constitui-se em importante
ferramenta de integração;
- a realização dos EPAT e dos Exercícios Conjuntos e Interagências (em
Goiânia e nas cidades-sede) proporcionou excelentes ''janelas de
oportunidade" para inserções positivas na mídia nacional e internacional,
contribuindo com a disseminação de ideias-força importantes, como
profissionalismo e integração;
- a disponibilidade de produtos de OAI, em mídias editáveis e também nas
impressas, deu maior alcance e permeabilidade para a campanha de
sensibilização, contribuindo para o aumento da eficiência das Op Info.
7.3.4.4 Oportunidades de melhoria
a) No ambiente das operações conjuntas:
- faz-se necessário aperfeiçoar o canal técnico de inteligência entre o CCPCT e
o MD, uma vez que não houve um acerto prévio para definição do fluxo de
informações entre essas duas estruturas.
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b) No ambiente interagências:
- a urgência em fornecer uma resposta rápida a alguma denúncia recebida,
aliada à falta de equipes de inteligência que pudessem aprofundar o dado,
forçou, na maioria das vezes, a opção pelo uso da intervenção imediata de
polícia judiciária (DPF), em detrimento do aprofundamento de inteligência sobre
os suspeitos. Com isso, provavelmente deixou de haver levantamento de
dados mais precisos à medida que os suspeitos percebiam que eram
identificados.
6) Ensinamentos colhidos e sugestões.
a) No âmbito do C Op Esp e sua interação com as demais tropas do EB:
- a participação do Of Intlg/CCTI nas videoconferências do CIE, juntamente
com os D/2 dos CDA, possibilitou o acesso oportuno a conhecimentos de
inteligência, aumentando sobremaneira a consciência situacional dos
coordenadores dos CCTI;
- as ligações entre elementos de inteligência, no ambiente interagências,
devem basear-se, prioritariamente, no nível de confiança e nas boas relações
interpessoais, que são obtidas por meio da convivência profissional. Por esse
motivo, sugere-se o refinamento do processo de seleção de militares
destinados a esse tipo de atividade, buscando perfis que propiciem o melhor
desempenho;
- a estreita ligação entre Of Intlg CCTI e o D/2 do CDA é fundamental para que
informações sejam trabalhadas de forma sistematizada, eficiente, sem
duplicação de esforços e sem solução de continuidade. É de grande
importância a permanência desses dois oficiais em um mesmo ambiente de
trabalho;
- o planejamento antecipado das atividades de adestramento (como exercício
conjunto e interagências, dentre outros, permitiu a preparação das forças do
CCPCT de maneira oportuna e eficiente;
- a atuação de operadores descaracterizados da FT 1ºBFEsp possibilitou que
atividades de reconhecimento nas venues 8 fossem realizadas sem impactar o
ambiente operacional, além de facilitar eventuais empregos da FT;
- o apoio do 1º Batalhão de Guerra Eletrônica também se mostrou de grande
importância;
- a realização de estágios de C2, na fase de preparação, foi de grande
importância, permitindo nivelar conhecimentos na área das comunicações e
capacitar o pessoal a operar os sistemas que seriam adotados;
- as capacidades de Op Esp e DQBRN e de Desativação/Neutralização de
Venue – palavra usada nos documentos dos Jogos para indicar “local”, seja de
competição – como uma arena – seja de não competição – como uma instalação
administrativa.
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Artefatos Explosivos (DAE) devem estar, fisicamente, o mais próximas
possível, a fim de permitir uma resposta rápida, adequada e flexível;
- mesmo se tratando de uma FT que congregue as três capacidades
especificadas acima, é importante que os operadores de Forças Especiais
utilizem detectores radiológicos e de agentes químicos (papel detector)
portáteis. Isso permite que o operador tenha controle do ambiente onde está se
inserindo.
b) No ambiente das operações conjuntas:
- as operações da FT 1º B F Esp foram apoiadas pelo Sistema de Aeronave
Remotamente Pilotada (SARP) da FAB, meio que se mostrou de fundamental
importância para a manutenção da consciência situacional da FT. O SARP
complementou e recobriu as informações fornecidas pelo Sistema Olho da
Águia, da AvEx;
- a existência de uma estrutura permanente de Op Info no MD contribuiria com
as atividades de Op Info desenvolvidas pelas Forças Singulares.
c) No ambiente interagências:
- é necessária a execução de exercícios simulados de mesa, envolvendo os
elementos decisores das diversas instituições, com a finalidade de estreitar
laços e ajustar protocolos para decisões futuras;
- é de fundamental importância a presença de elementos de ligação junto às
células de inteligência do DPF, da ABIN e da Segurança Pública.

7.4

CONCLUSÃO

Os Grandes Eventos muito contribuíram para o ganho de experiência das F Op
Esp, no que diz respeito à prevenção e combate ao terrorismo.
Além de ter tido um ganho doutrinário, o C Op Esp adquiriu novos
equipamentos no Brasil e no mercado internacional, principalmente nas áreas
de comando e controle, de DQBRN, de equipes táticas e de caçadores. Em
consequência, possui atualmente capacidades e material que o colocam à
altura das melhores F Op Esp do mundo.
De modo geral, percebe-se que a arquitetura de governança para o
enfrentamento ao terrorismo amadureceu significativamente desde o início do
ciclo dos Grandes Eventos. O modelo de governança utilizado na Copa das
Confederações 2013 e na Copa do Mundo 2014, que atribuía ao MD a
responsabilidade pela coordenação das ações de enfrentamento ao terror, não
funcionou a contento. Embora possuísse o respaldo legal para empregar as
diversas agências em situações de crise, na prática o CCPCT enfrentou
resistências institucionais e pessoais de toda sorte, que dificultaram a sua
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capacidade de coordenação e que, certamente, em uma situação de crise,
exporiam suas limitações de maneira flagrante.
A partir dos JOP 2016, o modelo adotado de governança para o
enfrentamento ao terror, compartilhando a responsabilidade entre as três
agências (MD, MJ e ABIN) e valendo-se do conceito de “liderança situacional",
contribuiu para aumentar a integração de esforços. Em consequência,
percebeu-se maior aproximação entre CCPCT/MD, DCT/ABIN e a DAT/DPF,
materializada pelo estreitamento de vínculos interpessoais entre seus
integrantes, pela sistemática de reuniões periódicas, pelo compartilhamento
de informações sobre ameaças e, principalmente, pela coordenação e
execução de operações integradas de inteligência. Entretanto, é importante
lembrar: nenhum dos dois modelos de governança foi testado em situação de
crise real.
Cabe destacar a crescente aproximação, cujo ápice ocorreu nos JOP 2016,
entre o CIE e o COEsp no decurso dos eventos. O CIE prestou apoio irrestrito
ao Centro ao Comando de Operações Especiais. Desempenhou, também,
importante papel de ligação entre as estruturas de inteligência de cada
agência (CCPCT/MD, DCT/ABIN e DAT/DPF). Além disso, integrou o esforço
interagências de inteligência, em operações de monitoramento de alvos
suspeitos, valendo-se de seus meios especializados, articulação e
capilaridade em todo o território nacional.
No nível tático, as relações entre o COEsp e os elementos de operações
táticas do DPF tornaram-se mais amistosas e profissionais, permitindo maior
troca de experiências por meio de adestramentos e pela elaboração de uma
matriz de capacidades operacionais, que possibilitou identificar as
possibilidades e limitações de cada uma das F Op Esp, federais e estaduais.
O produto desse meticuloso trabalho interagências contribuiu sobremaneira
para subsidiar os escalões decisórios quanto à seleção da tropa mais
adequada para emprego, de acordo com as características do cenário de crise
apresentado.
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Elementos do DPF em adestramento interagências no C Op Esp

O Exercício Conjunto Interagências de Op Esp foi de inestimável relevância,
pois contribuiu para padronizar procedimentos, ampliar a interoperabilidade,
estabelecer vínculos, trocar conhecimentos e conhecer as capacidades e
especialidades de todas F Op Esp envolvidas na operação. Além disso, o
exercício contribuiu para evidenciar a capacidade do COEsp, como única
agência capaz de coordenar eventos dessa envergadura, contribuindo, dessa
forma, para projetar sua liderança perante as F Op Esp dos órgãos de
segurança pública.
A elaboração dos Protocolos Estratégicos de Enfrentamento ao Terrorismo foi
um importante passo para a definição das responsabilidades das agências,
bem como dos níveis de resposta (estadual e federal) no caso de um evento
terrorista. Entretanto, deve-se considerar que a heterogeneidade das
capacidades (preparo, efetivos, material e prontidão) das forças de segurança
de cada Estado não permite que uma mesma solução protocolar seja aplicada
de maneira linear em todo o país. Assim, observa-se a importância da
elaboração de Protocolos Regionais que considerem a realidade das forças de
segurança e demais agências de cada unidade da federação.
Cabe destacar a complexidade da tarefa de enfrentamento ao terror no Brasil,
dadas as suas dimensões territoriais e a possibilidade de ocorrência de crises
simultâneas, em diferentes cidades-sede. Tendo em vista as limitações de
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efetivos de F Op Esp federais (Forças Armadas e DPF), pode-se afirmar que
um cenário de crise exigiria o uso imediato de F Op Esp policiais (militares e
civis). Dessa forma, conclui-se sobre a importância de conhecer as
capacidades de cada uma, bem como de cooperar com o seu preparo.
O conjunto de Grandes Eventos, que ocorreu na última década e em curto
período, cooperou para o crescimento das atividades interagências em
diversos aspectos, como: o amadurecimento dos quadros para interagir nesse
ambiente; o fortalecimento das ligações institucionais; a integração entre F Op
Esp federais e estaduais; o desenvolvimento da cultura do planejamento
integrado; o intercâmbio de conhecimentos; e a capacitação para o
gerenciamento de crise no ambiente interagências.
Embora o legado desses eventos seja positivo para a área de segurança, de
modo geral, há aspectos que ainda carecem de aprimoramento. Mesmo com o
somatório de experiências adquiridas no decurso dessa década, permanece
latente a dificuldade para coordenar e empregar, de maneira integrada, os
meios da Segurança Pública e de Defesa em uma crise.
Os exercícios de mesa apresentaram eficácia questionável, uma vez que os
cenários apresentados eram de conhecimento de todas as agências, antes de
iniciar a atividade. Dessa forma, deixou-se de explorar as dificuldades no
processo de tomada de decisão, advindas do ineditismo e da imprevisibilidade
de uma crise.
A não ocorrência de uma crise, que obrigasse o sistema de enfrentamento ao
terror agir em situação real, não permitiu validar, efetivamente, as soluções
adotadas nos Grandes Eventos.
No ambiente informacional, a campanha dos JOP Rio 2016 foi a primeira
desenvolvida pelo C Op Esp de abrangência nacional e com real sensibilidade
política, sendo uma inestimável oportunidade de experimentação doutrinária e
adestramento de suas frações.
Por fim, percebe-se o amadurecimento da doutrina de emprego de F Op Esp
em Grandes Eventos. Por se tratar de um problema militar novo e sem uma
doutrina fundamentada, o C Op Esp teve a necessidade de aprofundar o
estudo nessa área, por meio de troca de experiências com outros países que
sediaram eventos recentemente (Inglaterra, Canadá, África do Sul e Estados
Unidos), bem como pela análise de sua própria atuação em eventos
anteriores. Os principais legados deixados nesse sentido foram os de construir
protocolos específicos para atuação em cenários terroristas, a produção de
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planejamentos operacionais e táticos para a retomada de instalações de
maneira conjunta/interagências, a produção de regras de engajamento
específicas e as lições aprendidas para aplicação em eventos futuros. Dessa
forma, a experimentação prática e os estudos realizados possibilitaram a
edificação de doutrina de Op Esp para CT e DQBRN em Grandes Eventos,
deixando um legado sólido para eventos de mesma natureza que ocorram no
futuro.
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CAPÍTULO VIII
A DEFESA CONTRA AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS,
RADIOLÓGICOS E NUCLEARES
8.1 INTRODUÇÃO
Com o crescimento dos parques industriais, aliado a constante busca de novas
tecnologias que beneficiassem a sociedade, formas inovadoras de produção
foram sendo aperfeiçoadas. Neste contexto, a indústria química surgiu em
diversos ramos da produção, como o farmacêutico, o petroquímico e o militar.
A partir do século XX, a manipulação de elementos radioativos possibilitou a
produção de energia, a irradiação de alimentos, os estudos para a melhoria da
saúde e de diversas outras atividades.
Contudo, juntamente com o progresso industrial, o mundo sofreu com os
problemas da utilização dos ramos químico e nuclear. Pode ser citada a
degradação do meio ambiente, os efeitos da radiação nuclear sobre o
organismo humano e os impactos diretos sobre a saúde do ser humano
relativos à intoxicação química e nuclear. Destaca-se ainda que os fatos
mencionados também estão sendo observados no Brasil.
Outro aspecto que vem causando preocupação é o surgimento cada vez maior
de novas doenças e epidemias em diversas partes dos continentes. Algumas
destas estão relacionadas a atividades humanas de risco, manuseio de
elementos perigosos e degradação ambiental.
Em um mundo de incertezas, pode-se observar ainda que a ameaça de
emprego de agentes Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN)
em atos terroristas causa grande preocupação para as nações, sinalizando que
o assunto é de grande relevância.
Os Grandes Eventos, reunindo milhares de pessoas de todas as partes do
mundo, oferecem oportunidades para ataques terroristas, inclusive com o
emprego de agentes QBRN. Tal possibilidade leva a uma preparação das
forças de defesa e segurança para a prevenção contra possíveis ataques
terroristas.
Neste contexto, o Exército Brasileiro teve a oportunidade de aperfeiçoar a sua
doutrina de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (DQBRN), tendo
sido ela amplamente empregada nos Grandes Eventos ocorridos no Brasil.
8.2 ANTECEDENTES DA DEFESA CONTRA AGENTES
BIOLÓGICOS RADIOLÓGICOS E NUCLEARES, NO BRASIL

QUÍMICOS

No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, surgiu a primeira
Organização Militar (OM) de DQBRN do EB, pela necessidade de se ter uma tropa
especializada que pudesse atuar em ambientes hostis e contaminados, realizando
reconhecimento e identificação de agentes nocivos, bem como a descontaminação
especializada.
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A Companhia Escola de Guerra Química (Cia Es G Q), atual 1º Btl DQBRN,
primeira OM de DQBRN do EB, foi criada no ano de 1953, aquartelada nas
dependências da Escola de Instrução Especializada (EsIE), na cidade do Rio
de Janeiro-RJ. Inicialmente, a Companhia ficou subordinada ao Grupamento de
Unidades-Escola.
A atuação mais marcante da Cia Es G Q ocorreu no período de setembro a
dezembro de 1987, quando a OM se deslocou para a cidade de Goiânia-GO
para atuar no acidente ocorrido com o radioisótopo Césio 137. Considerado o
maior acidente radiológico da história, o caso do Césio 137 teve como
resultado quatro pessoas mortas e mais de 100 gravemente contaminadas pela
exposição à radiação.

Equipes do EB nas atividades em Goiânia-GO (1987)

Naquele episódio, 60 militares da Unidade, juntamente com técnicos da
Comissão Nacional de Energia Nuclear, realizaram o monitoramento
radiológico de centenas de pessoas e auxiliaram na retirada e no tratamento de
toneladas de rejeitos radioativos.
Em decorrência dos ensinamentos colhidos do acidente ocorrido em Goiânia, o
EB compreendeu a necessidade de renovação e modernização de
equipamentos, da doutrina e da capacitação do pessoal de DQBRN. Então, em
31 de dezembro de 1987, extinguiu a Cia Es G Q e criou a Companhia de
Defesa Química, Biológica e Nuclear (Cia DQBRN), que se tornou uma OM
independente, com maior efetivo e melhor preparo de seus quadros,
adequando-se à realidade vivida na época.
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Monitoramento de material oriundo do Haiti, em 2008

Descontaminação de material oriundo do Haiti, em 2008

Em 2003, o EB criou o 1° Pelotão de Defesa Química, Biológica e Nuclear (1°
Pel DQBN), atual Cia DQBRN, sediado na cidade de Goiânia-GO e
subordinado a Brigada de Operações Especiais, tendo sido fixada a data de 1°
de Janeiro de 2004 para o início de suas atividades.
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No mês de julho de 2007, a então Cia DQBN foi empregada na segurança dos
presidentes dos Estados Unidos e do Brasil e na proteção de Sua Santidade o
Papa Bento XVI. No mesmo ano, realizou varreduras QBN nas instalações do
Complexo Deodoro na Vila Militar, durante as competições desportivas dos
Jogos Panamericanos, nas modalidades de hipismo, hóquei sobre grama,
pentatlo moderno e tiro. A figura seguinte evidencia o emprego de frações da
OM realizando ações de monitoramento em grandes eventos de repercussão
9
internacional.

Varredura QBRN realizada na Basílica de Aparecida do Norte-SP, em 2007

O EB, atento à ameaça QBRN, procurou acompanhar o ritmo acelerado da
evolução doutrinária e tecnológica, mantendo suas tropas especializadas em
um nível condizente com a estatura do país no cenário internacional. Com isso,
em dezembro de 2012 transformou a Cia DQBN em 1º Btl DQBRN, e o Pel
DQBN em Cia DQBRN. Tal ato se encontra em sintonia com o período vivido
pela Força Terrestre, em que grandes mudanças se delineiam diante da nova
realidade nacional e internacional.
8.3 O EMPREGO DA DQBRN NOS GRANDES EVENTOS 2011-2012
Um cenário possível para a atuação da DQBRN nos Grandes Eventos era a
9

O uniforme usado pelas tropas de DQBRN é feito com tecido especial, de
padronagem diferente do usado pelas demais tropas do EB.
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contaminação por agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares,
combinados ou não com a detonação de artefatos explosivos. Nesse caso, o
incidente poderia extrapolar as capacidades das tropas de DQBRN, sendo
necessária a participação de órgãos de defesa civil, órgãos de segurança
pública, de integrantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e do
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON).
Destaca-se que, para os Grandes Eventos de 2011-2012, a estrutura de
DQBRN do EB era formada pela Cia DQBN e pelo Pel DQBN. Os
ensinamentos obtidos do emprego das tropas de DQBN foram fundamentais
para a reestruturação da doutrina do EB.
8.4 JOGOS MUNDIAIS MILITARES 2011
A missão da DQBRN nos 5º Jogos Mundiais Militares (5º JMM) foi prover, por
meio de varreduras QBRN, a segurança das delegações, áreas e vilas
esportivas, hotéis e instalações utilizados pelos delegados, técnicos, atletas,
árbitros e autoridades diversas, bem como os deslocamentos oficiais destes,
no período de 8 a 28 de julho de 2011, nas cidades fluminenses do Rio de
Janeiro, de Resende, da Seropédica e de Paty do Alferes, em conformidade
com as prioridades e análises de riscos levantadas pelos canais de inteligência.
O Comandante da então Cia DQBRN foi o coordenador das varreduras QBRN
dos 5º JMM.
Para o cumprimento desta missão, a Cia DQBN realizou as seguintes
atividades:
a) compôs a Força Tarefa de DQBRN e de Explosivos do EB;
b) realizou as varreduras QBRN preliminares nos locais de competição,
atividades e alojamentos de atletas, priorizando suas ações da seguinte forma:
- Prioridade 1: vilas olímpicas e hotéis;
- Prioridade 2: arenas civis; e
- Prioridade 3: arenas militares e outros locais;
c) após as varreduras preliminares, manteve a seguinte distribuição de equipes
de varreduras com capacidade para detectar, identificar, isolar, amostrar e
descontaminar:
- 1 (uma) equipe de varredura no ginásio do Maracanãzinho para atuar em
demandas dos ginásios do CMRJ e do próprio Maracanãzinho;
- 1 (uma) equipe de varredura na Barra da Tijuca, em coordenação com o
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), para atuar em demandas na
Arena HSBC (arena esportiva situada na Barra da Tijuca) e no Parque Aquático
Maria Lenk;
- 1 (uma) equipe de varredura no Estádio Olímpico João Havelange, para atuar
em demandas desse estádio;
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Fig 8-7 Varredura QBRN no Estádio Olímpico João Havelange

- 1 (uma) equipe de varredura no Centro de Coordenação de Operações
(CCOp), para atuação em demandas do Centro de Gestão do Centro Integrado
de Operações Conjuntas, do próprio CCOp e do Centro de Coordenação Tático
Integrado (CCTI);
- 1 (uma) equipe de varredura em prontidão e baseada na Cia DQBN, para
atuação em prol do Destacamento Contraterror da então Brigada de Operações
Especiais, atual Comado de Operações Especiais; e
- 2 (duas) equipes de varredura da Cia DQBN em prontidão durante os jogos e
baseadas na Cia DQBN, para atuação em áreas não contempladas com
especialistas em DQBRN, sendo que uma delas em condições de atuar como
equipe de coleta de amostras. Essas mesmas equipes ficaram em condições
de (ECD) serem embarcadas e transportadas por meios terrestres ou aéreos,
para atuação tanto nas arenas da cidade do Rio de Janeiro como nas de outras
cidades;
d) o pelotão de descontaminação e o pelotão de operações da Cia DQBN
permaneceram de prontidão durante os jogos e baseados na Cia DQBN,
estando em condições de serem embarcados e transportados por meios
terrestres ou aéreos, para atuarem em conjunto, tanto nas arenas da cidade do
Rio de Janeiro quanto nas de outras cidades.
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Fig 8-8 Posto de descontaminação

Imediatamente após as varreduras preliminares das equipes QBRN, as OM
encarregadas da segurança das instalações dos 5º JMM ficaram responsáveis
por garantir a continuidade da nova condição de segurança estabelecida, por
meio dos controles de acesso.
8.5 A CONFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RIO + 20) - 2012
A missão da DQBRN durante a Rio + 20 foi realizar a varredura QBRN nas
instalações do Riocentro, a partir do dia 4 de junho de 2012, e realizar as
demais varreduras em hotéis, aeroportos, veículos oficiais e locais de eventos,
conforme as demandas definidas pelo Coordenador da Equipe Técnica da
Brigada de Operações Especiais. Coube-lhe, ainda, a missão de ficar ECD
montar e operar um Posto de Descontaminação em local de algum sinistro que
envolvesse agentes QBRN.
As atividades de varredura QBRN realizadas pela Cia DQBN, responsável
pelas atividades operativas da Conferência Rio + 20, ocorreram da seguinte
maneira:
a) Realização de varreduras preventivas nos seguintes locais/veículos:
- as cinco salas VIP da Base Aérea e os dois terminais do Aeroporto
Internacional Antônio Carlos Jobim;
- os carros dos comboios das autoridades na Base Aérea do Galeão e no
Aeroporto Internacional;
- Riocentro, antes da entrega da área para a ONU em 04 de junho e antes do
início do evento com os Chefes de Estado em 19 de junho. Após a varredura
preventiva nas instalações do Riocentro, foi feito o “fechamento” (tradução da
expressão inglesa lockdown, muito usada no contexto de operações em
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grandes eventos) do local por meio de rigoroso controle de acesso de entrada
e saída de pessoal e material. Para realizar o monitoramento, em todos os
pontos de acesso foram posicionados monitores radiológicos nas entradas do
local;
- HSBC Arena, no dia 20 de junho;
- as motocicletas do 1º Batalhão de Guardas (1º BG) envolvidas na escolta dos
comboios;
- as demais instalações e carros de autoridades (embaixadores), conforme
demanda, coordenada pelo Coordenador de Varredura do CCTI;
b) Ações durante a entrada do público no local da conferência (Riocentro):
- militares e civis da equipe técnica portavam equipamentos de detecção e
identificação química e radiológica, e houve o emprego de cães da Polícia
Federal, farejadores de explosivos, nos diversos acessos aos locais de evento.

Varredura QBRN nas instalações do Riocentro
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c) Ações durante o desenvolvimento do evento propriamente dito:
- técnicos do IRD permaneceram circulando nos locais de evento com mochilas
detectoras e identificadoras de material radioativo;
- quatro equipes, do Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e do IRD,
permaneceram próximas aos locais de acesso para auxiliar na identificação
radiológica;
- uma viatura protótipo de reconhecimento QBRN do CTEx, com equipamentos
de detecção radiológica e química de longo alcance e um laboratório móvel

Laboratório móvel químico e biológico

químico e biológico, ficou nos arredores do Riocentro;
- duas viaturas do IRD equipadas com monitores radiológicos de área atuaram
em apoio ao monitoramento do evento. Uma viatura permaneceu estacionada
no portão de acesso de carga, atuando como portal radiológico, e a outra
manteve-se em circulação nos arredores do Riocentro, conforme a demanda;
- instalou-se um sistema de monitoramento de área com detectores químicos e
radiológicos em local estratégico do Riocentro.
8.6 EVOLUÇÃO DA DQBRN DO EB APÓS OS GRANDES EVENTOS DE
2011-2012
Após os Grandes Eventos ocorridos no Brasil no período de 2011-2012, tendo
como orientação principal a preparação para as atividades previstas para o
período 2013-2016, o EB verificou a necessidade de aperfeiçoar a sua
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estrutura de DQBRN. Com este objetivo, realizaram-se as seguintes ações:
a) Atualização do Sistema de Defesa Química, Biológica e Nuclear do Exército
(SisDQBRNEx) com a inclusão dos vetores de ensino (DECEx), saúde (DGP) e
logística (COLOG), mantendo com o COTER, órgão central do sistema, a
atribuição de coordenar as ações no âmbito do EB e conduzir o preparo e o
emprego das OM operativas.

Estrutura do SisDQBRNEx

b) Reestruturação das OM de DQBRN, de modo que a Cia DQBN evoluiu para
transformar-se no 1º Btl DQBRN e o Pel DQBN para tornar-se a Cia DQBRN, o
que possibilitou melhores condições para o emprego e apoio às ações da
Força Terrestre.
c) No vetor ensino, a Sec DQBN da EsIE foi reestruturada e transformada em
Div DQBRN. Além disso, os cursos de especialização em DQBRN para oficiais
e sargentos foram aperfeiçoados e novos cursos foram criados, conforme os
itens abaixo:
- Curso de Comando e Controle de Operações de DQBRN para Oficiais, que
tem por objetivo habilitá-los à ocupação de cargos e ao desempenho de
funções de assessoramento estratégico nas operações de DQBRN dos
Grandes Comandos Operacionais;
- Curso de DQBRN para Oficiais e Sargentos do Serviço de Saúde, que tem
por objetivo habilitá-los à ocupação de cargos e ao desempenho de funções de
apoio de saúde nas organizações militares especializadas em DQBRN, nas
Forças de Resposta de DQBRN temporariamente constituídas e/ou em
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hospitais e laboratórios militares;
- Curso de Gestão e Manutenção de Equipamentos de DQBRN para Oficiais e
Sargentos, que tem por objetivo habilitá-los à ocupação de cargos e ao
desempenho de funções de gerenciamento e a supervisão da execução da
manutenção, até o 2º escalão, dos equipamentos de DQBRN existentes nas
organizações militares especializadas em DQBRN e/ou nas Forças de
Resposta de DQBRN temporariamente constituídas.
d) Aquisição de modernos equipamentos de DQBRN para atender às
necessidades das OM DQBRN das cidades-sede dos eventos. Dentre esses
equipamentos, destacam-se detectores, equipamentos de proteção individual,
laboratórios móveis, equipamentos de descontaminação e programas de
comando e controle.

Exemplos de equipamentos de DQBRN adquiridos

- Atualização da doutrina de DQBRN, de modo que novos conceitos foram
incorporados para atualizar os manuais de campanha C 3-40 – Defesa Contra
Ataques QBN e C 3-5 – Operações QBN, ambos publicados em 1987. Quanto
a esse item, destacam-se a aprovação da nota de coordenação doutrinária
intitulada A Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear em apoio à Força
Terrestre Componente” (2013) e do manual de campanha Defesa Química,
Biológica, Radiológica e Nuclear” (2016), publicações doutrinárias que agrupam
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Princípios e Atividades da DQBRN

o emprego da DQBRN conforme princípios e atividades específicas.
e) Estruturação do módulo de saúde para apoio às ações de DQBRN nos
eventos 2013-2016 e elaboração dos protocolos para emprego conjunto entre
os Ministérios da Defesa e da Saúde.

Cadeia de evacuação para contaminado QBRN nos Grandes Eventos
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8.7 O EMPREGO DA DQBRN NOS GRANDES EVENTOS 2013-2016
8.7.1 COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013
A missão da DQBRN na Copa das Confederações FIFA 2013 foi a de
assessorar, apoiar e atuar de forma preventiva e reativa nos eventos que
ocorressem durante a competição, por meio das equipes de DQBRN, na
segurança das delegações, hotéis, estádios, locais de treinamento, aeroportos,
veículos e instalações utilizados pelas seleções e/ou autoridades diversas, nas
cidades-sede e em conformidade com as prioridades e análises de riscos
levantadas pelo escalão superior.
Tal missão imposta norteou as diversas atividades que as OM DQBRN (1º Btl
DQBRN, Cia DQBRN, Div DQBRN/CTEx e EsIE) realizaram ou ficaram aptas
para realizar durante o evento. Dentre essas atividades, destacaram-se:
a) Planejamento, coordenação e execução, mediante coordenação com o CCTI
das cidades-sede, das medidas preventivas de varredura QBRN nas seguintes
cidades-sede: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife;
b) Planejamento, coordenação e execução, mediante coordenação com o
CCTI, das medidas reativas de neutralização e ou desativação de dispositivos
de dispersão QBR;
c) Reconhecimento, identificação e demarcação de áreas contaminadas por
agentes QBRN, quando fosse o caso;
d) Planejamento e coordenação das medidas reativas de descontaminação nas
cidades sob sua responsabilidade;
e) Realização as ações reativas de emprego em caso de crise, determinadas
pelo Coordenador Geral DQBRN do Centro de Coordenação de Prevenção e
Combate ao Terror (CCPCT);
f) A permanência ECD coordenar com as demais Forças Singulares (FS), os
OSP e a Defesa Civil as medidas preventivas de varredura QBRN e as ações
de detecção, redução de efeitos, descontaminação, bem como outras medidas
ativas e passivas de proteção;
g) A permanência ECD operar nas demais cidades-sede, SFC;
h) A permanência ECD coordenar o emprego de meios DQBRN oriundos das
demais FS e dos OSP em sua área de atuação;
i) O apoio à capacitação e ao adestramento dos recursos humanos a serem
empregados nas Forças DQBRN de resposta imediata.
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Instrução de DQBRN para as agências locais

Cabe destacar que no período anterior às competições se realizaram diversos
exercícios nas cidades-sede, com o objetivo de verificar a capacidade de
DQBRN das diversas agências locais, bem como de treinar os protocolos de
atuação conjunta.

Exercício Interagências de DQBRN ocorrido na cidade de Recife-PE
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O 1º Btl DQBRN compôs três grupamentos para atuação na Copa das
Confederações, sendo um grupamento de 60 militares, para atuação na cidade
do Rio de Janeiro, e outros dois com o efetivo de 40 militares, cada um destes
últimos destinados à atuação nas cidades de Belo Horizonte e Recife. Cada
grupamento, formado em sistema de Força-Tarefa (FT), contou com elementos
de reconhecimento e identificação QBRN, de descontaminação e de logística,
com capacidade de realização de tarefas nas áreas citadas.
De forma similar, a Cia DQBRN compôs dois grupamentos para atuação,
sendo cada grupamento de 30 militares destinados para atuação,
respectivamente, em Brasília e Fortaleza. Cada grupamento, formado em
sistema de FT, contou com elementos de reconhecimento e identificação
QBRN, de descontaminação e de logística, com capacidade de realização de
tarefas nas áreas citadas.

Desdobramento do Posto de Descontaminação na cidade de Fortaleza

Para a atividade de descontaminação em caso de emergência QBRN durante
os jogos, planejou-se a montagem de postos de descontaminação em local
próximo aos estádios, a pedido dos CCTI locais.
Caso houvesse a necessidade de montagem dos Postos durante os eventos da
Copa das Confederações, haveria ainda o auxílio de instituições locais para o
seu funcionamento, como o caminhão cisterna do Corpo de Bombeiros no
abastecimento de água.
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As possibilidades de emprego das OM de DQBRN estiveram diretamente
ligadas às possibilidades de uso, deliberado ou acidental, de agentes QBRN
combinados ou não a artefatos explosivos. Além disso, as OM foram
empregadas na realização de varreduras QBRN (procedimento preventivo).
Tais ações foram conduzidas mediante solicitação do Coordenador QBRN e
em coordenação com outras instituições que possuíam meios DQBRN.
Durante o trabalho de monitoramento QBRN, foram empregados
simultaneamente detectores de agentes químicos e de agentes radiológicos. A
varredura biológica seria realizada, se fosse o caso, por meio da coleta de
amostras e análise inicial pelas OM DQBRN e remetidas para análise pelo
laboratório móvel do CTEx, no caso de ocorrências no Rio de Janeiro.
No caso de recolhimento de amostras nas cidades de Brasília, Belo Horizonte,
Fortaleza e Recife, os laboratórios centrais de saúde pública das diversas
sedes as enviariam para análise nos laboratórios do Instituto de Biologia do
Exército (IBEx), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ou para outro laboratório
credenciado para tais análises, conforme protocolo estabelecido em cada sede
e em coordenação com o CCTI.
A varredura QBRN ocorria em três momentos, conforme solicitação do CCTI:
varredura prévia nos estádios, centros de treinamento, hotéis, aeroportos e
outros a cargo do Coordenador de Varredura do CCTI; durante a entrada do
público no local do evento; e durante o desenvolvimento do evento
propriamente dito.
Com o término da competição, ocorreram diversas reuniões em que foram
verificadas as principais necessidades de ordem doutrinária, logística e de
capacitação para o aperfeiçoamento das ações de emprego da DQBRN na
Copa do Mundo 2014.
8.7.2 JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2013
A missão na Jornada Mundial da Juventude foi realizar a DQBRN do evento e
cooperar com a neutralização ou desativação de dispositivos explosivos
improvisados em apoio às ações de prevenção e combate ao terrorismo,
coordenadas pelo Comando de Operações Especiais (Cmdo Op Esp) do EB.
A DQBRN foi empregada nas cidades do Rio de Janeiro-RJ (1º Btl DQBRN) e
Aparecida do Norte-SP (Cia DQBRN).
As principais atividades foram as seguintes:
a) Na cidade do Rio de Janeiro-RJ (1º Btl DQBRN):
- varreduras preventivas QBRN em instalações por onde o Papa Francisco
passaria ou nas quais permaneceria (Residência Oficial do Sumaré, Palácio
Guanabara, Catedral do Rio, Palácio São Joaquim, Teatro Municipal, Base
Aérea do Galeão, III COMAR, Altar de Copacabana, Forte de Copacabana,
Riocentro e Quinta da Boa Vista);
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Varredura QBRN no Altar Copacabana

- Participação no controle de acesso dos eventos, realizando a detecção QBRN
de pessoas, viaturas e materiais;
- Pré-posicionamento de três postos de descontaminação no bairro de
Copacabana para apoio aos eventos realizados no altar principal montado na
praia;

Fig 8-19 Posicionamento dos Postos de Descontaminação para apoio à JMJ

- Instrução de DQBRN sobre os procedimentos em caso de crise envolvendo
emprego de agentes QBRN durante os eventos em Copacabana, ministrada
para militares da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército (AD1) que
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apoiaram as ações previstas;
- Monitoramento radiológico realizado com equipamentos portáteis, para os
eventos ocorridos na praia de Copacabana;
- Constituição de equipes de pronta resposta DQBRN aptas para emprego em
qualquer emergência envolvendo agentes QBRN;
- Monitoramento químico de toda a orla de Copacabana realizada por equipe
dotada de equipamento de scanner de área.
b) Na cidade de Aparecida do Norte-SP (Cia DQBRN):
- Varreduras preventivas QBRN nos principais locais, assessoramento ao
Comando da 12ª Brigada de Infantaria Leve (Cmdo da 12ª Bda Inf L)
(Aeromóvel - Amv) e pré-posicionamento do posto de descontaminação.

Varredura química realizada na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida

Dentre os ensinamentos colhidos na DQBRN da Jornada Mundial da
Juventude, destacam-se os seguintes:
a) Realização de operações interagências que proporcionaram a integração de
várias instituições possuidoras de capacidades DQBRN, tais como a Polícia
Federal, a Receita Federal, o Grupamento de Operações com Produtos
Perigosos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o Esquadrão
Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro e a Comissão Nacional de Energia Nuclear.
b) Centralização dos meios DQBRN disponíveis sob a coordenação do EB;
c) Padronização de protocolos de procedimentos em caso de emergência
QBRN entre todas as agências participantes da segurança do evento;
d) Possibilidade de identificação das vulnerabilidades da tropa DQBRN,
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principalmente em pessoal e material, visando ao emprego em eventos futuros;
e) Utilização do Sistema de Monitoramento COBRA, com o auxílio do CTEx,
que permitiu a transmissão de dados das diversas atividades realizadas pelas
OM DQBRN em tempo real para o Centro de Coordenação montado no Palácio
Duque de Caxias;
f) Realização de exercícios simulados interagências que proporcionaram o
conhecimento mútuo das capacidades de cada instituição e o treinamento de
protocolos de procedimentos previamente firmados, contribuindo para uma
grande integração de todos os órgãos participantes;
g) Reuniões e reconhecimentos DQBRN realizados com todos os responsáveis
dos locais de eventos, que permitiram o planejamento detalhado do emprego
das OM DQBRN e a desenvoltura na execução das atividades.
8.8 COPA DO MUNDO 2014
A missão na Copa do Mundo foi realizar a DQBRN do evento e cooperar com a
neutralização ou desativação de dispositivos explosivos improvisados em apoio
às ações de prevenção e combate ao terrorismo, coordenada pelo Cmdo Op
Esp do EB, durante a Copa do Mundo FIFA 2014.
Para o cumprimento da missão da Copa do Mundo, as forças DQBRN foram
divididas da seguinte forma:
a) Força de Resposta Orgânica (FRO): constituída pelas forças de segurança
convencionais presentes no local dos eventos, com treinamento mínimo em
DQBRN para a realização das primeiras medidas;
b) Força de Resposta Imediata (FRI): formada por tropas especializadas em
DQBRN do EB e da Marinha do Brasil nas cidades-sede com materiais leves
ECD de minimizar danos;
c) Força de Resposta a Emergências (FRE): composta pelo 1° Btl DQBRN e
pela Cia DQBRN para atuação estratégica de DQBRN, composta de material e
equipamentos pesados na atuação em todo o território nacional;
d) Equipes de Saúde de DQBRN (subordinadas aos Destacamentos QBRN):
compostas por militares do serviço de Saúde, mobilizados e designados nas
cidades-sede. Tiveram por atribuição planejar, instalar e operar, mediante
coordenação com o CCTI e com o Coordenador Geral DQBRN, um posto de
triagem e atendimento médico de urgência, junto aos postos de
descontaminação total para vítimas expostas a agentes QBRN.
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Fig 8-21 Treinamento de evacuação de contaminado QBRN

Esses grupamentos de forças possuíam as seguintes capacidades:
a) Realizar a análise das possibilidades de emprego de agentes QBRN, a fim
de identificar as vulnerabilidades;
b) Executar varreduras QBRN;
c) Dar o alarme de ameaça QBRN;
d) Realizar a detecção, a coleta de amostras, a identificação limitada e o
monitoramento de agentes QBRN;
e) Realizar a descontaminação QBRN.

Adestramento do Posto de Descontaminação EB com outras agências

f) Realizar o gerenciamento do dano QBRN e de dispersão radiológica; e
g) Cooperar com a neutralização ou desativação de dispositivos explosivos
improvisados.
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É importante ressaltar que as ações das OM DQBRN durante a Copa do
Mundo estiveram pautadas na Intenção do Coordenador Geral DQBRN, a
saber:
a) Manter o foco nas ações preventivas e proativas;
b) Ter como objetivo intrínseco transmitir para a população nacional e
internacional a sensação de segurança, durante todo o evento;
c) Buscar a baixa visibilidade nas ações, de forma que o evento em si seja o
centro das atenções;
d) Evitar danos colaterais nas ações reativas;
e) Envolver, com a DQBRN e com o sistema anti-Dispositivo Explosivo
Improvisado (anti-DEI), todos os órgãos que têm possibilidade de cooperar com
a prevenção e combate ao terrorismo, considerando não apenas os órgãos
públicos da esfera federal, estadual e municipal, como também os órgãos
privados e as entidades não governamentais.
O 1º Btl DQBRN ficou responsável por atuar na DQBRN em sete das doze
cidades-sede onde ocorreram jogos da competição, quais sejam: Rio de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Porto Alegre e Curitiba.
Já a Cia DQBRN ficou responsável pelas cidades de Brasília, Cuiabá e
Manaus. Em todas essas cidades, havia equipes DQBRN para realização de
varreduras, auxílio no controle de acesso e pronta-resposta para controle de
danos. A MB, empregando seus meios de DQBRN, ficou responsável pelas
cidades de Salvador e Natal.
Com o término das atividades de 2013-2014, houve a possibilidade de verificar
as principais necessidades de equipamentos, oportunidades de melhorias em
procedimentos e aperfeiçoamentos na doutrina da DQBRN para os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016.
8.9 JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 2016
Para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, a DQBRN foi responsável pelas
ações de varredura especializada, vigilância, assessoramento e montagem,
mediante ordem, do Posto de Descontaminação. As atividades foram
coordenadas pelo Cmdo Op Esp. Além disso, tendo em vista a existência de
diversos centros de treinamento descentralizados, o 1º Btl DQBRN
permaneceu em condições de desdobrar um posto de descontaminação em
qualquer ponto do território nacional, com apoio da FAB.
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Reconhecimento QBRN realizado no Rio de Janeiro

Como inovação, a FT 1º Btl DQBRN, pertencente à organização por tarefas do
CCPCT, integrou, além das capacidades relativas à QDBRN, a capacidade de
desativação/destruição/neutralização de artefatos explosivos (DAE), presente
no Destacamento Especial de Engenharia (Dst Esp E) do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate.
Para o cumprimento da missão, as tropas de DQBRN empregadas noRio de
Janeiro-RJ (Barra, Deodoro e Maracanã), 1º Btl DQBRN/IDQBRN, e as
empregadas nas cidades-sede do futebol (Cia DQBRN) foram divididas da
seguinte forma:

Divisão dos meios de DQBRN para os Jogos Olímpicos 2016
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a) Cidade-sede do RIO DE JANEIRO:
- durante as atividades dos Jogos Olímpicos, foi possível trazer os militares do
módulo de saúde para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, colocando-os
próximo ao pelotão de gerenciamento de consequências da FT 1º Btl DQBRN,
tornando assim mais eficiente o acionamento QBRN, e também permitindo
maior troca de conhecimentos e interação entre o referido módulo e a equipe
de coordenação do CCTI MARACANÃ;
- a organização, o preparo e o emprego das FRI em cada Comando de Defesa
de Área (CDA)/Comando de Defesa Setorial (CDS) permitiram o
10
reconhecimento e a vigilância QBRN em todas as venues e durante todas as
competições, uma vez que o efetivo de especialistas disponíveis não atenderia
à demanda. A atuação das FRI permitiu que os especialistas em DQBRN
fossem empregados em ações mais técnicas, como, por exemplo, nas equipes
de pronta-resposta e nos postos de descontaminação;

Emprego das FRI no reconhecimento de arquibancadas

- Participação do elemento de assessoria técnico-científica no tema DQBRN,
realizando o seu papel previsto no SisDQBNEx para apoio especializado e
emprego, em conjunto com o 1º Btl DQBRN e os laboratórios móveis, quanto à
identificação de agentes;

Venue: palavra inglesa usada para definir determinado local/instalação, de
competição ou não.
10
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Laboratórios móveis junto ao Estádio do Maracanã

- Estabelecimento do canal técnico entre o chefe da célula DQBRN/CCPCT e
os O Lig DQBRN/CCTI, o que possibilitou a transmissão de orientações e o
recebimento de informações importantes. Destacam-se, como recursos
facilitadores das ligações por esse canal técnico, as vídeoconferências e os
grupos de mensagens instantâneas por meio da ferramenta “EBCHAT”;
- Utilização de equipamentos para monitoramento de locais de grandes
dimensões;

Emprego de equipamento de monitoramento de área no Estádio do Maracanã

- O apoio logístico foi prestado pelas OM que receberam as diversas frações
QBRN nas diferentes venues;
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- A capacitação prévia dos módulos de saúde orgânicos dos pelotões de
gerenciamento de consequências e a disponibilidade ininterrupta (24 horas por
dia) de todos o seu efetivo, o que permitiu um rápido acionamento e uma
pronta resposta em caso de necessidade de emprego;
- A realização de exercícios simulados durante a fase de preparação para os
Jogos Olímpicos, o que possibilitou a interação de todos os órgãos e atores
envolvidos nas ações;
- O emprego de motocicletas no monitoramento radiológico;

Motocicletas utilizadas no monitoramento radiológico

- O empréstimo de detectores radiológicos pessoais (PRD, na sigla em inglês)
pela CNEN nos diversos CDA/CDS para integrantes da Força Nacional, o que
possibilitou o estabelecimento de uma primeira linha de detecção QBRN junto
aos acessos às venues.
b) Cidade-sede de BELO HORIZONTE:
- Atuação em conjunto com instituições civis e militares para a defesa DQBRN.
Apoiaram a DQBRN na cidade: Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar/MG,
Grupo de Bombas e Explosivos da Polícia Federal, Grupo de Operações
Produtos Perigosos (GOPP) do Corpo de Bombeiros Militar/MG, Fundação
Ezequiel Dias (FUNED), CNEN, representada pelo Centro de Desenvolvimento
da Tecnologia Nuclear (CDTN), BHTrans e Secretaria de Meio Ambiente.
c) Cidade-sede de BRASÍLIA:
- Atuação em conjunto com instituições civis e militares para a defesa DQBRN.
Apoiaram a DQBRN na cidade: Batalhão de Operações Policiais Especiais
(Esquadrão Antibomba), Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de
Bombeiros do DF (GPRAM) e CNEN;
- Foi possível trazer os militares do pelotão de descontaminação, do módulo de
saúde, bem como dos Bombeiros Militares para o Colégio Militar de Brasília,
mantendo-os em local próximo ao Estádio Nacional de Brasília. Tal
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posicionamento tornou mais eficiente o acionamento QBRN e permitiu maior
troca de conhecimentos e interação entre a referida fração e a equipe de
Gerenciamento de Consequências do Corpo de Bombeiros do DF;
- O apoio das OM no que se refere a alojamento, alimentação e viaturas foi
essencial para o bom cumprimento da missão, permitindo que o destacamento
DQBRN obtivesse a capacidade de ser empregado em qualquer local da
Guarnição de Brasília. Além disso, o apoio fornecido pela FRI pôde suprir
completamente a deficiência de efetivo para a realização de tarefas menos
técnicas em DQBRN.
d) Cidade-sede de MANAUS:
- Atuação em conjunto com instituições civis e militares para a defesa DQBRN
da região. Apoiaram a DQBRN na cidade: Batalhão de Operações Policiais
Especiais, agentes de saúde e de Proteção Ambiental, Corpo de Bombeiros e
CNEN.
Finalmente, como principais lições aprendidas, podemos citar:
a) A existência de um coordenador único para as ações DQBRN é fundamental
para o êxito da missão (CCPCT);
b) A capacitação do pessoal deve começar o mais cedo possível e ser repetida
tantas vezes necessário;
c) O reconhecimento detalhado das instalações deve ser feito o quanto antes e
repetido nas duas semanas antes do evento, por conta das possíveis
modificações estruturais realizadas pelo Comitê Organizador;
d) Tendo em vista as peculiaridades das ações, os protocolos de DQBRN
devem ser estabelecidos com a devida antecedência para possibilitar sua
divulgação e treinamento entre as agências;
e) A mobilidade estratégica é fundamental para o emprego das frações de
DQBRN.

Embarque do trailer de descontaminação em aeronave da FAB
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8.10 CONCLUSÃO
Durante esta exposição, foi possível observar de que maneira a DQBRN se
estruturou para o cumprimento das diversas missões impostas, dentre elas a
segurança QBRN de Grandes Eventos internacionais ocorridos no Brasil.
Verificou-se ainda que a transformação das OM de Cia para Btl e de Pel para
Cia, ocorrida no final do ano de 2012, aumentou a capacidade operativa e as
possibilidades de emprego da DQBRN do EB.
A missão e a participação do EB, em coordenação com diversas instituições
civis e militares para a garantia da segurança desses Grandes Eventos,
também foram analisadas. Dentro da missão do EB, as OM DQBRN
participaram desses eventos realizando varreduras preventivas QBRN,
combinadas com inspeções antibombas conduzidas por outros órgãos em
diversas instalações, como hotéis, aeroportos, estádios, locais de cerimônia,
salas VIP, e ainda em comboio de autoridades. Coube ainda às OM a
prestação de auxílio quanto ao controle de acesso durante os eventos,
realizando o monitoramento químico e radiológico de pessoas, materiais e
viaturas.
Além das medidas preventivas, as tropas de DQBRN mantiveram durante
todos os principais eventos equipes de pronta-resposta com capacidade de
reagir a um incidente envolvendo agentes QBRN, habilitadas ao rápido
reconhecimento e identificação de agentes, à demarcação e predição de áreas
contaminadas, à coleta de amostras e às medidas de descontaminação de
emergência e de redução de danos.
Para uma possível atividade de descontaminação, manteve-se sempre, no
mínimo, um posto de descontaminação embarcado em viaturas, ECD ser
montado e operado nas proximidades de qualquer local onde ocorresse um
sinistro.
Observou-se que a DQBRN dos Grandes Eventos estava ligada,
principalmente, à possibilidade de ataques terroristas, devido à grande
visibilidade internacional das atividades realizadas no Brasil. Cabe destacar
que as OM DQBRN foram empregadas, na maioria dos eventos, sob controle
operacional do C Op Esp do EB, Grande Unidade que assumiu a
responsabilidade de coordenar as atividades antiterror nesses eventos.
É importante ressaltar que a doutrina de emprego de tropas DQBRN em
eventos foi aperfeiçoada com a aprovação de documentos doutrinários sobre o
assunto. Por fim, entende-se que a DQBRN do EB cumpre sistematicamente o
seu papel de apoio em Grandes Eventos, minimizando a ocorrência de sinistros
que envolvam agentes QBRN e contribuindo positivamente com a boa imagem
do Exército no âmbito Nacional e Internacional.
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CAPÍTULO IX
A DEFESA CIBERNÉTICA

9.1 INTRODUÇÃO
Os Grandes Eventos, assunto do presente trabalho, coincidem com o aumento
das atividades no espaço cibernético e da informatização. Cada vez mais, as
inúmeras atividades que ocorrem durante um Grande Evento dependem de
processos informatizados. Como consequência, verifica-se que o espaço
cibernético passou a oferecer “alvos compensadores”, para agentes
perturbadores da ordem e para outros elementos que desejem prejudicar o
andamento do evento considerado. A missão de proteger os ativos de órgãos
governamentais no espaço cibernético durante os Grandes Eventos foi
atribuída, pelo Ministério da Defesa, ao Exército Brasileiro, que criou um eixo
de atuação específico chamado Defesa Cibernética. A complexidade e a
importância da missão levaram à evolução da estrutura organizacional
existente no Exército, culminando com a criação, em outubro de 2014, do
Comando de Defesa Cibernética.
9.2 A DEFESA CIBERNÉTICA NOS GRANDES EVENTOS
a) Conferência Rio+20 ( de 13 a 22 de junho de 2012)
- Referências: Aviso Nr 21-GSIPR/CH/SCAAM, de 26 JAN 12; Diretriz Nr
3/2012 do Ministério da Defesa, de 13 FEV 12; Instruções para Emprego da
Forças Armadas na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável - EMCFA – MD, de 13 FEV 12; Diretriz para Planejamento de
Segurança para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável/2012 (Rio+20); Plano Geral de Segurança Nr 01-CML, de 8 MAIO
12.
- Missão: colaborar com as ações de segurança durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), coordenar e
integrar as ações de defesa contra ações cibernéticas hostis.
- Subordinação: subordinado ao Coordenador de Segurança de Área (CSA).
- Organização para a missão: Foi constituído um Destacamento de Defesa
Cibernética (Dst Def Ciber).
- Ligações: Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de
Segurança no Brasil (CERT.br); Grupo de Respostas a Ataques do Serviço
Federal de Processamento de Dados (GRA-Serpro); Centro de Tratamento de
Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública
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Federal (CTIR Gov); Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); SNOC
(Security and Network Operation Center - Centro de Operação de Segurança e
Rede) da empresa OI, contratada pelo CNO/Rio+20 para prover a solução de
serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) necessários à
realização da Conferência; Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Serviço
de Repressão a Crimes Cibernéticos do Departamento de Polícia Federal
(SRCC/DPF); Centro de Operações Rio (COR); Equipe de Tratamento de
Incidentes de Redes (ETIR) do Ministério da Defesa (MD); Diretoria de
Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx); Centro de Tratamento de
Incidentes de Segurança em Redes de Computadores da Força Aérea
Brasileira (CTIRFAB); 2º Centro de Telemática de Área (2º CTA); Seção de
Telemática do Comando Militar do Leste.
- Principais dificuldades encontradas: pouco tempo para aquisição e
treinamento de pessoal; falta de levantamento prévio e detalhado das
necessidades de tecnologia da informação (TI) do Dst Def Ciber; dificuldade em
estabelecer uma matriz de comunicação confiável com os parceiros.
- Boas práticas e lições aprendidas: a identificação prévia de cenários
hipotéticos permitiu o preparo dos órgãos de Comunicação Social para responder
a possíveis questionamentos técnicos por parte da imprensa, facilitando a
organização do comando do Dst Def Ciber para o gerenciamento de possíveis
crises; necessidade de antecipação do pronto dos sistemas de informação críticos,
a fim de possibilitar a análise de riscos e a decorrente implementação dos
controles necessários; necessidade de realizar exercícios preliminares, em
cenários que contemplem as prováveis ameaças.
b) Copa das Confederações (de 15 a 30 de junho de 2013)
- Referências: Portaria Normativa Nº2221/MD, de 20 de agosto de 2012. Aprova a
Diretriz Ministerial que orienta a atuação do Ministério da Defesa nas atividades
compreendidas nos Grandes Eventos determinados pela Presidência da
República; Diretriz do EME Nr 02, de 08 de maio de 2012 - Ações do Exército
Brasileiro no Apoio à Copa do Mundo de Futebol - 2014; Planejamento Estratégico
de Segurança para Copa do mundo FIFA-2014, de Jan 2012, da Secretaria
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos/ Ministério da Justiça
(SESGE/MJ).
- Missão: colaborar com as ações de segurança durante a Copa das
Confederações FIFA/2013; coordenar e integrar as ações de segurança e defesa
cibernéticas.
- Subordinação: o Coordenador Executivo de Segurança e Defesa Cibernéticas
da Copa das Confederações (CESD Ciber) ficou subordinado diretamente ao
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)/Ministério da Defesa.
- Organização para a missão: composição de um Dst Def Ciber Central,
localizado em Brasília, e de seis Dst Def Ciber Remotos (Rmto), localizados em
cada uma das sedes da Copa das Confederações: Fortaleza, Belo Horizonte,
Brasília, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

112

- Ligações: Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por intermédio do
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no
Brasil (CERT.br); Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos (SESGE); Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República (GSI/PR), por intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de
Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública Federal
(CTIR Gov); Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), por intermédio do seu Grupo de Respostas
a Ataques (GRA); Departamento de Polícia Federal (DPF), por meio do Centro
de Segurança Cibernética do DPF e das Delegacias Especializadas em
Repressão a Crimes Cibernéticos instaladas nas cidades-sede da Copa das
Confederações; Agência Nacional de Telecomunicações; Empresas de TIC
contratadas pelo CDCiber.
- Principais dificuldades encontradas: uma vulnerabilidade na aplicação
GRC permitia a inserção de código indevido, o que poderia comprometer o
emprego deste sistema durante a operação; falta de efetivo suficiente, no
CDCiber, para compor os destacamentos, tendo sido necessária a convocação
de militares de outras OM.
- Boas práticas e lições aprendidas: a análise de incidentes amadureceu
consideravelmente no decorrer da Operação e os resultados obtidos foram
relevantes; o modelo de Relatório da Operação, elaborado pelo CDCiber, foi
essencial para mapear o conhecimento gerado nos destacamentos remotos
(Dst Rmto) durante a Operação.
c) Jornada Mundial da Juventude (de 23 a 28 de julho de 2013)
- Referências: Portaria Normativa Nº2221/MD, de 20 de agosto de 2012.
Aprova a Diretriz Ministerial que orienta a atuação do Ministério da Defesa nas
atividades compreendidas nos Grandes Eventos determinados pela
Presidência da República; Msg Fax Nr 184/SC 3-2/EMCFA, de 30 Out 12.
Estabelece que o Ministério da Defesa será o responsável pela segurança do
Papa.
- Missão: colaborar com as ações de segurança durante a Jornada Mundial da
Juventude (JMJ), coordenar e integrar as ações de segurança e defesa
cibernéticas.
- Subordinação: o Coordenador Executivo de Segurança e Defesa
Cibernéticas da Jornada Mundial da Juventude (CESD Ciber) ficou
subordinado diretamente ao EMCFA/Ministério da Defesa.
- Organização para a missão: a composição de um Dst Def Ciber Central,
localizado em Brasília, e de um Dst Def Ciber Rmto, localizado no Rio de
Janeiro, sede da Jornada Mundial da Juventude.
- Ligações: Ministério da Defesa, por intermédio da Equipe de Tratamento de
Incidentes de Redes (ETIR); Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de
Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Força Aérea
Brasileira, por intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
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em Redes de Computadores da Força Aérea Brasileira (CTIR.FAB); Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx); Centro de Desenvolvimento de
Sistemas (CDS); Comitê Organizador Local do Rio de Janeiro (COL-Rio);
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE);
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por intermédio do Centro de
Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
(CERT.br); Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI/PR), por intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
de Redes de Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov);
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Departamento de
Polícia Federal, por meio do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos
(SRCC); Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); Empresas de TIC
contratadas pelo CDCiber.
- Principais dificuldades encontradas: falta de tempo para o levantamento
do perímetro das redes de interesse.
- Boas práticas e lições aprendidas: o deslocamento de militares do
Destacamento para reconhecimento, antes do início da operação, contribuiu
para um melhor entendimento da missão, fortaleceu a interação com os demais
órgãos envolvidos, possibilitou ao Destacamento formular alertas e
recomendações prévias ao Centro de Coordenação e Defesa de Área (CCDA)
sobre a Segurança e a Defesa Cibernética, ofereceu assessoramento aos
gerentes de TI dos órgãos envolvidos na Operação, além de ter
complementado levantamentos de pontos de contato e subsídios para o
planejamento do Destacamento; dentre os serviços oferecidos pelo Dst Def
Ciber, grande ênfase foi dada à análise de vulnerabilidades dos ativos do
Comando Militar do Leste(CML) e do MD (Pacificador). Foram analisados os
ativos que compõem a solução do Pacificador, como o Sistema Operacional
Ubuntu e o servidor de páginas, o que resultou em um relatório de riscos e na
recomendação de melhores práticas e procedimentos de segurança aos
administradores do Pacificador (CDS); confecção de um inventário dos ativos
que compõem a infraestrutura de TI do CML. Em seguida, a análise de
vulnerabilidades gerou dois relatórios: o primeiro tratou das vulnerabilidades
dos ativos e o segundo versou sobre as recomendações de segurança, com o
11
intuito de apoiar o processo de hardening dos ativos do CML. Esses
documentos foram entregues aos responsáveis pela Seç Infor CML. Em
decorrência da análise da infraestrutura de TI e segurança do CML, elaborouse um Relatório Técnico com sugestões para implementação de melhorias. A
análise de vulnerabilidades realizada pelo Dst teve excelente receptividade por
parte da Chefia de Tecnologia de Informação do CML. As melhores práticas
envolvendo a segurança de sistemas não são de domínio comum da maioria
dos técnicos de TI. Verificou-se nova e proveitosa troca de conhecimentos
entre os militares das três Forças durante a Operação. Enfatizou-se que tal
procedimento deveria ser mantido, mesmo porque o EB não tinha condições de
11

Processo de mapeamento das ameaças, contenção dos riscos e realização das
atividades corretivas para enfrentar tentativas de ataque.
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mobiliar sozinho todas as posições de Def Ciber requeridas para a Copa do
Mundo; o apoio logístico proporcionado pelo 2º CTA foi de fundamental
importância para o cumprimento da missão.
d) Copa do Mundo (de 12 de junho a 13 julho de 2014)
- Referências: Portaria Normativa Nº2221/MD, de 20 de agosto de 2012.
Aprova a Diretriz Ministerial que orienta a atuação do Ministério da Defesa nas
atividades compreendidas nos Grandes Eventos determinados pela
Presidência da República; Diretriz do EME Nr 02, de 8 de maio de 2012 Ações do Exército Brasileiro no Apoio à Copa do Mundo de Futebol - 2014;
Planejamento Estratégico de Segurança para Copa do mundo FIFA-2014, de
Jan 2012, da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos/Ministério da Justiça (SESGE/MJ).
- Missão: coordenar e integrar num ambiente conjunto as ações de segurança
e defesa cibernéticas, a fim de contribuir com o estabelecimento e manutenção
da segurança na Copa do Mundo de 2014.
- Subordinação: o Coordenador de Segurança e Defesa Cibernética da Copa
do Mundo 2014 (CSDCiber) ficou subordinado diretamente ao
EMCFA/Ministério da Defesa.
- Organização para a missão: foi composto um Destacamento de Defesa
Cibernética Central, enquadrando os Destacamentos de Defesa Cibernética
Remotos, totalizando doze Dst Rmto, localizados em cada uma das sedes da
Copa do Mundo 2014, a saber: Fortaleza-CE, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF,
Recife-PE, Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ, Natal-RN, Cuiabá-MT, ManausAM, Porto Alegre-RS, Curitiba-PR e São Paulo-SP.
- Ligações: Ministério da Defesa, por intermédio da Equipe de Tratamento de
Redes (ETIR); Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de Comunicações
e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Força Aérea Brasileira, por
intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança em Redes de
Computadores da Força Aérea Brasileira (CTIR.FAB); Centro Integrado de
Telemática do Exército (CITEx); Centro de Desenvolvimento de Sistemas
(CDS); Comitê Organizador Local do Rio de Janeiro (COL-Rio); Secretaria
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE); Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br), por intermédio do Centro de Estudos, Resposta e
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br); Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), por intermédio
do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de
Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov); Serviço Federal
de Processamento de Dados (Serpro); Departamento de Polícia Federal, por
intermédio do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos (SRCC); Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel); Empresas de TIC contratadas pelo
CDCiber; Comitê Organizador Local da FIFA.
- Principais dificuldades encontradas: dificuldade de comunicação entre as
equipes de tratamento do CDCiber e demais órgãos, pelo fato de a ferramenta
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Risk Manager não possibilitar a utilização de cópia carbono de email e não
12
utilizar criptografia PGP ; limitações da ferramenta Risk Manager no processo
de gestão de tratamento de incidentes de rede; falta de utilização de chave
pública PGP para todos os integrantes; falta de sincronização das visitas
técnicas do CDCiber às sedes com as visitas técnicas do MD, o que gerou um
descompasso na preparação e configuração da ROD para atender aos
requisitos do CDCiber; a análise de riscos e vulnerabilidades, em algumas
sedes, ocorreu em data muito próxima à do início do Evento, não permitindo ao
CCDA/CICCR assimilar o Relatório Operacional de Riscos (ROR) em sua
plenitude (Essa atividade não pôde ser realizada com a devida antecedência
porque diversos CCDA/Centro Integrado de Comando e Controle Regional
13
(CICCR) não estavam prontos); falta de uma ferramenta de chat a fim de
facilitar a interação entre os integrantes dos Dst Rmto e os analistas do Dst
Central.
14

- Boas práticas e lições aprendidas: a implementação dos templates de
notificação se mostrou eficaz e facilitou o trabalho de categorização dos
eventos; a importância de se fazer uma sincronização do apronto operacional
da infraestrutura remota de TI, necessária à coordenação de uma operação a
partir da Central de Monitoração Cibernética (C Mon Ciber), com as estruturas
homólogas do MD, uma vez que as capacidades dos sistemas do CDCiber
devem ser apresentadas primeiramente àquele Ministério, que fará as
configurações/adaptações necessárias no bojo de seu próprio planejamento; a
análise de riscos e vulnerabilidades deve ser executada em data que
possibilite, ao responsável pela infraestrutura da rede, tempo para assimilar o
relatório operacional de riscos (ROR) em sua plenitude; a montagem da
infraestrutura de TI dos CCDA sob responsabilidade de outras Forças
Singulares poderia ser acompanhada mais de perto pelo Sistema de
Telemática do Exército (SisTEx), de modo a incorporar, desde o início, as
melhores práticas de TI que permitem aos sistemas entrarem em operação
com vulnerabilidades reduzidas; as visitas preliminares das equipes do
CDCiber aos locais onde seriam instalados Dst Rmto contribuíram,
sobremaneira, para o fortalecimento da interação entre o CDCiber e
órgãos/instituições apoiados; a decisão de realizar a análise dos riscos e
vulnerabilidades nos CCDA revelou-se extremamente produtiva, gerando um
ambiente de segurança preventiva e um melhor conhecimento das redes dos
CCDA; a preparação modular (Tratamento de Incidentes e Processos Internos
CDCIber) dos Dst Rmto revelou-se exitosa, abordando as competências
necessárias ao cumprimento da missão, além de terem desenvolvido o espírito
de equipe, nivelado conhecimentos e sistematizado procedimentos; o protocolo
de comunicações estabelecido para uma operação deve permitir uma interação
constante e consistente entre todos os técnicos envolvidos.
12

Do inglês “Pretty Good Privacy”.
Do inglês, significa conversação ou bate-papo em tempo real.
14
Template é um documento de conteúdo, com apenas a apresentação visual e instruções sobre
q tipo de conteúdo e o local onde ele deve entrar a cada parcela da apresentação (fonte:
Wikipédia).
13
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e) Jogos Olímpicos (de 5 a 21 de agosto de 2016) e Jogos Paralímpicos
(de 7 a 18 de setembro de 2016)
- Referências: Diretriz de Planejamento Estratégico Militar dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; Planejamento Estratégico de Emprego
Conjunto das Forças Armadas (PEECFA) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
2016; Diretrizes Estratégicas Gerais de Defesa Nacional para os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos 2016; Avaliação da Conjuntura visando os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos 2016; Política Cibernética de Defesa; Portaria
Ministerial nº 3405/MD, de 21 de dezembro de 2012. Atribui ao CDCiber a
responsabilidade de Coordenação e Integração das atividades de Defesa
Cibernética no âmbito do MD.
- Missão: coordenar e integrar num ambiente conjunto as ações de segurança
e defesa cibernéticas, a fim de contribuir com o estabelecimento e manutenção
da segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 (A missão de
coordenar consiste em conjugar, harmonicamente, os esforços para a
consecução da segurança e defesa cibernéticas dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016, otimizando os resultados e aumentando a eficácia da ação
conjunta de todas as entidades governamentais de segurança e defesa
cibernéticas envolvidas no Evento. A missão de integrar consiste em contribuir
para os processos de segurança e defesa cibernéticas dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016, por meio das ações de coordenação dos parceiros); análise
de riscos de ativos críticos para o Evento; gestão de incidentes de rede;
inteligência cibernética; e segurança e defesa da sua própria rede, inserida no
ambiente cibernético do Evento.
- Subordinação: O Coordenador de Segurança e Defesa Cibernética dos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 (CSDCiber) ficou subordinado
diretamente ao EMCFA/Ministério da Defesa.
- Organização para a missão: composição de um Destacamento de Defesa
Cibernética Central, enquadrando os Destacamentos de Defesa Cibernética
Remotos, localizados no Centro de Coordenação Geral de Defesa de Área
(CGDA) no Rio de Janeiro-RJ, cidade-sede, e também nos Centros de Defesa
de Área (CDA), nas cidades-sede do futebol: Belo Horizonte-MG, Brasília-DF,
Manaus-AM, Salvador-BA e São Paulo-SP. No Rio de Janeiro, houve ainda o
desdobramento de quatro equipes táticas, localizadas nos Centros de Defesa
Setorial (CDS), e de três O Lig, no Centro Operacional Técnico do COL Rio
2016.
- Ligações: Ministério da Defesa (MD), por intermédio da Equipe de
Tratamento de Redes (ETIR); Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de
Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM); Força Aérea
Brasileira, por intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
em Redes de Computadores da Força Aérea Brasileira (CTIR.FAB); Centro
Integrado de Telemática do Exército (CITEx); Centro de Desenvolvimento de
Sistemas (CDS); Comitê Organizador Local do Rio de Janeiro (COL-Rio);
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE);
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Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), por intermédio do Centro de
Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
(CERT.br); Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI/PR), por intermédio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança
de Redes de Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov);
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Departamento de
Polícia Federal, por meio do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos
(SRCC); Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); empresas de TIC
contratadas pelo CDCiber; Comitê Organizador Local dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos 2016.
- Principais dificuldades encontradas: o Software para gerenciamento de
eventos de segurança funcionou com restrições; a ABIN não autoriza a
instalação de softwares que não sejam certificados pela própria Agência; a
ABIN não possui uma célula que trata exclusivamente de cibernética, o que
dificulta a troca de informações relativas ao Setor Cibernético; em parte das
estruturas para as quais foram enviados O Lig, estes não estavam
credenciados e não receberam estações de trabalho; as ferramentas de
proteção e de consciência situacional foram colocadas em operação e
configuradas em data muito próxima à do início da Fase de Emprego; atuação
limitada dos administradores de TI do CGDA, CDA e CDS na fiscalização e
cumprimento das políticas de Segurança da Informação e Comunicação (SIC);
integrantes dos Estados-Maiores dos Centro de Operações (COp) tinham
escasso conhecimento doutrinário sobre o emprego da capacidade cibernética;
os alertas gerados nas Forças não estavam sendo compartilhados diretamente
com os demais CTIR da Defesa; a grande demanda de efetivo para compor os
Dst Cj Def Ciber dificultou a disponibilização de equipes técnicas em reserva
para o pronto emprego em caso de necessidade.
- Boas práticas e lições aprendidas: o estabelecimento da confiança e de um
bom relacionamento com os integrantes do Comitê Rio 2016 e das empresas
participantes foi fundamental para acesso às informações na hora de
esclarecer questionamentos durante os eventos; a existência de elementos de
ligação nas diversas agências permitiu que as mensagens fossem expedidas e
recebidas com maior agilidade (além disso, permitiu que as demandas entre os
órgãos pudessem sofrer pequenos ajustes no decorrer da operação,
principalmente no que se refere à relevância e à pertinência do conteúdo); os O
Lig no Comitê Rio 2016 e no Centro de Inteligência dos Jogos (CIJ) foram
importantes para o compartilhamento de dados técnicos e não técnicos; as
visitas de orientação técnica (VOT) realizadas nas estruturas estratégicas,
assim como nos Centros de Operação do CGDA, CDA e CDS, contribuíram de
forma significativa para incrementar a Segurança e Defesa Cibernéticas; as
capacitações voltadas para o adestramento e preparação dos integrantes dos
Dst Cj Def Ciber foram essenciais, uma vez que participaram militares não
integrantes do CDCiber; reuniões de coordenação com representantes da
Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, GSI/PR
(CTIR.gov e ABIN), CERT.br, Serpro, DPF, Anatel, ANEEL, FURNAS, Usina
Nuclear de Angra dos Reis, ONS, ANAC, Aeroportos Tom Jobim e Santos
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Dumont contribuíram para o estabelecimento da confiança mútua entre as
entidades; o emprego de novas ferramentas de proteção cibernética e de
consciência situacional, com o decorrente aumento da capacidade do CDCiber
em identificar eventos de segurança de redes, por conta do monitoramento em
tempo real; ocorrência de apoio constante dos Centros de Telemática e de TI
nos Cop; o emprego de militares e civis das 3 (três) Forças, com elevado nível
técnico, inclusive com experiência em Grandes Eventos; trabalho colaborativo
junto aos CTIR das Forças e às ETIR de organizações parceiras, inclusive com
o estabelecimento de protocolos de comunicações; ativação dos Dst Cj Def
Ciber com boa antecedência em relação à data de início dos JO Rio 2016;
oportunidade de os Estados-Maiores empregarem a capacidade Ciber nas
atividades relacionadas às operações, inteligência e operações de informação;
presença de militares de ligação em estruturas de interesse (Corte
Internacional de Justiça-CIJ, CICCR, Centro Integrado de Comando e Controle
Nacional-CICCN, MD, Comitê Organizador Rio 2016 e Centro de Operações do
Rio de Janeiro) para o monitoramento e pronta coordenação das ações
voltadas para a proteção do Espaço Cibernético.
f) Fotos da operação

Centro de Operações Cibernéticas

Destacamento de Defesa Cibernética
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Equipe de Tratamento de Incidentes

Capacitação dos Recursos Humanos para a Operação JO 2016

Reuniões de Coordenação – Pessoal civil e militar
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Visitas de Coordenação e Integração durante a operação JO 2016
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CAPÍTULO X
A FISCALIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS

10.1 INTRODUÇÃO
Nos primeiros estudos sobre as operações de segurança nos Grandes
Eventos, foi identificada a necessidade de evitar que elementos ou
organizações voltados à prática criminosa, particularmente o terrorismo,
pudessem dispor de munições e, principalmente, explosivos para empregar em
suas ações. Considerando que a fiscalização de produtos controlados é
atribuição legal do Exército Brasileiro (EB) e suas peculiaridades, foi criado um
eixo de atuação na área de Defesa denominado Fiscalização de Explosivos.
O eixo de atuação Fiscalização de Explosivos tinha uma grande diferença em
relação aos demais eixos: sua atuação deveria ocorrer com a maior
antecedência possível, de forma contínua até o fim dos eventos e em todo o
território nacional, uma vez que sua principal missão era impedir que agentes
perturbadores da ordem pudessem obter munições e explosivos. Para bem
cumprir a missão que lhe foi atribuída, o EB empregou, por meio da Diretoria
de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), a estrutura do Sistema de
Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), com atuação em todo o
território nacional mediante mais de 300 postos, articulado por 12
Coordenações de Fiscalização de Explosivos (CFE) instaladas nos Comandos
das Regiões Militares, tendo a DFPC como órgão central e empregando 680
militares capacitados para o trabalho.
Nesse período, o SisFPC realizou 20 operações preventivas de fiscalização de
explosivos, destacando-se a Rastilho, a Dínamo e a Azoto, que foram
centralizadas e coordenadas diretamente pela DFPC. Também merecem
destaque as chamadas Operações Direcionadas, desencadeadas durante os
Grandes Eventos para bater alvos de oportunidade.
Paralelamente, integrantes do SisFPC realizaram, em proveito dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos, o desembaraço alfandegário de armas e munições
de atletas do Pentatlo Moderno e do Tiro Desportivo, durante a Operação
Guardião. Esta atividade sensível foi realizada em quatro fases, incluindo os
eventos-teste dessas modalidades e os Jogos propriamente ditos.
Inserido no contexto de proteção aos Grandes Eventos, o SisFPC ainda
coordenou junto às Regiões Militares, em todo o País, um plano de restrição de
circulação de explosivos nas cidades-sede.
No Rio de Janeiro, esse plano foi concretizado por meio da Operação Hóplon,
que restringiu o tráfego de explosivos no Rio de Janeiro, limitando-o aos
horários da madrugada em quinze ocasiões.
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Por fim, o SisFPC intensificou, com recursos financeiros próprios, a fiscalização
do comércio de armas e munições em todo território nacional, por meio da
Operação Alta Pressão.
Tendo em vista que os meios do SisFPC estão articulados em todo território
nacional, o sistema de comando e controle existente, mas recentemente
incrementado, permitiu efetiva coordenação desses recursos, destacando-se
os equipamentos de videoconferência instalados na DFPC (mais precisamente
no Centro de Coordenação de Fiscalização de Explosivos - CCFE) e em salas
dos Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) das 12 Regiões
Militares.
10.2 MISSÃO da DFPC
A Missão atribuída a DFPC durante os Grandes Eventos foi a de planejar,
coordenar e executar as Ações de Defesa, no que concerne à Fiscalização de
Produtos Controlados (FPC), ficando em condições de articular-se com os
demais órgãos envolvidos na preparação e execução do evento.
O SisFPC empregou o Poder de Polícia Administrativa do Exército, por meio de
vistorias em produtos controlados, para verificar aqueles armazenados
irregularmente, os que estivessem em posse de pessoas em situação contrária
ao que prescreve a legislação vigente, e os posicionados em locais que
afetassem diretamente a segurança de quaisquer pessoas ou atividades
conexas aos Grandes Eventos. Tais ações foram executadas mediante
cooperação com outros Órgãos de Segurança Pública (OSP), em conformidade
com a fundamentação legal e normativa em vigor, objetivando a repressão ao
uso de explosivos no cometimento de ilícitos.
Tendo em vista o aumento das ações com explosivos e as apreensões deste
tipo de produto controlado em todo o país nos anos de 2011 e 2012, mormente
considerando a realização de Grandes Eventos e atividades conexas nas
principais capitais do Brasil, fez-se imperativa a intensificação das atividades
de fiscalização de explosivos, em fases preventiva e operativa.
Nesse contexto, o emprego de recursos humanos e estruturas do Poder
Público, disponíveis para a realização de varreduras, nas áreas de interesse,
objetivou reprimir irregularidades relativas ao depósito, à guarda, à segurança,
ao transporte e ao emprego dos explosivos e produtos correlatos.
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10.3 COPA DAS CONFEDERAÇÕES E COPA DO MUNDO
Em 2013, foi criada pelo EB, por meio da Portaria nº 446/CmtEx, a Assessoria
dos Jogos Olímpicos (AJO), dentro do Comando Militar do Leste, sediado na
cidade do Rio de Janeiro, com a missão de integrar as ações do Exército com

125

as do Comitê Organizador e das diversas agências e órgãos federais,
estaduais e municipais envolvidos. Em seguida, inúmeras ações preparatórias
para a defesa e segurança dos Jogos foram tomadas. Um exemplo são as
operações realizadas por meio da DFPC que atuou em atividades com caráter
preventivo e continuou tendo resultados satisfatórios na segurança dos Jogos.
Todo empenho realizado trouxe um importante legado para o Exército, para as
cidades onde aconteceram os Jogos e para o Brasil.
Buscando vencer o desafio imposto pela responsabilidade do Eixo 10 de
atuação do Ministério da Defesa “Fiscalização de Explosivos” e para fazer
frente à crescente demanda de ações de fiscalização, otimizando o emprego
das equipes de fiscalização, dos meios e recursos financeiros, foi inaugurado
no dia 13 de junho de 2013 o Centro de Coordenação de Operações de
Fiscalização (CCOF) nas instalações da DFPC.

Inauguração do CCOF

O CCOF/DFPC realizou a abertura do sistema através do envio e recebimento
de uma Mensagem Diária de Fiscalização (MDF), funcionando de segunda a
sexta-feira das 9 às 18h.
Nos dias de jogos, fora do expediente, o Centro abria duas horas antes do
evento e encerrava os trabalhos duas horas após o último jogo. A MDF era
enviada pelos SisFPC/RM, via Sistema SOFT EXPERT, de segunda a sextafeira até as 18h e nos dias de jogos até uma hora após o encerramento dos
jogos.
Diariamente, os integrantes do Centro buscavam nos sites de notícias, blogs e
outras informações sobre uso irregular de explosivos ou ações criminosas
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(furto, roubo, apreensão de explosivos e ataque a terminais de autoatendimento).
O Centro de Defesa Cibernética, por meio de busca automatizada em fontes
abertas, informava as ocorrências identificadas ao CCOF.
As informações pertinentes eram registradas e compiladas numa resenha,
sendo ainda lançadas no Sumário Diário de Fiscalização para conhecimento
dos clientes do sistema (CCOMSEX, CIE, CmdoOpEsp, COTer e MD).
Após a identificação da ocorrência envolvendo explosivos, O CCOF de
imediato contatava o SFPC/RM responsável pela área, para o
desencadeamento das ações necessárias, sendo essa atividade acompanhada
no painel de ocorrência, como mostrado na figura.

Painel de Ocorrências

10.4 JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE/VISITA DO PAPA FRANCISCO
O CCOF iniciou seus trabalhos de monitoramento na JMJ dia 19 de julho, com
término das atividades no dia 29 de julho de 2013.
O evento ocorreu na área do SFPC/1, contando ainda com a participação do
SFPC/2 quando da visita do Papa à cidade de Aparecida-SP, no dia 24 de julho
de 2013.
O funcionamento do Centro seguia a programação do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas, acompanhando o sumo pontífice até o término das
atividades previstas na agenda do dia.

127

Durante as ações da Rede de Fiscalização na visita do Papa Francisco, a
atuação das Forças Armadas transcorreu de forma tranquila, apesar de alguns
incidentes ocorridos devido à falta de planejamento e integração dos
organizadores do evento que poderiam ter comprometido a segurança do
Papa. Com relação ao Eixo 10 (Fiscalização de Explosivos), o monitoramento
foi preciso e a integração entre o Centro e os SFPC 1 e 2 ocorreu de forma
competente, cabendo ressaltar apenas uma ocorrência de vulto que
caracterizou integração entre a rede de fiscalização e a rápida transmissão de
informações.
- Ocorrência em Aparecida-SP: Por ocasião de uma varredura realizada
pelas forças de segurança responsáveis pela visita do Papa Francisco a
Aparecida-SP, foi encontrado um artefato explosivo de fabricação caseira
dentro de um banheiro do estacionamento do Santuário Nacional na manhã dia
21 de julho de 2013. O material, um cano plástico envolvido com fita adesiva
contendo vários parafusos, foi detonado por policiais do Grupo de Ações
Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar de SP.

Artefato explosivo encontrado em Aparecida-SP

10.5 JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016
Oficialmente, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 começaram no dia 5
de agosto de 2016. Porém, desde 2012 o trabalho desempenhado pelo EB na
estrutura de segurança do evento já era contínuo. Para aumentar a fiscalização
de Produtos Controlados, foi iniciado, no Quartel-General do Exército, em
Brasília (DF), o funcionamento do CCFE.
A abertura da atividade ocorreu no Centro de Operações de Produtos
Controlados (COPCON) e contou com a participação de membros das 12
Regiões Militares, por meio de videoconferência. A estrutura do CCFE foi

128

voltada para a coordenação e o acompanhamento das operações interagências
de fiscalização e controle de explosivos, das atividades de desembaraço
alfandegário de armas de atletas de tiro desportivo e do pentatlo moderno,
além de autorizações de importação temporária de carros blindados dos chefes
de Estado que vieram assistir ao evento.
A estrutura permaneceu ativa até o final dos Jogos Paralímpicos, cobrindo todo
o território nacional. Ela foi operada por pessoal capacitado no planejamento,
análise de eventos e execução de operações de fiscalização de Produtos
Controlados pelo Exército (PCE). Tais operações foram apoiadas por OSOP e
Agências Governamentais, dentro da missão constitucional que cabe ao EB.
CCFE/ DFPC

A DFPC iniciou em 2015, em todo o território nacional, um trabalho contínuo de
fiscalização das atividades relativas ao ciclo de vida de explosivos e produtos
correlatos, além do desembaraço alfandegário e da autorização de tráfego de
armas e munições.
Todo o trabalho realizado pelo SisFPC, antes e durante os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016, alcançou resultados significativos. As ações ocorreram
em um ambiente interagências, com a participação de Órgãos de Segurança,
Ordem Pública e de outras Agências Governamentais.
Além do exercício intenso de fiscalização, o SisFPC sofreu importantes
modificações, entre as quais se destacam as estratégias de controle das
atividades com explosivos, a modernização da legislação e a informatização.
Segundo o Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados, “a missão que nos
foi atribuída continuará sendo cumprida da melhor maneira possível, de forma
sistêmica e precisa”.
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A segurança não contou apenas com o trabalho da tropa. O COPCON/DFPC
empregou equipamentos modernos e de tecnologia bastante avançada, como é
o caso do sistema de comando e controle “Pacificador”, que monitorou, em
tempo real e de forma simultânea, todas as ações. Isso possibilitou a
sincronização no tratamento de incidentes e no acompanhamento das ações
durante os eventos. Entre as funcionalidades oferecidas pela ferramenta,
destacam-se a utilização de cartas disponíveis no Banco de Dados Geográficos
do Exército (BDGEx) e o recurso de mapas e imagens de satélite acessados
via internet.
Outro meio que contribuiu para a obtenção da consciência situacional foi o
rastreamento de smartphones por intermédio da rede de telefonia celular e de
rádios P25. Além disso, a marcação de pontos de interesse, de áreas e de
itinerários no terreno também foi muito utilizada.
Para garantir um ambiente seguro e estável para a sociedade e para o evento,
a segurança contou também com o CCFE, que foi ativado pontualmente no dia
da abertura dos Jogos, na cidade do Rio de Janeiro. A estrutura do Centro,
com sede em Brasília, serviu para realizar a coordenação, o acompanhamento
e o monitoramento permanente de todas as atividades de fiscalização
vinculadas às 12 Regiões Militares, 24 horas por dia, sete dias por semana.
A partir de 2015, foram desencadeadas cinco operações preventivas em
virtude dos Jogos – Rastilho I, Azoto, Dínamo III, Rastilho II e Dínamo IV. Em
julho e agosto de 2016, ocorreram a Alta Pressão e as operações direcionadas
em cada Região Militar.

Operação Dínamo IV

Em 2016, foram cumpridas, de forma conjunta, mais de 3.500 patrulhas de
fiscalização e cerca de 3.000 vistorias. Foram percorridos 400.000 km e
efetivadas 530 autuações, contando com mais de sete mil pessoas envolvidas
e com a adoção de medidas necessárias, visando a garantir um ambiente
pacífico e seguro.
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Operação Azoto

No período dos Jogos, o Sistema Pacificador gerenciou cerca de 7.600
usuários e permitiu o cadastramento de 640 incidentes, 12.000 relatos e 36.000
ações.
Merecem destaque o desembaraço alfandegário e a autorização de tráfego de
armas, munições e correlatos de atletas participantes dos Jogos. Os militares
atuaram em sistema de rodízio, nos terminais 1 e 2 do Aeroporto Tom Jobim,
efetuando a liberação de mais de 800 armas e garantindo tranquilidade e
segurança, tanto para o competidor quanto para o evento. O Plano de
Segurança estendeu-se até o dia 18 de setembro de 2016.
10.6 BOAS PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS
a) Grande visibilidade obtida pela Força Terrestre e instituições
Mesmo em situações em que nenhuma irregularidade ou prática criminosa foi
constatada, a projeção das instituições junto à comunidade, no cumprimento de
suas destinações constitucionais, foi patente. Na interação com pessoas foi
possível fazer transmitir aos cidadãos, na prática, o real entendimento da
missão Constitucional do EB e demais instituições. Na fiscalização de Produtos
Controlados, o EB também marcou presença ocupando os espaços que
competem aos órgãos do Estado.
b) Projeção do Poder do Aparelho do Estado
A maior abrangência das ações interagências entre o EB, outras Forças
Armadas, Órgãos Governamentais e OSP, na defesa eficiente e eficaz da
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incolumidade pública, intimidaram condutas criminosas.
c) Ação conjunta de Instituições (multidisciplinaridade) na prevenção e no
combate a práticas criminosas
O trabalho integrado contribuiu para uma maior e melhor sintonia nas ações
interagências, permitindo um incremento constante no conhecimento mútuo,
em proveito de uma maior eficiência e eficácia nos resultados.
d) Irrestrita observância do Ordenamento Jurídico vigente
O cumprimento das regras de engajamento e das diretrizes emanadas pelo
Escalão Superior, fundadas na missão constitucional de cada integrante, por
ocasião de todas as atividades, contribuiu para o desenvolvimento pacífico e
legalmente seguro das atividades, em todas as investiduras. Na defesa da
incolumidade pública, foram observados, a todo o momento, os princípios
fundamentais constitucionais – individuais e coletivos –, resultando em um
trabalho institucional harmônico e sintonizado com as aspirações dos cidadãos.
e) Disponibilidade de recursos e meios em tempo oportuno
Apesar dos contingenciamentos de recursos e crescentes priorizações
requeridas por outras áreas da Administração Militar, o aporte de recursos, com
a antecipação necessária, permitiu um planejamento criterioso e uma execução
adequada às metas estabelecidas no Eixo 10 de Defesa (Fiscalização de
Explosivos).
f) Efetividade dos meios de fiscalização do Estado diante do público-alvo
A abrangência e a intensidade das ações de fiscalização, levadas a termo
pelas equipes multidisciplinares, expuseram positivamente a capacidade de
atuação e de mobilização da Rede de FPC do EB.
g) Visível melhoria na gestão dos Produtos Controlados por parte das
empresas
A efetividade na intensificação da fiscalização de produtos controlados,
caracterizada pelas operações interagências, sensibilizaram os agentes
autorizados no correto manuseio, transporte e guarda de Produtos
Controlados. Seja pelo desencadeamento de operações direcionadas de FPC;
seja pela aproximação mais cerrada da Rede FPC com as empresas e pessoas
físicas, durante os Grandes Eventos.
h) Antecipação da ativação das Estruturas dos Eixos de Defesa
A antecipação do funcionamento do Sistema de Apoio à Defesa nos Grandes
2
Eventos (Centro de Comando e Controle da Força Terrestre CC FTer/COTER,
Centro de Coordenação de Defesa de Área-CCDA etc.) permitiu os ajustes e a
sintonia interagências necessários para a adequada incursão na missão, por
ocasião dos Grandes Eventos.
i) Uso do Sistema de Inteligência do Exército (SIEx)
Antecipando-se às operações, o SIEx orientou o esforço de busca e priorização
de alvos para o SisFPC.
j) Plano de Capacitação da DFPC
O Plano de Capacitação elaborado pelo SisFPC contemplou os integrantes do
SIEx, facilitando a identificação dos pontos prioritários no seu esforço de busca.
10.7 TAREFAS REALIZADAS
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a) Operações de Fiscalização em empresas que exercem atividades com
explosivos (mais de 20 Operações);
b) Operação de Fiscalização em rodovias;
c) Operações Inopinadas (pontuais) em empresas com indícios de má gestão
de explosivos fabricados e comercializados;
d) Estabelecimento de escala de pessoal para o funcionamento 24 horas do
CCOF/DFPC;
e) Elaboração de Diretriz de Funcionamento dos CCOF/RM;
f) Designação de oficiais da DFPC para o funcionamento da célula de Forças
2
Especiais (FE), no CC FTer/COTer.
10.8 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS
a) Necessidade de aperfeiçoamento do sistema de Guia de Tráfego (GT) de
produtos controlados;
b) Necessidade de melhorar o sistema de rastreamento de explosivos;
c) Atualização de normas de explosivos;
d) Necessidade de analista de inteligência que trabalhe os dados levantados;
e) Importância da pronta resposta em face das ocorrências, com dados
confiáveis utilizados no processo decisório;
f) A localização, em áreas remotas, de muitas das pessoas físicas e jurídicas a
serem fiscalizadas (o SisFPC ainda carece de ferramentas que permitam
contínua ação de comando e controle).
10.9 DOCUMENTOS E PROTOCOLOS
a) Constituição da República Federativa do Brasil (1988).
b) Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei
Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004 e pela Lei Complementar nº
136, de 25 de agosto de 2010. Dispõe sobre as Normas Gerais para a
Organização, o Preparo e o Emprego das Forças Armadas.
c) Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. Dá nova redação ao
Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105).
d) Portaria Normativa nº 2221/MD, de 20 de agosto de 2012. Aprova a Diretriz
Ministerial que orienta a atuação do Ministério da Defesa nas atividades
compreendidas nos Grandes Eventos determinados pela Presidência da
República.
e) Planejamento Estratégico de Segurança para a Copa do Mundo FIFA-Brasil
2014, de janeiro de 2012, da Secretaria Extraordinária de Segurança para
Grandes Eventos/Ministério da Justiça (SESGE/MJ).
f) Diretriz do EME nº 02, de 8 de maio de 2012. Ações do Exército Brasileiro no
Apoio à Copa do Mundo de Futebol - 2014.
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g) Manual de Campanha - Operações em Ambiente Interagências (EB 20-MC10.201). 1ª Ed, 2012.
h) Diretriz de Planejamento Operacional Militar nº 05-COTER, de 24 de
setembro de 2012.
i) Diretriz de Fiscalização de Explosivos e Produtos Correlatos para os Grandes
Eventos no Brasil-COLOG, de 31 de dezembro de 2012.
j) Orientações para instalação e funcionamento dos CCOF/SFPC – DFPC, de
10 JUN 13.
k) Manual de Fundamentos – OPERAÇÕES (EB20-MF-10.103). 4ª Ed.
l) Manual de Campanha – Operações em Ambiente Interagências (EB 20-MC10.201).
m) Orientações para instalação e funcionamento dos CCOF/SFPC – DFPC, de
10 JUN 13.
n) Diretriz de Planejamento Operacional Logístico Nr 01/15 (DPOL Nr 01/15),
do COLOG, de 13 de abril de 2015.
o

o) Portaria Normativa n 232, de 30 JAN 15, do Ministério da Defesa.
p) Portaria nº 03-COLOG, de 10 MAIO 12. Aprova as Normas Relativas às
Atividades com Explosivos e seus Acessórios e dá outras providências.
o

q) DIEx n 77-SCmdo Log/Cmdo Log/COLOG, de 24 FEV 15.
r) Diretriz Especial de Gestão Orçamentária e Financeira para o ano de
2015,Cmt Ex, de 23 FEV 15.
s) Diretriz de Planejamento para Ações de Fiscalização de Explosivos e
Produtos Correlatos nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 (JO 2016),
DFPC, Brasília-DF, 20 JUL 15.
t) PORTARIA nº 02-DFPC, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016 - Delega
competência às Regiões Militares para autorizar a importação de produtos
controlados pelo Exército por atletas estrangeiros inscritos no Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016.
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CAPÍTULO XI
A DEFESA ANTIAÉREA

11.1 INTRODUÇÃO
A defesa antiaérea na área onde ocorreram as atividades dos Grandes Eventos
foi uma atribuição do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(COMDABRA). A 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe) atuou
enquadrada por esse Comando cumprindo a seguinte missão:
“A fim de contribuir com o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(COMDABRA) na defesa aeroespacial dos Grandes Eventos, realizar a defesa
antiaérea da área designada, e durante o período determinado para a missão”.
A intenção do Comandante de Brigada (Cmt Bda) para a missão foi “garantir a
Defesa Antiaérea (DAAe) das Áreas Sensíveis (ASen) e dos Pontos Sensíveis
(P Sen), com os meios disponíveis de Artilharia Antiaérea, com o máximo de
segurança e atenção às regras de engajamento (Estado de Ação FOGO
DESIGNADO, EXCLUÍDA A POSSIBILIDADE DE AUTO-DEFESA). Para tal,
todos os militares envolvidos deveriam atuar com presteza, precisão e postura
enérgica. Esforços deveriam ser envidados no intuito de evitar danos colaterais
à população civil, principalmente quando empregados em áreas urbanas”.
Para o cumprimento da missão dos Jogos Olímpicos foi adotada a seguinte
composição de meios:
1º GAAAe
- 1ª Bia Msl
- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70)
- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)
- Elm 4º GAAAe (IGLA)
- 21ª Bia AAAe Pqdt* (IGLA)
- 6ª Bia AAAe AP* (GEPARD)

2º GAAAe
- 1ª Bia Msl
- 1ª/1ª Bia Msl (RBS-70)
- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)
- 1ª/1ª Bia Msl/3º GAAAe
(RBS-70)
- 1ª/1ª Bia Msl/11º GAAAe
(RBS-70)
- 5ª Bia AAAe L*
- 9ª Bia AAAe Es*

11º GAAAe
- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç AAAe)
- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)
- 14ª Bia AAAe*
- 11ª Bia AAAe AP* (GEPARD)

Nu BtlMntSup AAAe

4º GAAAe
- 1ª Bia Msl (- 1ª Seç
AAAe)
- 2ª/1ª Bia Msl (IGLA)

EsACosAAAe*

Tr 1ª Bda AAAe
- Cmdo 1a Bda AAAe
- Bia C 1ª Bda AAAe
- Tu COAAe
- Tu Com
* Tropas não subordinadas à 1ª Bda AAAe

Tabela 11-1 Composição dos meios - JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

Além disso, foram designadas as seguintes Equipes de Ligação de Artilharia
Antiaérea (ELAAe):
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Equipe

OM
Responsável

COpM*

ELAAe 1

11º GAAAe

COpM 1
(Brasília-DF)

-

ELAAe 2

2º GAAAe

ELAAe 3

3º GAAAe

COpM 2
(Curitiba – PR)

- As ELAAe da 1ª Bda AAAe atuaram em
sistema de rodízio com as ELAAe da FAB
e MB.

ELAAe 4

EsACosAAe

ELAAe 5

11º GAAAe

COpM 3
(Recife – PE)

- A ELAAe 5 foi composta por 1 Of da 14ª
Bia AAAe e 1 Sgt do 11º GAAAe.

Observações

*C Op M – Centro de Operações Militares é o Órgão de Controle das Operações Aéreas
Militares (OCOAM). São o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA).
Tab 11-2 Equipes de Ligação de Artilharia Antiaérea (ELAAe)

Foram alocados também Oficiais de Ligação (O Lig) nas seguintes posições
operacionais:
Função

Comando

Quantidade

Responsável

1 Of Sup

3º GAAAe

1 Of

3º GAAAe

O Lig 2 DIVOC

1 Of

4º GAAAe

O Lig 3
DIVOC

1 Of

11º GAAAe

O LigDivPlan
O Lig 1 DIVOC

Observações

COMDABRA

O Lig 1
O Lig 2
O Lig 3

CGDA

1 Of Sup
1 Of Sup
1 Of

ECEME
EsACosAAe
EsACosAAe

O Lig

CDS DEODORO

1 Of

1º GAAAe

O Lig

CDS MARACANÃ

1 Of

2º GAAAe

O Lig

CDS COPACABANA

1 Of

2º GAAAe

O Lig

CDA
BRASÍLIA

1 Of

11º GAAAe

O Lig

CDA
BELO HORIZONTE

1 Of

4º GAAAe

O Lig

CDA
SALVADOR

1 Of

11º GAAAe/
14ª Bia AAe

-

-

-

-

Tab 11-3 - Oficiais de Ligação (O Lig) e posições operacionais

A Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe) reforçou o EstadoMaior (EM) do Comando (Cmdo) da 1ª Bda AAAe com 1 Oficial Superior do

136

Quadro de Estado-Maior da Ativa (Of Sup QEMA), em razão dos claros
existentes neste Grande Comando de Artilharia Antiaérea (G Cmdo AAAe).
O Decreto Nº 8.758, de 10 de maio de 2016, alterado pelo Decreto Nº 8787, de
20 de junho de 2016, estabeleceu os procedimentos a serem observados pela
Força Aérea e AAAe com relação a aeronaves suspeitas ou hostis durante os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos (JOP) Rio 2016.
Foram estabelecidas regras de engajamento específicas para os JOP. Nelas
foram estabelecidos procedimentos específicos a serem adotados na evolução
das condições de aprestamento de cada armamento, em razão do aumento do
grau de ameaça das aeronaves. No mesmo sentido, estabeleceram-se
procedimentos a serem adotados pelos Postos de Vigilância (PVig) DRONE e
Centros de Operação de Artilharia Antiaérea (COAAe) para a transmissão de
mensagens relativas à observação de drones para o Coordenador Geral de
Defesa de Área (CGDA).
Ainda com relação aos drones, foi estabelecido pelo CGDA um protocolo para
acionamento e utilização dos interferidores, adotando proposta da 1ª Bda AAAe
sobre o trâmite de mensagens entre Centros de Operação de Artilharia
Antiaérea Subordinado (COAAe S), O Lig AAAe CGDA.
11.2. LIGAÇÕES DA 1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
11.2.1 LIGAÇÕES
a) Centro de Operações da 1ª Bda AAAe com o COMDABRA, atual Comando
de Operações Aeroespaciais (COMAE);
b) Centro de Operações da 1ª Bda AAAe e dos GAAAe com o Centro de
Operações Militares da Força Aérea Brasileira (COpM/FAB);
c) Centro de Operações da 1ª Bda AAAe e dos GAAAe com os Centros de
Direção de Área e Setoriais;
d) Centro de Operações da 1ª Bda AAAe com o Centro de Operações dos
GAAAe;
e) Centro de Operações dos GAAAe com os Centros de Operações da Seções
Antiaéreas;
f) Centro de Operações das Seções Antiaéreas com as Unidades de Tiro;
g) Centro de Operações dos GAAAe com os Radares de Vigilância e com os
Postos de Vigilância;
h) Centro de Operações dos GAAAe com os Postos de Vigilância para Drones.
11.3 PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS
Antes dos Jogos Olímpicos, poderia ter sido realizado, um
treinamento/adestramento de todo o acionamento da defesa aeroespacial.
Esse treinamento possibilitaria qualquer adaptação doutrinária e/ou operacional
necessária, bem como o treinamento/adestramento da adaptação adotada.
É necessária a continuidade da busca pela Síntese Radar para os COAAe, em
todos os níveis. Dessa forma, ocorre o emprego de apenas um militar para
executar a vigilância do espaço aéreo considerado, que abrangerá (no caso da
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Síntese Radar) a baixa e a média altura.
Difusão nos Comandos Militares de Área e Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército, por meio de palestras, do “modus operandi” da Artilharia Antiaérea
e da estrutura logística necessária para o emprego deste tipo de tropa. Este
tipo de transmissão de pensamento visa esclarecer que a ligação Artilharia
Antiaérea do Exército com o COMDABRA é apenas um canal
técnico/operacional.
Busca por optrônicos que forneçam aos Postos de Vigilância capacidade para
identificar aeronaves e drones, e possuidores de capacidade de emprego
noturna.
O levantamento de necessidades materiais e de recursos financeiros para a
Defesa Espacial na Copa das Confederações e do Mundo foi feito pela FAB.
Apenas a FAB recebeu recursos no “Eixo de Atuação Defesa Aeroespacial”. As
tropas antiaéreas do EB não foram incluídas nesses levantamentos. Somente
quando do recebimento da missão estabelecida pelo COMDABRA foi verificado
que não haviam sido planejados recursos financeiros para custear o emprego
da 1ª Bda AAAe.
11.4 BOAS PRÁTICAS E LIÇÕES APRENDIDAS
A experiência de emprego nos Grandes Eventos proporcionou a análise e
reflexão sobre a doutrina antiaérea vigente. A consolidação das experiências e
a compilação dos relatórios trouxeram as seguintes lições aprendidas:
a) A execução de três Reuniões de Comando antes dos JOP 2016 permitiram
providenciar os ajustes necessários, de natureza operacionais ou logística, com
o aval e determinação direta do Comandante da 1ª Bda AAAe.
b) Os exercícios OLHO VIVO foram ferramentas fundamentais para a
padronização necessária das ações de C². Durante a execução dos JOP 2016,
as guarnições empregadas não tinham dúvidas quanto aos procedimentos a
adotar.
c) O estabelecimento de Regras de Engajamento antiaéreas foi essencial para
as condições de segurança e para as condições de aprestamento das
Unidades de Tiro.
d) O estabelecimento dos Postos de Vigilância para Drone (P Vig Drone) foi
uma ferramenta essencial para o controle deste vetor e para atualização da
consciência situacional da Brigada, do Coordenador Geral de Defesa de Área
(CGDA) e dos Coordenadores de Defesa de Área (CDA). O trâmite das
mensagens de observação de Drones, ou de atualização situacional, ocorria
dos P Vig para os COAAe e destes para o O Lig/CGDA ou O Lig/CDA.
e) O O Lig/CGDA foi um Oficial Superior com especialização em artilharia
antiaérea. Este fato contribuiu na busca e/ou transmissão de informações, bem
como no assessoramento junto ao Escalão Superior.
f) Para padronização de procedimentos e para preparação e avaliação das
tropas a serem empregadas nos JOP 2016, foram estabelecidas fichas de
capacitação, com porcentagem de aceitação para considerar a guarnição do
material pronta para o emprego. As fichas abrangeram as guarnições das
Unidades de Tiro, dos Centros de Operações Antiaéreas e dos Radares. Isto
permitiu ao Comando da Brigada e aos Comandantes das OMDS empregadas
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a garantia e amparo necessários para o emprego das guarnições.
g) Para estabelecer a defesa antiaérea de determinadas áreas, atendendo aos
princípios da economia de meios e dosagem adequada, foi realizada a
integração, em uma mesma defesa, dos mísseis RBS-70 e IGLA-S.
11.5 DOCUMENTOS E PROTOCOLOS QUE REGULARAM AS MISSÕES
a) Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;
b) Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, alterada pela Lei
Complementar n° 117, de 2 de setembro de 2004, e pela Lei Complementar n°
136, de 25 de agosto de 2010 (dispõe sobre normas gerais para a organização,
o preparo e o emprego das Forças Armadas);
c) Estratégia Nacional de Defesa (END), 18 de dezembro de 2008;
d) Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (Fixa as diretrizes para o
emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e dá outras
providências);
e) Decreto nº 8758, de 10 de maio de 2016 (estabelece os procedimentos a
serem observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis durante os
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016);
f) Decreto nº 8787, de 20 de junho de 2016 (altera o período de vigência do
Decreto nº 8758);
g) Portaria Normativa nº 2.221, de 20 de agosto de 2012, do Ministério da
Defesa (Aprova a Diretriz Ministerial que estabelece orientações para a
atuação do Ministério da Defesa nas atividades compreendidas nos Grandes
Eventos determinados pela Presidência da República);
h) Ofício nº 10429/SC3-2/EMCFA-MD, de 25 de setembro de 2012, do EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas (Aprova as Instruções para Planejamento
das Ações do Ministério da Defesa na Participação dos Grandes Eventos);
i) Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas (PEECFA)
JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016, de 05 de fevereiro de
2015;
j) Plano Operacional JO RIO 2016, do Comando Geral de Defesa de Área, de
13 de julho de 2015;
k) Plano de Operações Aeroespaciais nº 5/2015 – Operação Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos RIO 2016 (JO 2016);
l) Normas Operacionais do Sistema de Defesa Aeroespacial (NOSDA);
m) Manual C44-1, Emprego da Artilharia Antiaérea, Ed 2001;
n) Manual C44-8, Comando e Controle na Artilharia Antiaérea.
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CAPÍTULO XII
A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO

12.1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta o emprego da Aviação do Exército Brasileiro (EB) nos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos (JOP) Rio 2016, o mais complexo dos
Grandes Eventos em que a Aviação do Exército foi empregada.

Aviação do Exército em operação

12.2 DESENVOLVIMENTO
a) Missão: proporcionar aeromobilidade às forças empregadas sob a
responsabilidade do EB, apoiando as diferentes ações de defesa ou eixos de
ação previstos para o evento, tendo como prioridade o transporte das Forças
Táticas de Operações Especiais.
b) Situação: enquadra-se na Hipótese de Emprego GOLF, que trata do
emprego da Força Militar na Garantia da Lei e da Ordem, destinada à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
em área previamente estabelecida e por tempo limitado. Considerou-se que as
sedes olímpicas deveriam possuir as seguintes capacidades operacionais:
Transporte de Tropa, Comando e Controle (C2), Transporte de Feridos, Escolta
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de Comboio, Apoio de Fogo Aéreo, Observação Aérea (Obs Ae),
Reconhecimento e Infiltração de Força Tática de Operações Especiais em vaga
única.
c) Conceito da Operação: o Comando de Aviação do Exército (CAvEx)
empregou, a partir de 11 de julho de 2016, o 1º Batalhão de Aviação do
Exército (1º BAvEx), o 2º BAvEx, o 3° BAvEx, o 4° BAvEx, o Batalhão de
Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (BtlMntSupAvEx) e a Base
de Aviação (BAv) em apoio às ações de Segurança e Defesa relativas aos JOP
Rio 2016 nas sedes do Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus e São
Paulo.
d) Área de Operações: sedes do Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte,
Manaus e São Paulo.
e) Constituição da Tropa

1º BAvEx

2ºBAvEx

3º BAvEx(CtOp,MdtO)

- Elm 2º BAvEx(Mdt O)

- Elm 1º BAvEx(Mdt O)

- Elm 4º

- BAvEx(MdtO)
4º BavEx

-

BtlMntSupAvEx

BAvT

4º BavEx(-)

Cia ComAvEx

Reserva
- CIAvEx
Tab 12-1 Constituição da Tropa

- Tropas da Sede Rio de Janeiro (Coordenador-Geral de Defesa de Área CGDA): 1º BAvEx(-SU); 2º BAvEx.
- Tropas da Sede São Paulo: 1 SU do 1ºBAvEx.
- Tropas da Sede Belo Horizonte: 1 SU do 3º BAvEx, reforçado por Elm 4º
BAvEx.
- Tropas da Sede Brasília: 3º BAvEx(-), reforçado por Elm 4º BAvEx.
- Tropas da Sede Manaus: 4º BAvEx (-).
f) Localização dos Postos de Comando (PC)
- CAvEx – no Comando Militar do Leste (CML), junto à estrutura de C2 do
CGDA/RJ.
- 1º e 2º BAvEx – em instalações da Brigada de Infantaria Paraquedista
(BdaInfPqdt).
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12.3 LIÇÕES APRENDIDAS
12.3.1 OPERAÇÃO
a) Preparação
- Positivas: A execução de treinamento de técnicas especiais junto com as
tropas do Comando de Operações Especiais em datas anteriores ao evento
aumentou o entrosamento das duas tropas e facilitaria o emprego em caso real
O reconhecimento preliminar de todos os possíveis pontos de pouso próximos
a locais “olímpicos”, gerando um banco de dados com fotos, proa de
aproximação e obstáculos, tornou a operação muito segura e facilitou a
operação, em caso de um acionamento inopinado, de voos com Óculos de
Visão Noturna (OVN).
- Negativas: Durante as reuniões preliminares com o Centro de Coordenação
de Prevenção e Combate ao Terrorismo, estava previsto que a tropa a
empregar inicialmente no contraterror seria a Polícia Federal e, posteriormente,
o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, ambos reforçados por
equipes antibomba, da Polícia Civil, e a Defesa Química, Biológica, Radiológica
e Nuclear (DQBRN) do EB; porém, não foi realizado nenhum treinamento
conjunto com essas tropas até uma semana antes do início dos JOP, o que
poderia gerar diversos problemas no caso de um acionamento real.
Por outro lado, o reconhecimento foi realizado com muita antecedência, de
maneira que em alguns locais, levantados como prováveis pontos de pouso,
havia estruturas como barracas montadas para as atividades olímpicas.
b) Planejamento
- Positivas: Não houve.
- Negativas: Houve um planejamento de que o pessoal permanecesse mais de
90 dias empenhado na missão, não havendo rodízio. Isto baixou sobremaneira
o moral da tropa e gerou dificuldades administrativas como pagamento de
representação ou ajuda de custo.
c) Execução
- Positivas: A designação de cada BAvEx para ficar vocacionado em um tipo
de apoio(1º BAvEx vocacionado para o CGDA e 2º BAvEx para os CDS)
facilitou a coordenação e o planejamento nos diversos níveis.
Após uma fase inicial em que todo o efetivo do CAvEx foi empregado, realizouse o rodízio de pessoal, que ocorria normalmente a cada 15 dias. Isso elevou o
moral da tropa e proporcionou minimizar problemas como a falta de serviço de
lavanderia eficiente.
Execução de arejamento para o pessoal não empregado diretamente nas
atividades diárias, de maneira que foi possível manter o ânimo da tropa.
Os dois BAvEx que operaram no Rio de Janeiro ficaram diretamente
subordinados ao CAvEx, o que configurou a reunião dos meios sob um único
comando, permitindo a maior flexibilidade possível no planejamento e
execução das missões.
O estabelecimento do Centro de Operações Correntes Conjunto pelo 1º e 2º
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BAvEx foi extremamente positivo, possibilitando pronta resposta para as
demandas inopinadas e para a manutenção da consciência situacional.
Foi designada uma Força de Helicópteros para operar diretamente na missão
de contraterror, o que permitiu um melhor preparo das tripulações e a
manutenção de um maior estado de alerta ante eventuais acionamentos.

Elementos do Cmdo Op Esp aerotransportados pela Av Ex

A elevada quantidade de meios aéreos disponíveis para a missão facilitou o
planejamento e a execução das missões recebidas pelo CAvEx.
Impressão da FCIVs que seriam encaminhadas à Central de Operações e
Arquivo (COA) em papel verde, o que facilitava sua identificação por parte do
referido órgão.
- Negativas: O compartilhamento da frota entre os dois BAvEx gerou alguns
problemas, como missões comandadas pelo 1º BAvEx que só possuíam
aeronaves do 2º BAvEx e vice-versa. Isso provocou a quebra da cadeia de
comando e dificultou o planejamento e a execução das missões.
Tradicionalmente, em missões de grande envergadura, é criada a FT Ricardo
15
Kirk , em que um BAvEx recebe meios aéreos das outras unidades e, dessa
maneira, sob um comando único, as missões são planejadas e executadas.
A tropa de superfície utilizou o Sistema Olho da Águia (SOA) filmando o
comboio escoltado, quando esse poderia ser utilizado para reconhecer o
percurso à frente, evitando engarrafamentos e outros obstáculos para o
deslocamento.
O sistema de coordenação do espaço aéreo estabelecido pelo Comando de
15
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Ricardo Kirk foi o primeiro oficial aviador do Exército Brasileiro.

Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) foi um fator complicador para as
operações da Aviação do Exército. O procedimento estabelecido para a AvEx e
a aviação geral foi o mesmo, causando grande burocracia para a realização de
voos. Este fato sobrecarregou as tripulações que, por vezes, passavam mais
tempo realizando briefing com os controladores do que planejando a missão.
A existência de turmas de O Lig em cada comando, CGDA, CCPCT e CDS
sobrecarregou a estrutura de pessoal da AvEx e, por vezes, dificultou a
coordenação entre as diversas missões a serem cumpridas. Doutrinariamente,
a aviação é subordinada ao maior comando, que seria o CGDA, podendo as
operações aéreas serem centralizadas naquele comando que estabeleceria a
prioridades de cada missão.
12.3.2 COMANDO E CONTROLE
a) Comunicações
- Positivas: O Sistema Rádio Digital Troncalizado (SRDT), em conjunto com o
Sistema Pacificador, foi de grande valia para o controle dos meios aéreos e
para a manutenção da consciência situacional
- Negativas: Não houve.
b)SOA
- Positivas: O reconhecimento eletrônico inicial permitiu o levantamento de
todas as zonas de silêncio da cidade e o emprego de antenas preposicionadas,
baseadas no estudo de situação inicial.
- Negativas: Não houve.
12.3.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- Positivas: Realizaram-se visitas guiadas às atrações culturais e turísticas do
Rio de Janeiro com os militares que estavam no período de arejamento.
- Negativas: Não houve.
12. 3.4 SEGURANÇA DE VOO
- Positivas: Não houve.
- Negativas: Não houve um reconhecimento na véspera do evento; assim,
deixaram de ser identificados novos obstáculos, como torres de filmagem
construídas e barracas montadas em prováveis pontos de pouso.
12.4 CONCLUSÃO
Medidas sugeridas para adoção como procedimento padrão para grandes
eventos:
a) Realizar o reconhecimento de todos os prováveis pontos de pouso,
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normalmente um principal e dois alternativos, próximos aos locais dos eventos,
16
que possibilitem o desembarque de tropa pelo pouso ou pelo Fast Rope . O
reconhecimento deve levantar proa de aproximação, altitude do ponto de
pouso, obstáculos no terreno e fotos para facilitar a identificação do ponto
durante período noturno com OVN. Os pontos deverão ser divulgados para a
força de superfície a ser apoiada, de maneira que ela tenha condições de
planejar com antecedência o deslocamento terrestre para o objetivo. Alguns
dias antes do evento, deverá realizar-se um segundo reconhecimento para
confirmação das condições de aproximação e pouso.
b) Realizar o treinamento prévio de técnicas especiais com todas as tropas que
tiverem previsão de emprego.
c) Planejar o rodízio do pessoal, sempre que possível e quando a missão tiver
duração superior a 15 quinze dias. Da mesma maneira, planejar um dia de
arejamento para cada sete dias de trabalho, principalmente se as operações
forem noturnas.
d) Os meios aéreos devem estar concentrados sob um único comando, o
CAvEx ou um dos BAvEx, para facilitar o planejamento e permitir flexibilidade
de execução. No caso de o CAvEx estar sendo empregado como um todo,
priorizar a constituição da FT Ricardo Kirk para a operação.
e) Deve-se planejar as operações aéreas pelo mais alto escalão da força
terrestre enquadrante. Se as operações aéreas estiverem sendo planejadas
pelos escalões subordinados, deve haver uma turma de O Lig para cada um
destes escalões planejadores. Da mesma forma, tropas com missões
prioritárias podem receber uma turma de O Lig para facilitar a execução de
missões inopinadas.
f) Quando as operações aéreas forem controladas pela FAB, através de um
COA, deve haver uma turma de O Lig dentro deste órgão, e folhas de cores
distintas devem ser utilizadas para identificar a documentação relativa às
aeronaves do EB.
g) Realizar uma instrução preliminar com a força de superfície sobre os
procedimentos para emprego do SOA.
h) Deve-se realizar um reconhecimento eletrônico prévio com o SOA no
planejamento de locais para preposicionar as antenas e possíveis zonas de
silêncio.
i) O SRDT deve ser utilizado sempre que possível. O Centro de Operações
(COp) do CAvEx deve ter as informações do SRDT disponíveis em tempo real
para acompanhar a execução das missões. O COp da FT Ricardo Kirk deve
possuir a mesma estrutura do COp do CAvEx, de maneira a poder operar
como alternativo a este.

16
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Desembarque da equipe por meio de cordas com o helicóptero em voo.

CAPÍTULO XIII
A INTELIGÊNCIA

13.1 INTRODUÇÃO
O Centro de Inteligência do Exército (CIE) acompanhou as atividades de
Inteligência e produziu, com oportunidade e segurança, conhecimentos para o
Comandante do Exército, o Órgão de Direção Geral (ODG), o Órgão de Direção
Operacional (ODOp) e os Órgãos de Direção Setorial (ODS), durante o ciclo dos
grandes eventos (2007-2016), em estreita ligação com as estruturas de Inteligência
ativadas nos diversos comandos operacionais.
13.2 MISSÃO
a) Apoiar a realização dos eventos-teste principais, mediante coordenação com
os comandos envolvidos.
b) Apoiar a capacitação do pessoal envolvido na atividade de Inteligência.
c) Realizar Assessorias Técnicas de Contrainteligência (ATCI) nas Centrais de
Inteligência, mediante solicitação dos comandos envolvidos.
d) Ativar Centrais de Inteligência, durante o ciclo dos grandes eventos, com a
finalidade de:
- prestar a assistência direta e imediata ao Comandante do Exército;
- assessorar os outros órgãos, como o Gabinete do Comandante do Exército
(Gab Cmt Ex), o ODG, o ODOp e os ODS;
- manter atualizadas as Conjunturas Nacional e Internacional;
- prover apoio às necessidades de Inteligência dos Comandos Militares de
Área.
e) apoiar o funcionamento das Centrais de Inteligência, mediante coordenação
com os comandos envolvidos e conforme a disponibilidade de pessoal e
material.
f) destacar oficiais de ligação para os órgãos abaixo:
Em BRASÍLIA/DF:
- Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE)/Coordenação de Ações
Aeroespaciais e Aeroportuárias (CA3);
- Centro de Inteligência Nacional (CIN) da Agência Brasileira de Inteligência
(ABIN) compondo a equipe do Ministério da Defesa (MD);
- Centro Integrado Antiterrorismo (CIANT) da Secretaria Extraordinária de
Segurança para os Grandes Eventos do Ministério da Justiça (SESGE/MJ);
- Comando de Operações Terrestres (COTER);
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- Centro de Coordenação de Segurança e Defesa Cibernética (CSDCIBER);
- Centro de Coordenação de Fiscalização de Explosivos (CCFE).
No RIO DE JANEIRO/RJ:
- Centro de Inteligência dos Jogos (CIJ) da ABIN;
- Centro Integrado Antiterrorismo Regional (CIANTR) da SESGE/MJ;
- Joint Operations Center (JOC), do Consulado dos Estados Unidos da América
(EUA);
- Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao Terrorismo (CCPCT).
13. 3. ATIVIDADES
13.3.1 AÇÕES REALIZADAS
a) Apoio aos planejamentos dos diversos órgãos e escalões;
b) Visitas e reuniões de orientação;
c) Apoio aos eventos-teste;
d) Assessorias Técnicas de Contrainteligência;
e) Ligação com outras agências e difusão de conhecimentos por elas
produzidos;
f) Produção de conhecimentos de inteligência;
g) Integração de fontes de imagens, sinais e cibernética;
h) Análise e acompanhamento de risco;
i) Operação e apoio ao funcionamento das Centrais de Inteligência;
j) Emprego de O Lig;
l) Instalação e exploração de sistemas de tecnologia da informação (TI) em
apoio à Inteligência;
m) Acompanhamento dos reflexos para o Exército após o evento.
13.3.2 MELHORES PRÁTICAS
a) Planejamento Geral do Apoio doutrinário
O planejamento de um Grande Evento englobou três grandes fases:
- Orientação – é desejável que seja iniciada 18 meses antes do evento.
Compreende a elaboração de uma orientação geral para o funcionamento do
Sistema de Inteligência do Exército (SIEx), em que serão estabelecidas as
linhas gerais do planejamento;
- Produção de conhecimento – é desejável que seja iniciada 12 meses antes do
evento, com a emissão dos primeiros pedidos de busca, baseados nos
objetivos de inteligência e repertórios de conhecimentos necessários
levantados na fase anterior;
- Execução – é desejável que seja iniciada com a devida antecedência em
relação à data prevista para a abertura oficial, de modo que as estruturas de
Inteligência já tenham sido testadas e estejam operando em sua plenitude.
Deve-se prever a abertura das Centrais de Inteligência antes do início das
operações conjuntas.

148

b) Sistemas de Tecnologia da Informação em Apoio à Inteligência
O sistema de comunicações principal em uso deve ser meio oficial para o
tráfego de conhecimentos produzidos pelo SIEx. Considerando as
condicionantes existentes para sua instalação, é conveniente que o comando
da operação faça a previsão de solicitação de fornecimento dos endereços
específicos para o Grande Evento, de modo a atender às OM que irão atuar
fora das suas sedes. Além disso, as Guarnições (Gu) interessadas devem
providenciar as instalações adequadas para suas Centrais de Inteligência.
c) Apoio às atividades preparatórias
As atividades preparatórias englobam desde as visitas de orientação e
reconhecimentos até a realização de eventos-teste propriamente ditos. É
conveniente que o apoio às atividades preparatórias, no que diz respeito à
Inteligência, envolva uma equipe multidisciplinar voltada para a obtenção, para
a análise e para o apoio de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC),
de modo a fornecer uma melhor orientação para o comando responsável pela
operação e a obter um melhor dimensionamento das necessidades de apoio.
d) Funcionamento das Centrais de Inteligência
As centrais de Inteligência vêm se consolidando como um eficaz instrumento
de apoio ao funcionamento do Sistema de Inteligência nos diversos escalões.
Sua organização em células de obtenção, análise e TIC é flexível o suficiente
para, com a devida alocação de meios, atender as necessidades de qualquer
nível de comando. Quando o evento envolver elementos de vários Comandos
Militares de Área, normalmente o CIE estabelecerá orientações gerais para o
funcionamento do SIEx em apoio às operações, de modo a subsidiar os
planejamentos a cargo de cada Comando.
e) Emprego de Oficiais de Ligação em Centrais Interagências
O emprego de Oficiais de Ligação em Centrais Interagências é importante para
ampliar o alcance do Sistema, permitindo o acesso oportuno a dados que, de
outra forma, estariam fora do alcance do SIEx.
f) Emprego de Plataformas Aéreas
O emprego de plataformas aéreas, em especial dos Sistemas de Aeronaves
Remotamente Pilotadas (SARP) da FAB e do Sistema Olho da Águia do EB ou
dos OSP, deve ter uma estreita coordenação entre as células de Inteligência e
Operações dos comandos, de modo a permitir um adequado aproveitamento
da ferramenta.
g) Elaboração de produtos de Inteligência para o atendimento de
necessidades específicas
A doutrina de Inteligência em vigor já contempla a maioria das necessidades de
Produção do Conhecimento durante as operações. É desejável que tais
necessidades sejam antecipadas durante a fase do planejamento. No entanto,
os analistas destacados para as Centrais de Inteligência, em especial para a do
comando de maior nível, devem ter capacidade de responder às demandas
inopinadas.
h) Emprego do Batalhão de Inteligência Militar em apoio às Operações
O emprego de equipes constituídas do Batalhão de Inteligência Militar em
apoio às operações, em especial as especializadas em análise, contribui

149

sobremaneira para o melhor funcionamento da Inteligência. É conveniente que
tal emprego seja previsto nos planejamentos, de modo a ter os recursos
necessários devidamente alocados, a fim de que a Unidade participe já das
fases iniciais da preparação para os Grandes Eventos e operações de maior
relevância, independentemente da região do País onde se desenvolvem.
i) Uso do Sistema Pacificador
O acesso ao Sistema Pacificador, pelas Centrais de Inteligência, contribuiu
para a obtenção de uma visão compartilhada da situação operacional, além de
ter dado mais rapidez ao processamento de incidentes, eliminando a
redundância no relato para as células de operações e inteligência.
13.3.3 OPORTUNIDADES DE MELHORIA
A realização de eventos-teste é uma oportunidade importante para alinhar
procedimentos e detalhar aspectos da execução ainda não levantados pelo
planejamento. A falta de eventos-teste específicos para a segurança integrada,
ou a pequena participação da Defesa nos eventos realizados, foi um aspecto
negativo da fase de preparação para os Jogos.
13.5 CONCLUSÃO
O ciclo dos grandes eventos consolidou uma sequência de lições aprendidas e
assimiladas durante o ciclo de operações iniciadas com os Jogos PanAmericanos (2007) e encerradas com os Jogos Paraolímpicos (2016). Em que
pese tal ciclo ter se encerrado, sem a previsão de novos eventos de vulto no
futuro próximo, os ensinamentos colhidos são perfeitamente aplicáveis no
apoio de Inteligência a outras missões que serão recebidas pela Força
Terrestre.

150

CAPÍTULO XIV
A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO NOS JOGOS
OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016

14.1 INTRODUÇÃO
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, maior acontecimento esportivo e
de mídia do planeta, reuniram no Brasil, primeiro país da América do Sul a
sediar evento desse tipo, dezenas de delegações de atletas e milhares de
repórteres e turistas do mundo inteiro; além de inúmeros Chefes de Estado e
de Governo. Proporcionaram, assim, uma audiência global de mais de cinco
bilhões de pessoas.

Equipe de Comunicação Social do Exército atuando no GDA

Ao longo de 29 dias, além do Rio de Janeiro (RJ), diversos Estados se
mobilizaram para receber as partidas de futebol olímpico. Aconteceram 65
campeonatos, com cerca de 200 países participantes, em torno de 15 mil
atletas, 70 mil voluntários e 25 mil profissionais de mídia credenciados. Por
todas essas razões, houve intensa cobertura de mídia ao vivo, tornando o
evento um dinamizador de vantagens e de riscos para o Brasil como país-sede.
Devido à singularidade e à magnitude dessa competição, o Exército Brasileiro
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foi empregado com um efetivo aproximado de 22 mil militares, em conjunto
com a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, o Ministério da Justiça, a
Agência Brasileira de Inteligência e órgãos de segurança pública, para atuar
em três grandes eixos: Segurança e Defesa; Cessão de Instalações; e
Desporto.
O primeiro eixo desdobrou-se em: Defesa Antiaérea; Segurança e Defesa
Cibernética; Proteção de Estruturas Estratégicas; Defesa Química, Biológica,
Radiológica e Nuclear; Coordenação de Fiscalização de Explosivos;
Enfrentamento ao Terrorismo; Força de Contingência; Segurança de
Autoridades; Execução de Escoltas; e Apoio Logístico.
Quanto ao segundo eixo, o Centro de Capacitação Física do Exército sofreu
uma reestruturação para ser o Centro de Treinamento de Alta Performance do
Time Brasil. A Escola de Equitação do Exército teve suas instalações
modernizadas para sediar os esportes hípicos, e o Complexo Esportivo de
Deodoro foi reformado para receber as provas de rúgby, esgrima, hipismo,
combinado do pentatlo moderno, futebol 7 e esgrima em cadeiras de rodas.
A respeito do terceixo eixo, destacou-se a participação de 52 atletas militares
de alto rendimento do Exército, que alcançaram excelentes resultados: o Sgt
Felipe Wu obteve a prata no tiro esportivo, primeira medalha conquistada pelo
Brasil; o Sgt Rafael Silva conquistou o bronze no judô; e a Sgt Poliana
Okimoto, o bronze na maratona aquática. Ao todo, 145 atletas militares das
Forças Armadas integraram o Time Brasil, angariando 13 medalhas.
14.2 O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO
Nesse panorama grandioso, atuou o Sistema de Comunicação Social do
Exército (SISCOMSEx), organismo que reúne o Centro de Comunicação Social
do Exército (CCOMSEx), órgão central do sistema, as seções e os elementos
de comunicação social do EB. O SISCOMSEx empreendeu um trabalho
coordenado e integrado, a fim de difundir a realização dos Jogos Rio 2016 em
ambiente estável e tranquilo, divulgando informações corretas, relevantes e
oportunas, diante de um cenário dinâmico e de incertezas. Para tanto, o
buscou assegurar a prática sistematizada da comunicação social, promovendo
o diálogo entre os diversos públicos e divulgando as diferentes faces de
atuação do Exército.
Devido ao amplo espectro das atribuições da Força e às características da
capital do Rio de Janeiro, os Jogos significaram um imenso desafio,
configurando-se o acontecimento de maior prioridade em 2016.
Assim, a comunicação social, ferramenta multidisciplinar, teve papel
imprescindível ao gerar a visibilidade necessária para o êxito das missões e ao
projetar a Força.
Com esse intuito, o CCOMSEx planejou, coordenou e supervisionou todas as
tarefas de comunicação de interesse do Comando do Exército, imprimindo os
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esforços necessários e disciplinando os procedimentos para a divulgação das
ações da Força Terrestre. Já o SISCOMSEx desenvolveu e executou essas
ações, a fim de catalisar a opinião pública em prol da proteção e do
fortalecimento da imagem do EB.
Por tratar-se de um evento gigantesco, tornou-se imperativo organizar uma
estrutura diferente, formada por militares com habilidades e expertises em
comunicação. Esses profissionais, vocacionados e altamente capacitados,
integraram os Destacamentos de Comunicação Social em diferentes áreas de
participação: Central, Coordenação Geral de Defesa de Área, Deodoro, Barra e
Maracanã.
Com esses recursos humanos selecionados, coube ao CCOMSEx estabelecer
uma composição proativa e capaz de desempenhar as atividades referentes à
Comunicação (Relações Públicas, Informações Públicas e Divulgação
Institucional), promovendo o diálogo entre os agentes de comunicação e os
variados públicos consumidores de informação. Desse modo, foi o responsável
por operar a cobertura e a divulgação da atuação do EB nos Jogos, desde a
passagem da tocha olímpica até o encerramento de todas as atividades.
Visando facilitar a interação entre o EB e esses distintos atores, o CCOMSEx
desenvolveu um portal de notícias para a difusão do emprego da Força
Terrestre. Com uma página ágil, dinâmica e envolvente, publicou artigos,
vídeos, reportagens e notícias para o acompanhamento dos treinamentos e
das ações das tropas, bem como da preparação e das conquistas dos atletas
do Exército.
Para apresentar o trabalho do Exército a diferentes públicos, produtos foram
elaborados especialmente para o Grande Evento: revista Recrutinha, edição
especial “A Força no Esporte”, de 19 de abril; revista Verde-Oliva, edição
especial “Jogos Rio 2016”, de dezembro de 2016; álbum de figurinhas “O
Exército Brasileiro no Esporte”; kit de informação à imprensa (Press Kit),
traduzido para inglês e espanhol; banners, cartazes e outdoors. Esse material
foi distribuído à imprensa e às organizações militares de todo o Brasil, a fim de
chegar ao público interno e também a todos os segmentos da sociedade.

Mídias Sociais em números

O resultado de todo esse empreendimento foram os números expressivos que
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retratam o trabalho de Comunicação Social, silente mas decisivo, para a
exposição da imagem e da credibilidade do Exército, nacional e
internacionalmente. Os produtos tiveram um alcance global de quase 37 milhões de pessoas. O portal “Exército Brasileiro: a Força nas Olimpíadas” obteve
229 mil acessos. O Facebook registrou três milhões e meio de visualizações, e
o Canal do Youtube, com 244 minutos de vídeos, teve quase 300 mil acessos.
Para cumprir as missões impostas, o CCOMSEx empregou 58 militares, dos
quais 30 do CCOMSEx e 28 do SISCOMSEx.
Foi criado um destacamento central de Com Soc, localizado em Brasília, e
quatro destacamentos de Com Soc, no Rio de Janeiro: CGDA, Deodoro,
Maracanã e Barra da Tijuca.
Composição do Destacamento Central de Com Soc
Qnt

Função

Descrição da Função

1

Chefe

1

Subchefe

Oficial Superior

1

Redação

Oficial do QCO (Português)

1

Internet

Sgt Auxiliar

2

Auxiliar

Cb/Sd

Oficial Superior do QEMA

Composição dos demais Destacamentos de Com Soc
Qnt

Função

1

Chefe da Agência de Notícias

1

Relações com a Mídia

1

Mídias Sociais

Descrição da Função
Oficial Superior
Oficial de AMAN com o curso de
Com Soc do CEP ou Of do QCO
Oficial
ou
especialidade

Praça

com

1 ou 2
*

Cinegrafista

Oficial QAO ou Praça
especialização na área

com

1 ou 2
*

Editor de vídeo

Oficial QAO ou Praça
especialização na área

com

Fotógrafo

Oficial QAO ou Praça
especialização na área

com

2
1

Motorista

-

* Quantidade variável conforme o destacamento.
Tab 14-1 Composição dos Destacamentos de Com Soc

154

Membro da Equipe de Comunicação Social do Exército fotografa patrulha que realizará segurança
nas linhas Vermelha e Amarela

O CCOMSEx contou ainda com o apoio das células de Com Soc das cidadessede em que ocorreram os jogos de futebol: Belo Horizonte, Brasília, São
Paulo e Manaus. Cabe salientar que a Marinha do Brasil ficou encarregada da
missão em Salvador.
14.3 EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA
Por ocasião dos Jogos Olímpicos Rio 2016, diversas soluções adotadas
mostraram-se eficazes, vindo a constituir conhecimentos doutrinários aplicáveis
a outras situações, todas fruto de boas práticas e lições aprendidas; portanto,
fomentaram a evolução doutrinária e a mudança das rotinas e metodologias de
trabalho e ações de Com Soc, particularmente no âmbito das operações.
Dessas, destacam-se as seguintes:
a) Necessidade de realização de planejamento prévio pormenorizado
O planejamento pormenorizado e seu detalhamento, iniciados ainda em 2015,
possibilitaram o treinamento antecipado dos Destacamentos de Comunicação
Social (Dst Com Soc), garantindo maior eficácia das equipes durante a
execução das atividades de Com Soc nos Jogos Olímpicos. Durante as fases
iniciais do planejamento, foram empregadas todas as técnicas de planejamento
operacional, sendo realizado detalhado Exame de Situação, com o exercício
inclusive do “Jogo da Guerra”, de forma a antecipar todas as possibilidades de
ação durante o emprego real no terreno e influindo positivamente nos
resultados alcançados.
b) Necessidade de duplicidade de funções no âmbito dos Dst Com Soc.
A composição dos destacamentos, com duas equipes em cada uma das

155

capacidades necessárias de Com Soc, proporcionou flexibilidade para o
cumprimento das tarefas, além de possibilitar o recobrimento dentro dos
destacamentos. Foi possível realizar filmagens externas concomitantemente
com a edição de vídeos, sem solução de continuidade ou ociosidade dos
equipamentos.
c) Necessidade de designação de Of Sp como Cmt Dst Com Soc e Of Lig
A designação de um Of Sp para chefiar cada Dst Com Soc contribuiu para o
comando e controle e para a coordenação das diversas atividades realizadas
durante as Olimpíadas, como coberturas jornalísticas, confecção de vídeos
institucionais e apoio aos Centros de Defesa Setoriais (CDS), sobretudo no
gerenciamento de crises e no atendimento às demandas da imprensa. Da
mesma forma, a designação de um Of Sp para permanecer na função de O Lig
no Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) facilitou a obtenção de
pautas, com oportunidade, entrevistas com os atletas e coordenações para
realização de matérias de interesse da Força.
d) Emprego de viaturas destacadas para os Dst Com Soc
A designação de uma viatura tipo Van para cada Dst agilizou deslocamentos
entre os diversos locais de competições e de hospedagem, dando grande
flexibilidade às equipes de trabalho.
e) Estabelecimento de um Centro de Operações ou Central de Com Soc.
A organização de um COp no CCOMSEx facilitou a comunicação desse órgão
com os Ch Dst e O Lig, permitindo maior presteza nas orientações para o
cumprimento das missões. Além disso, agilizou o processo de lançamento de
matérias no site e de respostas às necessidades dos Dst e dos O Lig. Em
missões futuras, é importante a manutenção do COp no CCOMSEx para
possibilitar que o Chefe do Centro possa intervir diretamente nas ações,
garantido o alinhamento das ações e dos produtos elaborados com os objetivos
da Força nos níveis tático, operacional e político.
f) Criação de um portal de notícias próprio em eventos de grande
envergadura
Foi desenvolvido um portal de notícias específico para a divulgação do
emprego do EB em prol dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, de forma
ágil, dinâmica e envolvente. Artigos, vídeos e reportagens foram
disponibilizados para acompanhamento on-line. Ao final dos eventos, o hotsite
contabilizou 225.000 acessos.
g) Integração com as Operações de Informações
Houve uma excelente integração com as operações de informação (Op Info),
pelo estabelecimento, via O Lig, de um canal de contato direto e permanente
entre o COp e a célula de Op Info, possibilitando o compartilhamento das
informações e a unidade de discurso no âmbito de todo o evento. Cabe
destacar que houve uma integração paralela e nenhuma subordinação. Dessa
forma, é lícito afirmar que o emprego de uma célula de Op Info flexível,
conforme o tipo de operação (Defesa Externa, Garantia da Lei e da Ordem,
Subsidiárias, Interagências etc.), proporciona melhores condições de trabalho,
contribuindo para o sucesso no cumprimento das missões.
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14.4 ASSESSORIA DE IMPRENSA
Foram confeccionados 125 vídeos, disponibilizando cerca de 232 minutos de
audiovisuais editados, 448 matérias e 541 postagens nas mídias sociais, os
quais, ao final dos Jogos, resultaram num alcance global de cerca de
36.645.417 pessoas. Além desses produtos, destaca-se a distribuição de um
Press Kit em três idiomas (português, inglês e espanhol) a diversos órgãos de
imprensa, versando sobre a atuação do Exército nos JOP Rio 2016. Esta ação
possibilitou várias inserções da imagem do EB nas mídias.
Os contatos com a mídia e o pronto atendimento à imprensa proporcionaram a
criação de um canal de contato com os profissionais dos principais veículos de
comunicação interessados na divulgação da participação do EB no evento,
contribuindo para manter o público informado a respeito da atuação da Força
em diversas frentes.
14.5 GERENCIAMENTO DE CRISE
Houve três fatos, durante os JO Rio 2016, que poderiam evoluir para uma
crise: “Abate da onça Juma”, “Pedra que atingiu ônibus do pessoal de mídia” e
“Projetil que atingiu o Centro de Mídia do Parque Equestre”. No entanto, graças
à presteza no contanto com a mídia e fruto do adequado esclarecimento das
ações tomadas, esses fatos foram devidamente esclarecidos e não geraram
grandes prejuízos à imagem da Força.

Cinegrafista da Equipe de Com Soc do EB realizando tomadas de imagens em estação de metrô

14.6 OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Para haver unidade de discurso, foram realizadas reuniões de coordenação
com a Secretaria de Comunicações da Presidência da República, com a
Assessoria de Comunicações do Ministério da Defesa e com os Centros de
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Com Soc da Marinha e da FAB. Foram realizadas, ainda, algumas reuniões
com a 4ª Subchefia do COTER que resultaram na confecção de um temário
para o Grande Evento.
A principal dificuldade encontrada foi coordenar todas as atividades de Com
Soc nas diversas cidades e locais de competição. Esta dificuldade foi
minimizada por meio do Destacamento Central de Com Soc, da minuciosa
seleção do pessoal e do Simpósio de Com Soc, realizado no CCOMSEx antes
dos Jogos Olímpicos.
Os principais documentos que regularam as atividades de Com Soc nos
JOP Rio 2016 foram: PEECFA dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Plano
Operacional JO Rio 2016, Plano de Campanha de Comunicação Social dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e temário para unificação do discurso no âmbito do
Exército Brasileiro referente à participação da Força Terrestre nos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
14.7 CONCLUSÕES
A ampla cobertura dos Jogos permitiu o desenvolvimento de uma cultura de
integração entre as Forças Armadas e de interoperabilidade entre as diversas
agências envolvidas.
Possibilitou, também, destacar a participação do EB em um acontecimento
ímpar; exaltar valores, princípios e tradições tão caros à Força; e enaltecer o
sentimento de cidadania e nacionalidade em todos os brasileiros.
No atendimento às demandas da imprensa e no gerenciamento das crises
advindas com a ação das Forças Armadas, cabe ressaltar que a presteza e a
proatividade criaram condições favoráveis para que, ao final do Grande Evento,
fosse computado para a Instituição, nas principais fontes jornalísticas do País,
o retorno em mídia espontânea positiva da ordem de 145 milhões de reais.
Esse resultado é considerado altamente positivo, se forem levados em
consideração a complexidade da operação Jogos Rio 2016 e os desafios desse
evento multiesportivo para a projeção do Brasil no concerto das nações.
A par de tudo isso, o legado imaterial para a Comunicação Social do Exército
não tem precedentes, uma vez que o SISCOMSEx pôde colocar em prática o
estabelecimento, a manutenção, a operação e a segurança do funcionamento
da rede, gerenciando crises e eliminando as desconfianças e a desinformação,
o que preservou e fortaleceu a imagem do EB.
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CAPÍTULO XV
A ADMINISTRAÇÃO E A LOGÍSTICA

15.1 GENERALIDADES
Todo o apoio logístico e administrativo para os Grandes Eventos foi baseado
em recursos financeiros colocados pelo MD à disposição do Exército sob a
forma de destaques. O valor destacado para cada um dos Grandes Eventos foi
suficiente para cobrir as necessidades, seja em despesas do GND 3 – Custeio,
seja em despesas do GND 4 – Investimentos. Além dos valores inicialmente
previstos, os eventuais pedidos de suplementação foram atendidos
integralmente.
A principal dificuldade para a aplicação dos recursos residiu no fato de que o
planejamento e o correspondente pedido deles se fizeram com grande
antecedência, cerca de três anos antes da realização do evento considerado.
Contudo, apesar de tal antecedência, estipulou-se um prazo muito reduzido
para que o Exército apresentasse suas necessidades: cerca de um mês, em
média. Assim, foi necessário solicitar os recursos necessários mais de dois
anos antes do recebimento da missão e dos planejamentos operacionais.
Considerando que o pedido dos recursos atendia a todo o preparo e emprego
da tropa no evento considerado, considerando o exíguo prazo para a
apresentação das necessidades, e considerando por fim o detalhamento
exigido para os pedidos, chegou-se à inusitada situação de projetar o
planejamento logístico de uma operação antes mesmo que estivesse definida a
missão.
Outra dificuldade foi a disponibilidade de elevado valor para as aquisições e a
necessidade de adquirir material diverso, grande parte dele muito especializado
e importado. A inexistência de um grupo especial, constituído para realizar as
aquisições, gerou sobrecarga nos elementos de aquisições dos ODS ou
mesmo de outras UG. A necessidade de importar acarretou aumento
considerável de trabalho para a Comissão do Exército Brasileiro em
Washington (CEBW), que muito se empenhou para bem cumprir sua missão.
Em 2012 foi criada no COTER uma Assessoria de Grandes Eventos, vinculada
à 2ª Subchefia. Ela teve a finalidade principal de assessorar o 2ª Subchefe e o
Comandante de Operações Terrestres no emprego de recursos financeiros
recebidos por aquele ODOp. No segundo semestre de 2014, o EME criou sua
Assessoria Especial de Grandes Eventos, vinculada à sua 4ª Subchefia, com a
finalidade especial de gerenciar recursos relativos aos JOP Rio 2016.
Para o controle dos recursos foi criada a Ação Orçamentária 14SY – Grandes
Eventos. A partir de 2103, quase todos os recursos relativos aos Grandes
Eventos, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, JMJ e JOP
foram recebidos pelo EB dentro dessa Ação Orçamentária (14SY).
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15.2 A COPA DAS CONFEDERAÇÕES E A COPA DO MUNDO
Os recursos financeiros para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo
foram distribuídos como se o evento fosse um só, sem que houvesse
especificação da competição exata em que seriam aplicados. O planejamento
dos recursos necessários foi feito no final de 2011 e início de 2012, e
começaram a ser distribuídos em meados de 2012. Houve descentralização de
recursos, também, em 2013 e 2014. Em 2012, o EB recebeu os recursos
previstos no orçamento das Copas, para aquele ano, dentro do Fundo do
Exército. A Aç 14SY só seria criada em 2013. Com isso, gerou-se um dado
curioso: na prática o EB recebeu todos os recursos previstos para as Copas.
Porém, ao buscar os créditos recebidos na Aç 14SY verifica-se um valor menor
que o previsto. A diferença é o valor recebido dentro do Fundo do Exército em
2012.
Para a distribuição, foram considerados os Eixos de Atuação já mencionados,
detalhando-se, para cada eixo, a área em que se aplicariam os recursos. Os
Eixos de Atuação em que o Exército foi contemplado foram:
a) Comando e Controle;
b) Defesa Cibernética;
c) Defesa de Estruturas Estratégicas;
d) Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear;
e) Contraterror;
f) Emprego de Helicópteros;
g) Força de Contingência; e
h) Fiscalização de Explosivos.
O COTER foi o gestor dos recursos dentro do Exército, tendo indicado à
Secretaria de Economia e Finanças (SEF) os recursos a serem
descentralizados para os ODS e efetuado as descentralizações para as várias
Unidades Gestoras Executoras (UGE) envolvidas nas operações. O grande
número de OM/UG envolvidas nas ações de segurança dificultou a
descentralização dos recursos e o acompanhamento da execução das
despesas.
Cada Eixo de Atuação tinha um Programa de Trabalho Resumido (PTRES)
próprio, o que facilitava o controle dos recursos no âmbito de cada um. Por
outro lado, a compartimentação dos recursos por Eixo de Atuação, e mesmo
dentro dos Eixos, era detalhada em planilhas previamente aprovadas pela
Casa Civil da Presidência da República (CCPR). Esse fator dificultou a
flexibilidade na execução das despesas e no atendimento às reais
necessidades da operação. A falta de flexibilidade foi elevada, ainda, pela
recusa da CCPR em aceitar a manutenção de valores como “RESERVA”.
O grande número de OM envolvidas nas ações de segurança e o detalhamento
das planilhas que orientavam a aplicação dos recursos obrigaram o COTER a
emitir elevado número de Notas de Crédito e, em fase posterior, a lidar com um
número ainda maior de Notas de Empenho emitidas pelas OM, para fins de
prestação de contas.
Como as planilhas haviam sido elaboradas e aprovadas no início de 2012, para
custear uma operação que seria realizada em 2013 e 2014, e como os
planejamentos operacionais só foram feitos em 2013 e 2014, é fácil deduzir
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que diversos ajustes tiveram que ser feitos. Os ajustes, seja passando recursos
de um Eixo de Atuação para outro, seja dentro de um determinado Eixo, eram
apresentados pelo EB em reuniões na CCPR, com representantes da própria
Casa Civil, do Ministério da Defesa, do Ministério do Planejamento, da
Controladoria Geral da União e de outros órgãos. Cabe destacar que todas as
modificações de planilhas apresentadas pelo EB foram aceitas, com exceção
da solicitação de manter recursos “em reserva” dentro de cada Eixo.
No período de emprego dos recursos destinados às ações de segurança das
Copas, uma equipe de auditores do Tribunal de Contas da União (TCU)
instalou-se no MD para exercer um controle cerrado da execução da despesa.
A convite do Comando do COTER, essa equipe visitou aquele ODOp, onde lhe
foi apresentada a forma de emprego de recursos no Exército e destacada a
peculiaridade de descentralizar recursos para grande número de OM,
distribuídas pelo país. Essa visita mostrou-se muito profícua, facilitando em
muito as ligações entre o executante, o COTER, e o órgão de controle externo.
A indicação do modo de emprego dos recursos e das UG que os executariam
se fez da seguinte forma:
a) Comando e Controle: a definição de em que empregar e a execução das
despesas foi feita pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT);
b) Defesa Cibernética: a definição do emprego e execução das despesas
também foi feita pelo DCT, particularmente por intermédio do então Centro de
Defesa Cibernética;
c) Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear e Contraterror: a definição
do emprego dos recursos foi feita pelo Comando de Operações Especiais
(COEsp). A execução da despesa dividiu-se entre o próprio COEsp e o
COLOG, além de várias OM que apoiaram as ações de DQBRN e Contraterror,
e que receberam recursos para isso, por indicação do COEsp;
d) Emprego de Helicópteros: a definição do emprego dos recursos foi feita pelo
Comando de Aviação do Exército (CAvEx). A execução das despesas foi feita
pelo próprio CAvEx, pelo COLOG – por intermédio da Diretoria de Material de
Aviação do Exército (DMaVEx) – e pelas diversas OM que apoiaram as ações
dessa Diretoria;
e) Fiscalização de Explosivos: a definição do emprego dos recursos foi feita
pela DFPC. A execução da despesa foi feita pelo COLOG e pelas OM que
apoiaram as ações da DFPC, por indicação desta;
f) Defesa de Estruturas Estratégicas e Força de Contingência: o planejamento
e a execução dos recursos desses dois Eixos de Atuação foram as mais
complexas, em comparação com as despesas dos demais “Eixos”. Esses dois
Eixos continham os recursos para o preparo e o emprego dos dois principais
elementos de manobra dos CDA. A definição de onde e em que aplicar os
recursos foram dos CDA, e a execução da despesa foi feita em parte pelo
COLOG e, eventualmente, por outro ODS e pelas UG que seriam subordinadas
ao CDA. A descentralização e execução dos recursos desses Eixos foi feita da
forma abaixo descrita:
- No que se refere ao material permanente, itens como equipamento de
proteção individual, equipamentos de vigilância e armamento não letal, foram
definidos pela 4ª SCh EME, adquiridos pelo COLOG e distribuídos aos CDA,
mediante pedido desses em coordenação com a 4ª SCh EME. Uma pequena
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parcela de recursos – cerca de R$ 200.000,00 por CDA – foi descentralizado
para OM indicadas pelos CDA, sob a finalidade “aquisição de material diverso
para preparo e emprego da Força”;
- Quanto ao material de aplicação e consumo, tratava-se de distribuir recursos
para CDA que teriam missões e situações muito diferentes entre si. O fato de a
guarnição sediar jogos das duas copas ou apenas da Copa do Mundo já seria
um grande diferencial. O número de jogos, demonstrado na tabela abaixo,
também dá uma ideia da diferença na missão de cada CDA:
Cidade
Belo Horizonte
Brasília
Cuiabá
Curitiba (1)
Fortaleza
Manaus
Natal (2)
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador (3)
São Paulo

Copa das
Copa do Mundo
Confederações
3
6
1
7
0
4
0
4
3
6
0
4
0
4
0
5
3
5
3
7
1
6
0
6
(1) CDA da FAB – tropa da 5ª DE
(2) CDA da MB – tropa da 7ª Bda Inf Mtz
(3) CDA da MB – tropa da 6ª RM

Total de
Jogos
9
8
4
4
9
4
4
5
8
10
7
6

Número de jogos por cidade-sede

- Além do número de jogos e do fato de um CDA pertencer ou não ao EB,
foram levados em consideração outros fatores, como: tropas do EB sediadas
na cidade considerada; ocorrência de jogos de abertura ou encerramento das
copas na cidade; e as condições dos OSP sediados na cidade para bem
cumprir suas missões. Considerados esses fatores, chegou-se a um coeficiente
que, multiplicado pelos recursos disponíveis, apontava o valor dos recursos a
ser colocado à disposição do CDA (ou dos comandos da 5ª DE, 6ª RM e 7ª
Bda Inf Mtz). Conhecido o valor que teria para custear sua operação, cabia ao
CDA indicar a distribuição desses recursos, prevendo, inclusive, os valores que
destinaria para compra de combustível e munição. Alguns valores foram
descentralizados para o COLOG, que efetuou a compra e colocou o suprimento
adquirido à disposição do CDA. Outros foram descentralizados diretamente
para OM indicadas pelos CDA, as quais executaram as despesas.
Às vésperas da abertura da Copa das Confederações, o governo federal
decidiu atribuir as Forças Armadas a missão de participar da segurança dos
locais de treinamento e dos deslocamentos das delegações. Essas novas
missões envolveram tropas que não estavam alocadas aos CDA, fato que
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gerou a necessidade de novos recursos. Os pedidos de suplementação em
recursos solicitados foram atendidos.
Após as Copas, ao apreciar o emprego de recursos pelas Forças Armadas, o
TCU destacou a dificuldade que teve em “contextualizar” o emprego dos
recursos. Em outras palavras, o TCU apontou a dificuldade de associar os bens
e serviços adquiridos com o emprego desses bens e serviços dentro dos
planos operacionais. Tal dificuldade deve-se ao fato do planejamento de
emprego de recursos ter sido feito muito antes da emissão dos planos
operacionais.
Em Acórdão proferido em dezembro de 2014, o TCU considerou:
É necessário amadurecer a maneira de prestar informações contínuas sobre as
atividades desenvolvidas de forma a ser possível retratar a realidade vivenciada. É
imprescindível que se possa aferir se tais atividades foram incluídas posteriormente
porque são fruto do aperfeiçoamento do planejamento inicial, deste modo obter-seia a clareza e transparência exigidas para os gastos públicos.

É possível que em algum futuro Grande Evento o EB seja novamente solicitado
a apresentar suas necessidades em recursos mesmo antes de receber a
missão e de efetuar seu planejamento inicial. Uma forma de dar mais
consistência aos pedidos e facilitar o entendimento de futuras alterações no
emprego dos recursos seria a formulação de uma hipótese, do tipo: “Com a
finalidade de participar das ações de segurança do... o Exército Brasileiro
vai:...”. Assim o pedido inicial de recursos seria feito dentro da hipótese
considerada, efetuando-se as modificações necessárias à medida que a
missão fosse sendo definida.
15.3 A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
Para a Jornada Mundial da Juventude, foram destacados recursos de valor
bem inferior aos destinados para as Copas. Tais recursos incidiram apenas
sobre o GND 3 e visavam à aquisição de combustível, munição e alimentação
para a tropa encarregada da operação.
15.4 OS JOGOS RIO 2016
A distribuição de recursos para as operações de segurança dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 seguiu metodologia diferente da adotada
por ocasião das Copas das Confederações e do Mundo. Os recursos foram
distribuídos dentro de projetos que se referenciavam a áreas e eixos, já
abordados em capítulo anterior. A tabela abaixo apresenta os projetos
correspondentes às áreas e eixos.
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Áreas e eixos de atuação – JOP

Os projetos foram elaborados e apresentados para aprovação na CCPR ainda
no fim de 2013, muito antes dos planejamentos operacionais. Mais uma vez,
tratava-se de quantificar e detalhar os recursos necessários para uma
operação antes de conceber como a operação seria executada.
Os recursos financeiros destinados às Copas das Confederações e do Mundo
também foram estabelecidos com cerca de dois anos de antecedência, e
detalhados nos Eixos de Atuação. Porém, reuniões periódicas, conduzidas pela
CCPR, permitiam reajustes no planejamento, realinhando o emprego dos
recursos com as reais necessidades da operação. Já o planejamento de
emprego dos recursos destinados aos JOP nunca foi objeto de reajuste formal.
Os ajustes foram feitos, e era absolutamente necessário que o fossem; porém,
nunca foram homologados pela CCPR ou por outros órgãos fora do MD. O EB
propôs os ajustes e os encaminhou ao MD, mas nunca recebeu informação a
aprovação ou a reprovação deles. Em tais condições, não restou alternativa ao
EB senão empregar os recursos segundo os ajustes feitos, ainda que sem uma
aprovação formal.
Os projetos apresentados também não tinham os dados necessários a um
“verdadeiro projeto”. Faltavam-lhes cronograma de execução, metas e até
mesmo a definição de seu escopo.
Durante os anos de 2014 e 2015, a gestão financeira dos recursos alocados ao
Exército para a segurança dos JOP foi feita pelo Estado-Maior do Exército, por
intermédio de sua Assessoria Especial para Grandes Eventos (AEGE),
instalada na 4ª Subchefia do EME. A partir do início de 2016, a gestão passou
ao COTER, por intermédio de sua própria assessoria, instalada na 2ª
Subchefia.
Em 15 OUT 15, por intermédio da Port 258-EME, depois alterada por nota
publicada no BE nº 10, de 11 MAR 16, o EME definiu os elementos
responsáveis por cada projeto, que foram:
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Elemento

Projeto

COTER

45 e 62

DCT

2, 3, 4, 5, 6 e 7

CML

14, 22, 30, 34 e 60

DFPC

27

D Sau

40, 44 e 46

DMAvEx

32

Cmdo D Ciber

12

COpEsp

39, 41, 42, 43, 49, 50 e 51

CIE

28 e 29

CAvEx

26

1ª Bda AAAe

19

Elementos responsáveis pelos projetos relativos aos Grandes eventos

O Cmdo do CML ficou responsável pelos projetos relacionados ao custeio da
“execução da operação” propriamente dita. Para a distribuição dos recursos
para as diversas OM, o Cmdo CML, por intermédio de sua Célula Logística,
elaborava planilhas, com os valores, natureza da despesa (ND) e finalidade.
Em seguida, remetia tais planilhas ao COTER para emissão das Notas de
Crédito (NC).
O grande número de OM, diretamente ou indiretamente envolvidas na
17
operação ,a necessidade de definir claramente o propósito da despesa e de
referenciar cada gasto a um projeto, agravado pelo grande número de pedidos
de alteração nas NC recebidas, feitos pelas OM contempladas,gerou a emissão
de cerca de 4600 documentos (entre NC e NC Anulação), apenas no ano de
2016.
Já no ano de 2016, a SEF avaliou que seria necessária uma suplementação de
recursos, com a finalidade de cobrir despesas administrativas decorrentes dos
Jogos. O pedido foi elaborado e apresentado ao MD pela SEF. Fruto desse
pedido, o EB recebeu uma suplementação de 40 milhões de reais, que foram
aplicados fora dos projetos e segundo determinação do EME, que estabeleceu
os seguintes valores a serem descentralizados para cada ODS.
Em data próxima da realização dos JOP, foi atribuída ao EB a missão de
efetuar o patrulhamento de algumas das principais vias expressas do Rio de
Janeiro. Para o cumprimento dessa missão foi necessário trazer tropas do
17

Foram descentralizados recursos para 217 Unidades Gestoras Executoras
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CMS. O custeio dessa operação foi feito com base em um novo pedido de
suplementação, atendido pela CCPR, no valor de 39,5 milhões de reais. Esse
valor também não foi incluído entre os projetos já existentes.
Também foram descentralizados recursos pelo MD para cobrir outras
atividades, que foram: despesas de órgãos do MD instalados em OM do EB;
despesas com a segurança do revezamento da tocha olímpica; e despesas
com reposição de estoques e controle de danos, efetuadas após os JOP,
durante a fase da desmobilização.
Para facilitar o controle dos recursos aplicados dentro da Ação Orçamentária
14SY, e relativos aos JOP, foram atribuídos Planos Internos (PI) distintos para
cada finalidade da despesa. A relação entre o PI e a finalidade da despesa
ficava definida pelos últimos 4 dígitos do PI. A tabela abaixo apresenta os PI
(caracterizados apenas por seus quatro últimos dígitos) e a finalidade:
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PI - FINAL

FINALIDADE

PJ02

Despesas Projeto 2

PJ03

Despesas Projeto 3

PJ04

Despesas Projeto 4

PJ05

Despesas Projeto 5

PJ06

Despesas Projeto 6

PJ07

Despesas Projeto 7

PJ12

Despesas Projeto 12

PJ14

Despesas Projeto 14

PJ19

Despesas Projeto 19

PJ22

Despesas Projeto 22

PJ26

Despesas Projeto 26

PJ27

Despesas Projeto 27

PJ28

Despesas Projeto 28

PJ29

Despesas Projeto 29

PJ30

Despesas Projeto 30

PJ32

Despesas Projeto 32

PJ34

Despesas Projeto 34

PJ39

Despesas Projeto 39

PJ40

Despesas Projeto 40

PJ41

Despesas Projeto 41

PJ42

Despesas Projeto 42

PJ43

Despesas Projeto 43

PJ44

Despesas Projeto 44

PJ45

Despesas Projeto 45

PJ46

Despesas Projeto 46

PJ49

Despesas Projeto 49

PJ50

Despesas Projeto 50

PJ51

Despesas Projeto 51

PJ60

Despesas Projeto 60

PJ62

Despesas Projeto 62

OUTR

Despesas com atividades do MD em OM do EB

SUPL

Despesas administrativas suplementares (Pedido
de Suplementação SEF)

TOCH

Despesas com revezamento da Tocha Olímpica

OGLO

Despesas c/ Segurança das Vias Expressas

RMNJ

Despesas c/ Recomposição de Estoque e Controle
de Danos
Tab 15-4 Relação PI x finalidade

15.5 A LOGÍSTICA
As atividades logísticas em apoio às operações de segurança nos “Grandes
Eventos”, particularmente no que se refere a suprimento e manutenção,
seguiram os procedimentos normais do EB, nessas atividades. Os recursos
necessários foram estipulados nos planejamentos iniciais, e depois reajustados
conforme necessário. Os gestores dos recursos do EB (COTER – até o fim da
Copa do Mundo e JOP em 2016/ EME– JOP nos anos de 2013, 2014 e 2015)
provisionavam o ODS encarregado da atividade com os recursos necessários,
cabendo ao ODS, prestar o apoio ao escalão executante.
Com a finalidade de orientar o planejamento e as condições de execução do
Eixo Logístico do Exército, em apoio aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016,
o COLOG emitiu a Diretriz para Planejamento do Eixo Logístico do Exército em
Apoio aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016-COLOG, de 20 Abr 15.
Para coordenação das atividades Logísticas, o COLOG criou um grupo de
trabalho, chefiado pelo Chefe do Gabinete de Planejação e Gestão (GPG) e
com representantes do EME, do COTER, de outros ODS e das diretorias do
próprio COLOG. Esse grupo realizava reuniões periódicas, avaliando a
evolução da situação logística e propondo novas ações, quando necessário.
Para as Copas das Confederações e do Mundo, o COTER, por intermédio de
Diretriz de Planejamento Operacional Militar (DPOM) estabeleceu:
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Logística/financeira
1) Levantamento/determinação das necessidades
Os Coordenadores de Defesa de Área encaminharão ao COTER expediente
discriminando a necessidade de suprimentos e/ou recursos financeiros para
aquisição ou contratação de serviço, de maneira que possam ser cumpridos
os planejamentos realizados.
O COTER coordenará, com os ODS responsáveis pelo suprimento, o
atendimento das necessidades listadas.
Caso as demandas solicitadas pelos COA não possam ser atendidas pelos
ODS, o COTER descentralizará os recursos necessários e acompanhará a
execução orçamentária.
Para as atividades logísticas
Para atender às necessidades logísticas, tais como, o transporte conjunto
de pessoal e material ou o gerenciamento de hospitais de campanha, em
caso de acionamento, o COTER, após solicitação dos COA, realizará as
ligações necessárias com o Centro de Coordenação Logística (CCL) do
Ministério da Defesa.
Observação
As Unidades gestoras de recursos deverão ficar ECD prestar contas da
execução orçamentária mesmo que a Operação ainda não tenha sido
encerrada. Deve-se levar em conta a mensagem SIAFI 0938672 de 05 de
julho de 2012, que foi expedida com a finalidade de alertar aos Ordenadores
de Despesa quanto a profundidade observada pelo Tribunal de Contas da
União nas auditorias realizadas.

Entre as principais orientações dadas ao Exército e destinadas à atividade
logística, para os JOP, destacam-se as previstas nas DPOM do COTER.
Dentre elas, podemos citar:
j. Logística e Finanças
1) A Diretriz para Planejamento do Eixo Logístico do Exército em Apoio aos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016-COLOG, de 20 Abr 15, orienta o planejamento
e as condições de execução do Eixo Logístico do Exército em apoio aos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos 2016;
2) O apoio logístico do Exército à Operação JO 2016 será coordenado pelo
COLOG, em ligação com as Regiões Militares e os CGDA/CDA/Comandos de
Ações Centralizadas. Para atender às necessidades logísticas que ultrapassem a
capacidade da Força, o COLOG se ligará com o Centro de Coordenação de
Logística e Mobilização do Ministério da Defesa (CCLM/MD);
3) Para a Op JO 2016, os CGDA/CDA/Comandos de Ações Centralizadas deverão
encaminhar as suas necessidades logísticas diretamente ao COLOG, naquilo que
diga respeito às tropas do Exército;
4) O COLOG será responsável por atender as necessidades logísticas específicas
e singulares da F Ter empenhada nos Jogos. Para fins de transporte por meios de
outras Forças, os diversos Comandos empregados na Operação deverão dirigir-se
ao Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM);
5) A concentração estratégica das tropas do Exército adjudicadas ao CGDA-RIO
será encargo das Regiões Militares de origem. A reversão será encargo da 1ª RM;
6) O CComGEx, C OpEsp, CDCiber, C AvEx, DFPC, 1a Bda AAAe, CIE e o
CComSEx poderão necessitar de alojamento/alimentação para suas equipes,
durante os planejamentos/reconhecimentos/execução da operação. As ligações
para a solicitação de tal apoio devem ser feitas diretamente aos CGDA/CDA
interessados;
7) As necessidades de capacitação de recursos humanos devem estar alinhadas
com os projetos de investimentos em curso, cujos recursos foram alocados em
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planejamento anterior;
8) O COLOG deverá remanejar a munição não letal disponível para 2016, a fim de
atender as necessidades definidas pelos CGDA/CDA;
9) Os recursos financeiros descentralizados pelo EME e COTER para os Jogos e
eventos subordinados devem ser utilizados de forma que os serviços contratados e
os bens adquiridos sejam prestados ou entregues antes do início dos eventos;
10) A Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex) permanecerá em apoio
ao conjunto ao Exército como um todo, com prioridade para a operação de apoio
aos JO 2016. Atuará, também, em apoio por área ao Destacamento Logístico
orgânico da 12ª Bda Inf L (Amv) que reforçará o CGDA –RIO;
11) A 1ª RM e as Regiões Militares sediadas nas cidades-sede de futebol olímpico
terão como encargo planejar, coordenar, controlar e fazer executar, por meio de
suas OM Log, o apoio de material, ao pessoal e de saúde à tropa empregada em
suas áreas de responsabilidade.

15.6 CONCLUSÃO
Os Grandes Eventos, sob o ponto de vista da Administração e da Logística,
foram muito benéficos ao Exército, permitindo saltos, qualitativos e
quantitativos, em uma variada gama de materiais.
A imposição de apresentar a necessidade de recursos financeiros com grande
antecedência, detalhando no que seriam empregados sem que tivesse sido
atribuída missão à Força e antes da elaboração dos planos operacionais,
implicou considerável número de alterações nos anos de execução, o que
poderia resultar em problemas quando da prestação de contas. A elaboração
das listas de necessidades, baseada em uma hipótese formal de emprego,
pode minimizar a dificuldade em justificar os gastos feitos.
Durante os Grandes Eventos, os órgãos de controle externo passaram a
dedicar especial atenção à destinação futura de bens adquiridos, o legado. É
necessário dedicar, desde o planejamento dos bens a adquirir, atenção ao seu
destino futuro.
O aporte de considerável valor em recursos e a necessidade de adquirir grande
número de itens, alguns deles bastante especiais e muitos deles adquiridos no
mercado externo, recomenda a constituição de equipes próprias para
executarem as aquisições.

169

CAPÍTULO XVI
CONCLUSÃO
Os Grandes Eventos se constituíram em um grande desafio para o Exército
Brasileiro, em sua missão de participar, com papel de destaque, na segurança
de eventos de tal magnitude e de tantas peculiaridades. Ao mesmo tempo, os
Grandes Eventos se constituíram em grandes oportunidades de melhoria,
destacando-se a evolução doutrinária e possibilidade de adquirir bens e
serviços que implementaram, em muito, as capacidades do Exército em atuar
no cumprimento de suas missões constitucionais, em especial em operações
de Garantia da Lei e da Ordem.
No campo da comunicação social, os Grandes Eventos foram excepcional
oportunidade para o Exército demonstrar ao país, e ao mundo seu
profissionalismo, disciplina e competência. Enfim, o Exército demonstrou, e
teve reconhecida, sua capacidade de cumprir, com altos padrões de
desempenho, as missões que lhe são atribuídas.
Entre os desafios encarados pelo Exército em sua participação na segurança
nos Grandes Eventos podemos citar:
a) O grande número de organismos nacionais, internacionais, governamentais
e não governamentais envolvidos no planejamento e na execução da
segurança. Como exemplo, e sem esgotar os elementos envolvidos, podemos
apresentar:
- Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
- Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira;
- Agência Brasileira de Inteligência (ABIN);
- Polícia Federal;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Receita Federal;
- Polícias Militares;
- Polícias Civis;
- Corpo de Bombeiros (do Estado considerado);
- Departamento de Trânsito;
- Guardas Municipais;
- Órgãos Municipais de Trânsito;
- Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
- Comissão Nacional de Energia Nuclear;
- Instituto de Radioproteção e Dosimetria;
- Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no
Brasil (CERT.br);
- Grupo de Respostas a Ataques do Serviço Federal de Processamento de
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Dados (GRA-SERPRO);
- Elemento de Segurança do Comitê Organizador Local.
b) Os compromissos formais assumidos pelo Brasil com órgãos internacionais
como FIFA e Comitê Olímpico Internacional, com reflexos diretos na execução
das ações de segurança;
c) A dificuldade em se estabelecer uma governança (em nível federal)
adequada para as operações de segurança. Tal dificuldade se materializa na
demora da expedição de diretrizes e ordens pelos mais altos níveis do governo
e na impossibilidade de obedecer ao “princípio da unidade de comando”. As
diretrizes e ordens foram sendo emitidas no decorrer do período de preparação
– e até durante a execução – e a unidade de comando foi substituída por:
cooperação, coordenação, liderança situacional, consenso etc;
d) O advento de novas tecnologias, como os drones, material acessível a
considerável parte da população, de considerável potencial de risco para a
segurança e ainda carente de uma regulamentação mais detalhada para seu
uso – Além da definição pendente sobre quais agências deveriam assumir as
ações “antidrone”;
e) O levantamento detalhado e a apresentação dos recursos necessários para
a operação com grande antecedência (cerca de três anos), sem que a
operação estivesse sequer esboçada. A dificuldade de ajustar as despesas
realizadas, antes do recebimento da missão e de seu planejamento, com a
execução da missão propriamente dita, foi apontada pelos órgãos de controle
externo. O TCU, no documento que aprovou as despesas das Copas, apontou
a dificuldade de julgar se as despesas executadas estavam previstas e eram
compatíveis com os planejamentos. No mesmo documento, aquele órgão
determinou que, em caso de um novo Grande Evento, as despesas passem a
ser definidas, de forma mais clara, nos planos operacionais;
f) A dificuldade em executar as despesas necessárias ao cumprimento das
missões, por falta de estrutura adequada para gerenciar recursos do vulto dos
que foram disponibilizados.
No rol das oportunidades de melhoria aproveitadas, podem ser citadas:
a) O desenvolvimento de capacidades e processos para cumprir missões em
ambiente interagências e sem comando centralizado. Uma das soluções
encontradas para ficar em condições de cumprir missões nesse ambiente foi a
elaboração conjunta de protocolos de atuação, antecipando e ajustando
situações que poderiam ocorrer em ambiente de crise;
b) A possibilidade de aquisição de grande quantidade de bens e serviços, os
quais melhoraram, consideravelmente, a capacidade de atuação do Exército;
c) A implementação de novos sistemas e equipamentos, com agregação de
novas capacidades para a execução das operações. Quatro eixos de atuação
merecem destaque nesse aspecto:
- O Comando e Controle, a implantação dos sistemas rádio digital centralizado,
a aquisição de viaturas equipadas especificamente para as atividades de
comando e controle e a plena implementação de sistemas como o Pacificador,
passou a assegurar ao comandante da operação uma consciência situacional
muito próxima da realidade e a capacidade efetiva de receber e transmitir,
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tempestivamente, informações e ordens;
- A DQBRN aumentou, em muito, sua capacidade para evitar a contaminação,
proteger e descontaminar. Os equipamentos adquiridos, os treinamentos
realizados e o trabalho interagências colocaram o Exército em uma clara
posição de liderança dentro do assunto;
- O Contraterror, também em vista do material adquirido e dos vários exercícios
realizados com os OSP e outras agências civis, desenvolveu sólida capacidade
de atuar em operações de enfrentamento ao terrorismo, inclusive coordenando
a atuação de outros órgãos de segurança pública. Os treinamentos e o
planejamento conduzidos pelo EB geraram um grande reconhecimento dos
OSP quanto à capacidade do Exército liderar tais operações;
- Quanto à Defesa Cibernética, o período de tempo compreendido entre os
Grandes Eventos aqui estudados coincide com um grande avanço na área,
com destaque para a criação do Comando de Defesa Cibernética. A
possibilidade de agentes perturbadores da ordem (incluindo hackers situados
em qualquer parte do mundo) prejudicarem a segurança, e o evento
propriamente dito, e a oportunidade de busca de conhecimentos em aberto, no
espaço cibernético, levaram à necessidade de implementar a atividade de
Defesa Cibernética. Os recursos financeiros colocados à disposição da
atividade permitiram um grande avanço nesse campo.
Finalmente, alguns dados devem ser considerados em caso da ocorrência de
um novo Grande Evento:
a) O Grande Evento será anunciado com anos de antecedência, porém a
missão de segurança somente será definida para os órgãos de segurança – EB
incluído – em data mais próxima ao Grande Evento;
b) Não haverá definição clara da missão de cada órgão de segurança, muito
menos unidade de comando;
c) A capacidade de planejamento, a competência e o comprometimento com o
cumprimento da missão são características intrínsecas ao Exército e que
sempre colocarão a Força Terrestre em posição de destaque, quaisquer que
sejam os planos no nível governamental;
d) Os órgãos de controle externo buscarão a justificativa das despesas
executadas nos planos operacionais;
e) A solicitação de recursos financeiros ao Governo Federal será feita com
grande antecipação em relação ao recebimento da missão.
Considerando-se a possível ocorrência de um futuro Grande Evento e os dados
acima apresentados, pode-se sugerir que:
a) Tão logo fique caracterizada a ocorrência de um novo Grande Evento, seja
constituído, no EME ou no COTer, um Núcleo de Planejamento. Tal Núcleo
deveria contar com, no mínimo, uma célula de operações, uma célula de
logística e uma célula de administração financeira;
b) A célula de operações, com os dados disponíveis, iria elaborar uma Hipótese
de Emprego esquematizando como, na visão do EB e naquele momento, seria
“a manobra”, a missão que o EB visualiza receber e o modo como visualiza
cumprir essa missão;
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c) A célula logística iria estabelecer o apoio logístico para a Hipótese
visualizada pela célula de operações, incluindo o material a adquirir;
d) A célula de administração financeira iria quantificar os recursos necessários
ao apoio à Hipótese visualizada, solicitá-los e iniciar sua gestão.
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ABREVIATURAS E SIGLAS
A
Abreviaturas/Siglas
ABIN
ARP
A Sen
ATCI

Significado
Agência Brasileira de Inteligência
Área de Responsabilidade
Áreas Sensíveis
Assessorias Técnicas de Contrainteligência

B
Abreviaturas/Siglas
BAvEx
BtlEngFuzNav
Btl Mnt Sup Av Ex

Significado

BO
BtlOpEspFuzNav

Batalhão de Aviação do Exército
Batalhão de Engenharia Fuzileiros Navais
Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do
Exército
Batalhão Olímpico
Batalhão de Operações Especiais Fuzileiros Navais

Bda O

Brigada Olímpica

C
Abreviaturas/Siglas
CCPR
C Mon Ciber
CC²FTer/COTER
CCOp
CCOF
CCFE
CCPCT
CCTI
CDCiber
CERT.br
CIJ
COp
COA
COPCON
CT

Significado
Casa Civil da Presidência da República
Central de Monitoração Cibernética
Centro de Comando e Controle da Força
Terrestre/COTER
Centro de Coordenação de Operações
Centro de Coordenação de Operações de Fiscalização
Centro de Coordenação e Fiscalização de Explosivos
Centro de Coordenação de Prevenção e Combate ao
Terror
Centro de Controle Tático Integrado
Centro de Defesa Cibernética
Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de
Incidentes de Segurança no Brasil
Centro de Inteligência dos Jogos
Centro de Operações
Centro de Operações Aéreas
Centro de Operações de Produtos Controlados
Centro de Treinamento

CIANTR
CIAL
CIOC
CCPCT
CAvEx
COMDABRA
CDS
COEsp
COTER
Cmdo Mil A
CMNE
CmdoTrpDbq
CESI
CESIR
CGI.br
COB
COI
COL
CBF
Ct Op
CFE
CES
CDA
CSA
CESD Ciber
CGDA

D
Abreviaturas/Siglas
DAAe
DefNBQR
DQBRN
DJPM
Dst Def Ciber
DOAI
Dst Esp E
DFPC
DMaVEx
DPOM
DEI

Centro Integrado Antiterrorismo Regional
Centro Integrado de Ação Local
Centro Integrado de Operações Conjuntas
Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao
Terrorismo
Comando de Aviação do Exército
Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro
Comando de Defesa Setorial
Comando de Operações Especiais
Comando de Operações Terrestres
Comando Militar de Área
Comando Militar do Nordeste
Comando Tropa de Desembarque
Comitê Executivo de Segurança Integrada
Comitê Executivo de Segurança Integrada Regional
Comitê Gestor da Internet no Brasil
Comitê Olímpico Brasileiro
Comitê Olímpico Internacional
Comitê Organizador Local
Confederação Brasileira de Futebol
Controle Operacional
Coordenações de Fiscalização de Explosivos
Coordenador da Execução da Segurança
Coordenador de Defesa de Área
Coordenador de Segurança de Área
Coordenador Executivo de Segurança e Defesa
Cibernéticas
Coordenador Geral de Defesa de Área

Significado
Defesa Antiaérea
Defesa Nuclear Biológica Química e Radiológica
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
Delegacia de Polícia Judiciária Militar
Destacamento de Defesa Cibernética
Destacamento de Operações de Apoio a Informação
Destacamento Especial de Engenharia
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados
Diretoria de Material de Aviação do Exército
Diretriz de Planejamento Operacional Militar
Dispositivos Explosivos Improvisados

E
Abreviaturas/Siglas
ECD
ELAAe
EMCFA
EPAT
F
Abreviaturas/Siglas
FIFA
FOCON
FRE
FRI
FRO
FN
FA
G
Abreviaturas/Siglas
GSI
GLO
GRUMEC
GRA

Significado
Em condições de
Equipes de Ligação de Artilharia Antiaérea
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
Estágio de Prevenção da Ameaça Terrorista

Significado
Federação Internacional de Futebol
Força de Contingência
Força de Resposta a Emergências
Força de Resposta Imediata Orgânica
Força de Resposta Orgânica
Força Nacional de Segurança Pública
Forças Armadas

Significado
Gabinete de Segurança Institucional
Garantia da Lei e da Ordem
Grupamento de Mergulhadores de combate
Grupo de Respostas a Ataques

I
Abreviaturas/Siglas
IRD
J
Abreviaturas/Siglas
JOP
JOC
JMJ
M
Abreviaturas/Siglas
MD
MJ
MPOG

Significado
Instituto de Radioproteção e Dosimetria

Significado
Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Joint Operations Center
Jornada Mundial da Juventude

Significado
Ministério da Defesa
Ministério da Justiça
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

N
Abreviaturas/Siglas
ND

Significado
Natureza da Despesa

O
Abreviaturas/Siglas
OVN
O Com Soc
Op Info
ONU
OM
OSP

Significado
Óculos de Visão Noturna
Oficial de Comunicação Social
Operações de Informação
Organização das Nações Unidas
Organização Militar
Órgão de Segurança Pública

P
Abreviaturas/Siglas
PEECFA
PESI
PF
PRF
PSen
PSE
PCE

Significado
Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças
Armadas
Plano Estratégico de Segurança Integrada
Polícia Federal
Polícia Rodoviária Federal
Posto de Segurança Estático
Pontos Sensíveis
Produtos Controlados pelo Exército

R
Abreviaturas/Siglas
Rmto
S
Abreviaturas/Siglas
SSP
SESGE
SRCC
SERPRO
SARP
SISCOMSEx
SisFPC

Significado
Remoto

Significado
Secretaria de Segurança Pública
Secretaria Extraordinária de Segurança para os
Grandes Eventos
Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos
Serviço Federal de Processamento de Dados
Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas
Sistema de Comunicação Social do Exército
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados

SOA
SRDT
T
Abreviaturas/Siglas
TCU
U
Abreviaturas/Siglas
UG
UGE
UGR

Sistema Olho da Águia
Sistema Rádio Digital Troncalizado

Significado
Tribunal de Contas da União

Significado
Unidade Gestora
Unidade Gestora Executora
Unidade Gestora Responsável

