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CAPÍTULO I

 COPA DO MUNDO 2014

1. Título: Copa do Mundo 2014 – Participação das polícias militares
Categorias: Op GLO; Op interagências
A presença da PM no interior dos estádios contribuiu para dissuasão e 
manutenção da ordem.

2. Título: Copa do Mundo 2014 – Participação das polícias militares
Categorias: Op GLO; Op interagências
As técnicas do cerco e da revista e a observância do princípio da massa na 
atuação da PMMG consolidaram-se como meios eficazes para evitar as 
depredações e os confrontos nos locais de eventos.

3. Título: Copa do Mundo 2014 – Credenciamento
Categorias: Op GLO; Op interagências 
A presença de oficial de ligação no centro de credenciamento do comitê 
organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (COL FIFA) facilitou o 
credenciamento de militares e veículos.

4. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização de contêineres
Categorias: Op GLO; Logística de material
A utilização de contêineres como reserva de armamento e de material da FTC 
otimizou o tempo e evitou gastos e desgastes com o desdobramento de meios 
militares orgânicos.

5. Título: Copa do Mundo 2014 – Manifestações no interior de universidades
Categorias: Op GLO
As forças de contingência não devem estar preposicionadas ou atuar contra 
manifestantes no interior de instalações universitárias, devido à reação negativa 
do meio estudantil.

6. Título: Copa do Mundo 2014 – Escoltas de batedores
Categorias: Op GLO; PE; Op interagências
As escoltas devem ser constituídas com todos os batedores de uma mesma 
Força, evitando-se equipes mistas, a fim de facilitar a coordenação e o controle.

7. Título: Copa do Mundo 2014 – Tropa fora de situação
Categorias: Op GLO
Deve-se evitar a exposição excessiva da tropa, mantendo-a restrita à sua base, 
quando estiver fora de situação.



8. Título: Copa do Mundo 2014 – Contato com a imprensa
Categorias: Op GLO; Com Soc 
Há necessidade de preparar a tropa para o contato com a imprensa, evitando a 
exposição inadequada.

9. Título: Copa do Mundo 2014 – Contato com a imprensa
Categorias: Op GLO; Com Soc 
Os militares devem estar posicionados de forma ostensiva, mas, sempre que 
possível, fora da linha de interesse de câmeras de TV e fotógrafos.

10. Título: Copa do Mundo 2014 – Proteção contra aeronaves remotamente 
pilotadas
Categorias: Aviação do Ex; GE; Op interagências 
Considerou-se pertinente a atuação conjunta do CComGEx/1º BGE com a 
ANATEL no controle e na identificação de aeronaves remotamente pilotadas 
próximas aos estádios (o CComGEx possui meios para identificar a presença e 
para interferir no funcionamento, enquanto a ANATEL possui a capacidade para 
localizá-las).

11. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização de aplicativos
Categorias: Op GLO; C2
É necessário conhecer com antecedência os aplicativos a serem utilizados no 
Centro de Coordenação de Defesa de Área (CCDA), evitando, assim, possível 
incompatibilidade entre os sistemas.

12. Título: Copa do Mundo 2014 – Emprego de analistas de inteligência como 
oficial de ligação
Categorias: Op GLO; Intlg 
O emprego de analistas de Intlg como O Lig contribuiu para reduzir o hiato 
temporal na transmissão de Info e revelou-se importante para ampliar a pronta 
capacidade de reação nas situações que indicaram urgência. Também permitiu 
uma rápida e eficaz coordenação entre os mais variados órgãos envolvidos na 
segurança do evento.

13. Título: Copa do Mundo 2014 – Reconhecimentos de rotas protocolares
Categorias: Op GLO; Seg de autoridades 
É importante o reconhecimento das rotas protocolares, dedicando especial 
atenção a seus pontos críticos como, por exemplo, viadutos e passarelas.

14. Título: Copa do Mundo 2014 – Dissuasão no entorno de estrutura estratégica
Categorias: Op GLO; Ptç Etta Estrt 
É importante o uso do fuzil e da espingarda calibre 12 para proporcionar visível 
dissuasão no entorno de estruturas estratégicas.

15. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização de câmeras
Categorias: Op GLO; C2
A utilização de câmeras, em complemento ao Pacificador, mostrou-se importante 
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para acompanhar os diversos eventos de escoltas, manifestações etc.

16. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização do Pacificador, Olho de Águia e 
câmeras
Categorias: Op GLO; C2
Julgou-se imprescindível a utilização do Sistema Pacificador, do Sistema Olho 
da Águia (SOA) e de câmeras, a fim de proporcionar consciência situacional das 
operações correntes.

17. Título: Copa do Mundo 2014 – Apoio de saúde aproximado
Categorias: Op GLO; Log – Sau; Op interagências 
É conveniente a instalação de uma Unidade Avançada de Apoio à Saúde 
(UAAS), operando no modo interagências (Secretaria Estadual de Saúde, 
CBMPE, SAMU, Prefeitura, Defesa Civil, e outros), a fim de prestar apoio de 
saúde emergencial nas proximidades dos locais de eventos.

18. Título: Copa do Mundo 2014 – Reconhecimento de estrutura estratégica
Categorias: Op GLO; Ptç Etta Estrt; Op interagências
São importantes os reconhecimentos e os contatos com as empresas 
administradoras das estruturas estratégicas, para o planejamento da defesa dos 
pontos sensíveis.

19. Título: Copa do Mundo 2014 – Montagem do cerco afastado
Categorias: Op GLO 
É válido ocupar o dispositivo do entorno do evento (cerco afastado) o mais cedo 
possível, com os devidos equipamentos, para iniciar a abordagem aos torcedores 
e respectiva introdução à área de segurança.

20.Título: Copa do Mundo 2014 – Cadastramento de moradores
Categorias: Op GLO
Realizou-se cadastramento dos moradores da vizinhança às praças dos eventos, 
facilitando o controle do acesso de pessoas e veículos no interior da área a ser 
protegida.

21. Título: Copa do Mundo 2014 – Vigilância e proteção das estrutura estratégica
Categorias: Op GLO; Ptç Etta Estrt; Op conjunta
Devido ao efetivo limitado da Força Terrestre Componente (FTC) para as Mis de 
F Contg e Ptç Etta Estrt, em função da ocorrência de outras missões paralelas, 
foi determinado que a tropa de fuzileiro naval (FN) da Força Naval Componente 
(FNC) ficasse ECD assumir a vigilância e proteção das Etta Estrt caso necessário. 
Essa flexibilidade mostrou-se particularmente adequada para a tropa de FN, em 
missões passíveis de cumprimento com menores efetivos, como a segurança 
portuária.

22. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização de aeronaves remotamente pilotadas
Categorias: Op GLO; Aviação do Ex
Há necessidade de aquisição de aeronaves remotamente pilotadas táticas para 



utilização em ações contraterroristas e no monitoramento de alvos de interesse.

23. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização de mídias sociais
Categorias: Op GLO; Com Soc 
É pertinente o uso abrangente de mídias sociais em proveito das ações de 
antiterrorismo, contribuindo para a sensibilização de públicos secundários e 
possibilitando a ampliação do espectro no esforço de prevenção.

24. Título: Copa do Mundo 2014 – Medidas de defesa química, biológica, 
radiológica e nuclear e antidispositivo explosivo Improvisado
Categorias: DQBRN; Op Esp
É pertinente o uso de uma matriz de varredura única, integrando as medidas 
DQBRN e antidispositivo explosivo improvisado (DEI).

25. Título: Copa do Mundo 2014 – Vigilância defesa química, biológica, radiológica 
e nuclear
Categorias: DQBRN; Op Esp
Ficou patente a importância da vigilância DQBRN na área de acesso dos eventos, 
proporcionando maior segurança na área de entorno.

26. Título: Copa do Mundo 2014 – Difusão de lições aprendidas
Categorias: C2/Com
É importante a difusão das Lç Aprd por meio de videoconferência, sínteses 
e Msg telefônicas para ampliar conhecimentos relacionados com as 
operações.

27. Título: Copa do Mundo 2014 – Proteção contra aeronaves remotamente 
pilotadas
Categorias: Op GLO; Aviação do Ex
Verificou-se a necessidade de confecção de regras de engajamento para atuação 
contra aeronaves remotamente pilotadas, a fim de que tais equipamentos sejam 
anulados como ameaça (COpEsp elaborou e aperfeiçou tais regras durante a 
Copa do Mundo).

28. Título: Copa do Mundo 2014 – Proteção contra aeronaves remotamente 
pilotadas
Categorias: Op GLO; Aviação do Ex; Assessoria Jur
É necessária a coibição do uso de aeronaves remotamente pilotadas por 
particulares, buscando um amparo em termos da tipificação do crime de utilização 
de aeronaves remotamente pilotadas nas proximidades dos locais de eventos.
O Art. 262 do Código Penal tem sido considerado como a forma de coibir o uso 
de aeronaves remotamente pilotadas e justificativa para prender os operadores:
“Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o 
funcionamento:
Pena - detenção, de um a dois anos.
§ 1º - Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de dois a cinco anos.
§ 2º - No caso de culpa, se ocorre desastre:
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Pena - detenção, de três meses a um ano.”.

29. Título: Copa do Mundo 2014 – Descontaminação defesa química, biológica, 
radiológica e nuclear
Categorias: DQBRN; Seg de autoridades
(...) VVIP (sigla utilizada pela FIFA para referir-se a autoridades) (...)
É importante a presença de uma equipe DQBRN de descontaminação leve 
próxima à área reservada para autoridades, em condições de descontaminar até 
15 pessoas em situação de emergência. 

30. Título: Copa do Mundo 2014 – Defesa cibernética
Categorias: GE
É pertinente a ativação antecipada do Dst Def Ciber e previsão da instalação 
do Dst Def Ciber Remoto, para a produção de informes antes do início do 
evento.

31. Título: Copa do Mundo 2014 – Analista de inteligência na fiscalização de 
explosivos
Categorias: Op GLO; Intlg
Há necessidade de analista de inteligência que trabalhe os dados, fornecendo 
pronta resposta face às ocorrências. 

32. Título: Copa do Mundo 2014 – Repasse de recursos financeiros
Categorias: Op GLO; AAAe; Op conjunta; Atv finanças
Nas operações envolvendo grandes eventos e com desdobramento da AAAe, 
é imprescindível planejar para que os recursos financeiros necessários sejam 
repassados diretamente ao COTER, contribuindo para a utilização tempestiva 
destes.

33. Título: Copa do Mundo 2014 – Varredura de defesa química, biológica, 
radiológica e nuclear
Categorias: Op GLO; DQBRN
Há necessidade de coordenação com o Comitê Organizador da Copa do Mundo 
da FIFA Brasil 2014 (COL) FIFA para que o lockdown seja efetivo e se impeça 
a entrada de pessoas não autorizadas nas áreas e instalações já varridas pelo 
pessoal DQBRN.

34. Título: Copa do Mundo 2014 – Varredura de defesa química, biológica, 
radiológica e nuclear
Categorias: Op GLO; DQBRN
É pertinente a utilização de viaturas scanner para o controle de viaturas e 
pessoas que acessem o estádio depois da varredura DQBRN.

35. Título: Copa do Mundo 2014 – Estabelecimento de checkpoints
Categorias: Op GLO
O estabelecimento de checkpoints, permitindo acesso apenas aos torcedores 
com ingressos válidos.
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36. Título: Copa do Mundo 2014 – Participação dos oficial de ligação no centro de 
comando e controle da Força Terrestre
Categorias: Op GLO; C2
É pertinente a presença dos O Lig (Cmdo Cen, ODS, OADI, CAvEx e 1ª Bda 
AAAe) no CC²FTer para a coordenação das ações em nível adequado, provendo 
ao Cmt Op Ter o assessoramento oportuno nos assuntos relacionados aos 
grandes eventos.

37. Título: Copa do Mundo 2014 – Participação dos oficial de ligação no centro de 
comando e controle da Força Terrestre
Categorias: Op GLO; C2
A presença dos O Lig no CC2FTer evitou a tramitação de documentos para os 
respectivos CCDA e/ou ODS, contribuindo para a observação do princípio da 
oportunidade na tomadas de decisões.

38. Título: Copa do Mundo 2014 – Briefings diários no centro de comando e 
controle 
da Força TerrestreCategorias: Op GLO; C2
Foi pertinente a adoção de dois briefings diários no CC²FTer: o situacional, 
voltado para o emprego de tropa e capacidades da Def nos eventos, e o de 
encerramento, voltado para os incidentes registrados no dia e a reação dos 
setores da Seg Pública e Defesa.

39. Título: Copa do Mundo 2014 – Lições aprendidas
Categorias: GLO
Revelou-se oportuna a participação da Sistemática de Acompanhamento 
Doutrinário e Lições Aprendidas (SADLA) no levantamento de temas doutrinários, 
de fatos observados e de experiências colhidas, para análise por parte do C Dout 
Ex.

40. Título: Copa do Mundo 2014 – Informes de decolagens de aeronaves
Categorias: Op GLO; Intlg
Foi conveniente a busca de informes de decolagens de aeronaves para saltos 
de paraquedistas, evitando possíveis aterragens nas imediações dos eventos.

41. Título: Copa do Mundo 2014 – Monitoramento de ameaças química, biológica, 
radiológica e nuclear
Categorias: Op GLO; DQBRN; Op interagências
A integração com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) possibilitou a 
distribuição de detectores radiológicos (pagers) para os Stewards, nas entradas 
dos estádios, permitindo o monitoramento de possíveis ameaças QBRN.

42. Título: Copa do Mundo 2014 – Equipamentos antidispositivo explosivo 
improvisado
Categorias: Op GLO; Op Esp
É necessário adquirir equipamentos anti dispositivo explosivo improvisado e 
capacitar pessoal para utilizá-los, a fim de organizar frações adestradas, que 
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sejam detentoras de flexibilidade, modularidade e mobilidade estratégica, 
minimizando a atual dependência em relação às polícias federal e estaduais.

43. Título: Copa do Mundo 2014 – Monitoramento de ameaças química, biológica, 
radiológica e nuclear
Categorias: DQBRN; Log – Sau; Op interagências
Há necessidade de aprimorar o protocolo com o Ministério da Saúde, no sentido 
de otimizar a coleta, o transporte e a análise de amostras suspeitas de ameaça 
QBRN.

44. Título: Copa do Mundo 2014 – Participação das polícias militares
Categorias: Op GLO; Op interagências
É necessário que as PM forneçam agentes de segurança do sexo feminino para 
procederem à revista de mulheres.

45. Título: Título: Copa do Mundo 2014 – Divulgação do plano estratégico de 
emprego conjunto das Forças Armadas
Categorias: Op GLO; Op conjunta
A divulgação do Plano Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas 
(PEECFA) com antecedência permitiu um planejamento contínuo e detalhado.

46. Título: Copa do Mundo 2014 – Preparação de cartório judiciário militar
Categorias: Op GLO; Assessoria Jur
Foi pertinente a preparação do Cartório Judiciário Militar, precedido por iniciativas 
como o estágio no RJ (MB), o Simpósio Jurídico “Justiça e Copa do Mundo” em 
Porto Alegre etc.

47. Título: Copa do Mundo 2014 – Utilização do modal fluvial
Categorias: Seg de Autoridades; Log – Trnp
A utilização do modal fluvial (lançamento de portadas de Engenharia e emprego 
de embarcações da MB e da PF) para otimizar o transporte de autoridades foi 
considerada válida.
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CAPÍTULO II

 GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

1. Título: Op GLO – Ancoragem dos óculos nos capacetes
Categorias: Op GLO; Log - Material
Há necessidade de ancoragem dos óculos de proteção no capacete, por ocasião 
das saídas para as missões, a fim de evitar o extravio destes.

2. Título: Op GLO – Sinais captados pelo sistema “olho da águia”
Categorias: Op GLO; Log - Material
É necessário que a antena receptora dos sinais captados pelo sistema “olho 
da águia” seja instalada em ponto de comandamento, localizado, no mínimo, a 
cerca de três km em linha reta da provável área onde será utilizada a aeronave, 
a fim de evitar possíveis “áreas de silêncio” abaixo da aeronave.

3. Título: Op GLO – Utilização da bandoleira de três pontas
Categorias: Op GLO; Log – Material
Julgou-se pertinente a utilização da bandoleira de três pontas para transportar 
o fuzil, evitando-se improvisações e possibilitando ao combatente apoiar o 
armamento ao corpo e reagir quando necessário. Outra possibilidade: adaptar 
a bandoleira comum no colete, juntamente com a colocação de um mosquetão, 
de forma que este corra livremente e encaixe-se no zarelho posterior do fuzil no 
mosquetão.

4. Título: Op GLO – Controle de danos
Categorias: Op GLO; Log – Material
Julgou-se pertinente a criação de um cartão de controle de danos com dados 
necessários da F Pac (telefone, endereço etc), a fim de proporcionar pronta 
resposta e direcionar o cidadão que teve algum bem material afetado durante a 
operação a buscar informações de como será realizada a reposição/reparação 
do bem.

5. Título: Op GLO – Estabelecimento de posto de bloqueio e realização de 
patrulhas
Categorias: Op GLO
É viável o estabelecimento de uma quantidade mínima de P Bloq (somente nas 
principais vias), favorecendo a realização de um maior número de patrulhas. Tal 
medida aumenta o raio de ação da tropa, valendo-se do princípio da surpresa, 
bem como a sensação de segurança dos moradores.

6. Título: Op GLO – Utilização de interferidores
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; GE
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É pertinente a utilização de interferidores – material de Guerra Eletrônica 
(GE) – para apoiar ações pontuais da F Pac, evitando, assim, que os agentes 
perturbadores da ordem pública (APOP) realizem alerta antecipado (via rádio) 
de possíveis ações a serem desencadeadas.

7. Título: Op GLO – Acondicionamento de coletes balísticos
Categorias: Op GLO; Log - Material
Há necessidade de confecção de suportes específicos para acomodar os coletes 
balísticos na posição correta (horizontal), evitando que tais materiais sofram 
deformações nas suas estruturas em virtude do acondicionamento incorreto.

8. Título: Op GLO – Militar dotado de fuzil com luneta na torre do M113
Categorias: Op GLO
É viável o emprego de militar dotado de fuzil com luneta na torre do M113, a fim 
de melhor aproveitar a referida posição, no tocante à capacidade de observação 
e precisão no tiro. Ressalta-se que tal medida não impede que a mencionada 
torre também seja mobiliada com arma coletiva, aumentando, assim, o rol de 
capacidades nas operações em ambiente urbano.

9. Título: Op GLO – Segurança orgânica das instalações de uma força de 
pacificação
Categorias: Op GLO; Op de pacificação
É pertinente a criação de crachás com código de cores, a fim de estabelecer 
o grau de acesso de cada militar às diferentes instalações de uma F Pac 
constituída, aumentando o grau de segurança orgânica.

10. Título: Op GLO – Central de briefing
Categorias: Op GLO
É pertinente a confecção de murais fixos, caixão de areia e barraca de briefing 
centralizada, buscando a padronização na emissão de ordens, além de facilitar 
a compreensão da missão por parte das frações envolvidas.

11. Título: Op GLO – Função de subcomandante de uma subunidade da força 
de pacificação
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Atv pessoal
É necessário dotar uma SU/F Pac com a função de S Cmt, a fim de possibilitar, 
dentre outras questões, o arejamento do Cmt SU. Ressalta-se que a falta dessa 
previsão em QCP pode acarretar a substituição do Cmt SU pelo Ten Cmt Pel 
mais antigo, gerando o acúmulo de funções por parte desse último militar.

12. Título: Op GLO – Medidas de descontaminação da tropa
Categorias: Op GLO; Log – Sau; Atv pessoal
É necessário que sejam adotadas medidas de descontaminação da tropa (coleta 
diária de fardas para a lavanderia, recipiente com água sanitária para limpeza de 
coturnos etc) antes do acesso aos locais de alojamento, visando a minimizar a 
ocorrência e proliferação de doenças. Tal procedimento cresce de importância à 
medida que o patrulhamento ocorra em áreas consideradas insalubres.
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13. Título: Op GLO – Evacuação de militares enfermos
Categorias: Op GLO; Log – Sau
Urge providenciar meios necessários para evacuação de militares 
enfermos, tais como ambulâncias operacionais, Vtr UTI, URUTU Amb, 
equipe de APH etc, bem como estudar prováveis itinerários dentro da A Op, 
a fim de possibilitar deslocamentos rápidos e coordenados, com a devida 
segurança.

14. Título: Op GLO – Rede de informações de segurança
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Intlg
É viável que a F Pac receba login e senha (a cargo do E2 F Pac) para realizar a 
busca na rede INFOSEG (uso restrito dos OSP), possibilitando a identificação de 
pessoas com mandados de prisão.

15. Título: Op GLO – Estabelecimento de pontos fortes
Categorias: Op GLO; Intlg
É viável realizar levantamentos de inteligência para definição do centro de 
gravidade de cada subsetor de patrulhamento, permitindo que os pelotões 
estabeleçam nessas regiões pontos fortes temporários, de onde é possível 
lançar patrulhas nível GC por itinerários predefinidos.

16. Título: Op GLO – Utilização de viatura blindada no bloqueio de travessas e 
becos
Categorias: Op GLO; Op de pacificação
Julgou-se pertinente a disposição das Vtr Bld no bloqueio de travessas e becos, 
realizando a segurança de flanco da tropa que se desloca em áreas irregulares 
das comunidades.

17. Título: Op GLO – Depósito específico para ponta de cigarros (bituqueira)
Categorias: Op GLO; Op de pacificação
É pertinente a adoção de um depósito específico para ponta de cigarros 
(bituqueira), confeccionado com garrafas tipo Pet, penduradas em cada barraca. 
No fundo da garrafa põe-se um pouco de água a fim de  apagar os cigarros 
ali depositados. Além disso, a mistura de água/cigarro (nicotina) serve como 
repelente de mosquitos.

18. Título: Op GLO – Plano de reversão
Categorias: Op GLO; Log – Mat
Há necessidade de confeccionar o Plano de Reversão ao final da operação, 
visando a organizar a restituição do material utilizado às OM de origem.

19. Título: Op GLO – Acompanhamento de telejornais
Categorias: Op GLO; Com Soc
Há necessidade de que o S2 acompanhe diariamente os telejornais, 
particularmente os locais, para verificar as notícias transmitidas sobre a operação 
em andamento.
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20. Título: Op GLO – Controle de danos
Categorias: Op GLO; Ap Def civil; Atv finanças
É viável o pagamento de despesas referente ao controle de danos, especificamente 
quanto ao reparo de bens dos cidadãos, com cartão corporativo, conferindo 
agilidade ao processo.

21.Título: Op GLO – Confecção de relatórios
Categorias: Op GLO; Direito/Asse Jur
Há necessidade de lançar nos relatórios, de forma minuciosa, o uso progresso 
da força, exatamente como ocorreu nos eventos, conforme as regras de 
engajamento, visando cumprir o previsto na Lei de Acesso à Informação.

22. Título: Op GLO – Liberação da tropa
Categorias: Op GLO; Atv pessoal
É pertinente a organização de eventos turísticos nos dias de liberação (day off), 
a cargo do E1/S1, com o intuito de elevar o moral da tropa.

23. Título: Op GLO – Utilização do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas
Categorias: Op GLO; Av Ex
É pertinente a utilização do Sistema de Aeronave Remotamente Pilotado 
(SARP) em apoio às operações, na produção de imagens aéreas em tempo real, 
contribuindo para a consciência situacional.

24. Título: Op GLO – Protetor auditivo para uso dentro dos blindados
Categorias: Op GLO; Log – Mat
É viável o desenvolvimento ou aquisição de um protetor auditivo para uso dentro 
dos blindados, que proteja contra os estampidos e permita a comunicação entre 
os militares. Tal proteção também deve permitir o uso com o capacete balístico.

25. Título: Op GLO – Inspeção da espingarda calibre 12
Categorias: Op GLO; Log – Mat
É importante a implementação de memento (passo a passo) para a inspeção da 
espingarda calibre 12 por ocasião do término das patrulhas, visando minimizar a 
possibilidade de disparos acidentais com esse armamento.

26. Título: Op GLO – Colete balístico com dispositivo de “soltura rápida”
Categorias: Op GLO; Log – Mat
Constatou-se a pertinência da utilização de colete balístico com dispositivo 
de “soltura rápida”, que, além de se acoplar melhor ao corpo, possibilita maior 
agilidade para o usuário. Ressalta-se que as placas balísticas existentes nos 
coletes já fornecidos pela cadeia de suprimento adéquam-se perfeitamente ao 
colete com soltura rápida.

27. Título: Op GLO – Reuniões com lideranças locais
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Op psicológicas; CIMIC
As reuniões envolvendo lideranças locais devem ser coordenadas por militares 
especializados em operações psicológicas ou, na impossibilidade, por militares 
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preparados tecnicamente por especialista nessa área, a fim de que se obtenham 
resultados satisfatórios e não se percam oportunidades de influenciar públicos-
alvo selecionados entre a população.

28. Título: Op GLO – Utilização de novas tecnologias
Categorias: Op GLO; Atv finanças
É viável a utilização de novas tecnologias, simples e relativamente baratas, 
tais como equipamentos que cortam motores de veículos, filmagem e disparo 
remotamente controlados, som para controle de distúrbios e outras semelhantes, 
que proporcionem o efeito surpresa e reduzam a liberdade de ação dos APOP. 
Para a aquisição de tais tecnologias poderia ser estudado o uso do cartão 
corporativo, conferindo maior agilidade aos processos administrativos.

29.Título: Op GLO – Montagem dos postos de bloqueio e controle de via urbana 
(PBCVU)
Categorias: Op GLO; Log – Mat
É viável mobiliar os PBCVU com materiais que sirvam para reduzir a velocidade 
de veículos, tais como “fura pneu”, “jacaré”, trilhos de trem, blocos de concreto, 
cordas motociclistas etc, obrigando os condutores a respeitarem a ordem de 
parar.

30. Título: Op GLO – Programa de atendimento social às famílias dos militares
Categorias: Op GLO; Atv pessoal
É viável a implantação do Programa de Atendimento Social às Famílias dos 
militares e servidores civis participantes de Missões Especiais (PASFME), 
constando de visitas institucionais, passeios turísticos, justiça itinerante, reunião 
com lideranças comunitárias, apoio de assistência social etc, com o intuito de 
elevar o moral da tropa.

31. Título: Op GLO – Utilização de material da Garantia da Lei e da Ordem pelo 
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec; Log – Mat
É pertinente a utilização de material GLO, pelo Esqd C Mec, para missões de 
PBCE, PBCC e OCD, com o referido material sendo transportado por viatura 
específica nos trens de combate (TC), ECD ser empregado pelo pelotão reserva 
do esquadrão. Tal medida torna-se relevante, haja vista que o Pel C Mec não 
possui viatura com espaço suficiente para transportar o mencionado material.

32. Título: Op GLO – Utilização de propriedade particular quando em operações
Categorias: Op GLO; Direito/Asse Jur
É pertinente que seja providenciado pelo comando da F Pac, antes da saída 
para as operações planejadas, documento que ampare juridicamente a tropa 
em situações em que seja necessário utilizar e/ou ocupar área de propriedade 
particular, para fins de segurança da tropa ou de obtenção de uma melhor 
posição, quando em ação.



2-6

33. Título: Op GLO – Emprego de militares do sexo feminino nos postos de 
bloqueio e controle de estrada (PBCE)
Categorias: Op GLO
É necessário contar com militares do sexo feminino para apoio nas revistas nos 
PBCE, minimizando a possibilidade de que os APOP empreguem mulheres para 
o transporte clandestino de material ilícito. Ressalta-se que tais militares devem 
receber adestramento adequado para o mencionado apoio, a fim de não pôr em 
risco a própria segurança e a da tropa executante.

34. Título: Op GLO – Emprego de pelotão de segurança na base de operações
Categorias: Op GLO; Atv pessoal
Há necessidade de que a Força a ser empregada preveja a inclusão de um 
pelotão específico para as atividades relacionadas com a segurança da base 
de operações, evitando que seja afetado o descanso e, consequentemente, o 
rendimento dos militares em ação.

35. Título: Op GLO – Utilização de kits de saúde
Categorias: Op GLO; Log – Sau
É viável que cada fração empregada conduza para as operações kits coletivos 
de saúde, além do kit individual, que deverá ser de dotação de cada militar. 
Ressalta-se a importância de que ambos os kits sigam a legislação vigente, 
visando ao tratamento de lesões por pessoal não capacitado. Além disso, 
destaca-se a importância da instrução de nivelamento, ocasião em que o Of 
médico orientará a tropa quanto à utilização do kit.

36. Título: Op GLO – Composição dos pelotões de fuzileiros blindados
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec
É importante que os pelotões de fuzileiros blindados sejam empregados 
completos nas missões em ambiente urbano, com dois GC a cargo do Adj do 
Pel e a Seç Cmdo e o outro GC, a comando do Cmt Pel, proporcionando maior 
flexibilidade, apoio mútuo e fluidez nesse tipo de operação.

37. Título: Op GLO – Metraladora MAG 7,62 mm na torreta do M 113
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Tropa Bld/Mec
É viável a construção de um berço para Mtr MAG 7,62 mm na torreta do M 113, 
permitindo realizar o apoio de fogo da fração. Ressalta-se que, embora o M113 
possua berço para Mtr .50 (orgânica do carro), não é possível o emprego de tal 
armamento no contexto de uma F Pac.

38. Título: Op GLO – Posição de tiro no M 113
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Tropa Bld/Mec
É pertinente que seja colocado um assoalho, tipo pallet, no piso interno do M 113, 
com a finalidade de proporcionar ao atirador uma posição de tiro mais estável 
durante o deslocamento da patrulha.

39. Título: Op GLO – Acesso às obras de arte dominantes
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec; Log – Mat
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É viável que cada viatura M113 transporte uma escada dobrável de alumínio de 
aproximadamente dois metros, facilitando o acesso às obras de arte dominantes 
(locais de comandamento) sobre as ações da tropa.

40. Título: Op GLO – Torre de proteção balística para o motorista de viatura 
blindada de transporte de pessoal (VBTP)
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec
É viável a adaptação da torre de proteção balística para o motorista de VBTP, 
tal qual o modelo usado no Urutu, garantindo a condução da viatura com total 
aproveitamento e proteção, face às ameaças apresentadas no ambiente urbano.

41. Título: Op GLO – Fuzis com mira holográfica
Categorias: Op GLO; Log – Mat
É viável que todos os fuzis dos militares empregados em operações GLO sejam 
dotados de mira holográfica, aumentando a eficiência dos disparos e reduzindo 
a possibilidade de danos colaterais. Ressalta-se que, para tal situação, é 
conveniente que cada militar realize a calibragem de sua mira e que mantenha o 
mesmo fuzil durante toda a missão.

42. Título: Op GLO – Uso dos óculos de proteção
Categorias: Op GLO; Log – Mat
É pertinente o uso de óculos de proteção pela tropa empregada, sobretudo como 
regra de segurança contra os APOP que, em diversas ocasiões, intensificaram 
os ataques com fogos de artifício contra a tropa. Ressalta-se que para atender 
em melhores condições a tropa, devem ser considerados dois tipos de lentes: 
uma escura para o dia e outra âmbar (amarela) para a noite.

43. Título: Op GLO – Apoio do Serviço de Assistência Religiosa do Exército
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Atv pessoal
É importante que militares do SAREx (preferencialmente um padre e um pastor) 
integrem as F Pac para a realização de ações religiosas, durante as fases de 
preparação e emprego da tropa, que enalteçam a dimensão moral, ética e 
espiritual da missão.

44. Título: Op GLO – Cargo de adjunto E8
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Op psicológicas
Há necessidade de prever um militar para o cargo de Adj E8 das F Pac, 
preferencialmente especializado em operações psicológicas, apoiando as ações 
de planejamento, coordenação e, principalmente, avaliação destas.

45. Título: Op GLO – Plano de avaliação das operações psicológicas
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Op psicológicas
É pertinente elaborar o Plano de Avaliação das Operações Psicológicas (apêndice 
ao Plano de Op Psico) para coordenar a coleta da avaliação realizada pelo 
escalão superior, pelas demais forças componentes (F Cte) e subordinadas, além 
de orientar os esforços das agências civis parceiras, garantindo a consistência 
das mensagens emitidas.
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46. Título: Op GLO – Testes para motoristas militares
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Log – Trnp
É pertinente que todos os militares que exercerão a função de motorista em 
Op GLO realizem testes (teórico e prático), para avaliar conhecimentos sobre 
leis de trânsito, direção defensiva e condução da Vtr, atestando a aptidão para 
determinado tipo de missão.

47. Título: Op GLO – Militar responsável pelas operações psicológicas nas 
pequenas frações
Categorias: Op GLO; Op de pacificação; Op psico; CIMIC
É pertinente que um militar da patrulha seja designado como responsável pelas 
Op Psico/CIMIC da pequena fração (nível GC), auxiliando na formação de 
vínculos junto à população local. É conveniente que tal militar seja escolhido 
por suas características individuais e receba instruções sobre as ideias-força da 
operação, além dos EEI a serem levantados.

48. Título: Op GLO – Medida contra “coquetel molotov”
Categorias: Op GLO; Log – Mat
Considerando que os APOP, ao agredirem a tropa, podem lançar artefatos do 
tipo “coquetel molotov”, torna-se conveniente que as Vtr transportem, nas suas 
partes traseiras, extintores de incêndio com a finalidade de apagar o fogo que 
possa vir a ser produzido.

49. Título: Op GLO – Divisão de tarefas no interior das viaturas
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec
É pertinente padronizar a divisão de tarefas no interior das Vtr (áreas de 
observação: segurança lateral, segurança para retaguarda etc), durante os 
deslocamentos motorizados e, principalmente, por ocasião dos desembarques, 
visando aumentar o nível de segurança da guarnição.

50. Título: Op GLO – Porte de aparelhos celulares
Categorias: Op GLO; C2; Log – Mat
É viável que determinados militares em patrulha portem aparelhos celulares 
funcionais, com recursos limitados às necessidades das operações, tais como 
carômetro digital, imagens de satélites, aplicativos de comunicação etc. Deve 
ser evitado o uso de aparelhos celulares particulares, que podem concorrer para 
distrações desnecessárias durante o patrulhamento e que, em uma eventual 
perda, possam fornecer informações para os APOP.

51. Título: Op GLO – Monitoramento de faixa de frequência dos agentes 
perturbadores da ordem pública
Categorias: Op GLO; C2/Com/GE
É pertinente o monitoramento das faixas de frequência utilizadas pelos APOP, a 
fim de avaliar a reação desses agentes às ações da F Pac e, ao mesmo tempo, 
antecipar possíveis reações destes. Ressalta-se que, nesse tipo de atividade, 
normalmente são estabelecidos pelo menos dois canais de comunicação: um 



2-9

ostensivo, no qual os APOP têm conhecimento de que estão sendo monitorados 
(“rádio APOP”), e outro discreto, sem que tais agentes saibam que estão sendo 
monitorados.

52. Título: Op GLO – Mandados judiciais
Categorias: Op GLO; Direito/Asse Jur
Há necessidade de mandados judiciais de busca por área, a fim de que seja 
autorizada a entrada da tropa em todas as residências suspeitas, evitando 
que os APOP deixem armas e drogas escondidas, para, então, livrarem-se 
dos flagrantes, apreensões e prisões. Como alternativa, na situação da não 
existência de um mandado judicial formalizado, ressalta-se que a perseguição 
é um recurso que permite a busca dos APOP dentro das residências a fim de 
formalizar o flagrante delito.

53. Título: Op GLO – Emprego de psicólogos para apoiar a tropa
Categorias: Op GLO; Atv pessoal
O emprego de psicólogos para apoiar a tropa em demandas motivacionais e 
outras julgadas pertinentes revelou-se de grande utilidade para identificar os 
problemas que estavam influenciando negativamente o moral da tropa e para a 
busca de soluções para tais situações.

54. Título: Op GLO – Implantação do day off
Categorias: Op GLO; Atv pessoal
É pertinente a implantação do day off (dia de liberação para que os militares saiam 
à cidade durante a operação) uma vez por semana, em reforço aos eventos de 
arejamento, colaborando para a manutenção do moral da tropa. Ressalta-se a 
importância da segurança para as atividades previstas nesse dia de liberação.

55. Título: Op GLO – Utilização do Sistema Pacificador pelos comandantes 
subunidade
Categorias: Op GLO; C2/Com/GE
Há necessidade de que os Cmt SU acompanhem suas frações no terreno durante 
as operações, por intermédio da disponibilização do Sistema Pacificador on-line, 
via internet móvel e VPN.

56. Título: Op GLO – Utilização de câmeras portáteis conduzidas pelos militares
Categorias: Op GLO; C2/Com/GE
É viável a utilização, na Vtr PC do Cmt SU, de notebook conectado (via rede wi-fi) 
às câmeras portáteis conduzidas pelos militares, permitindo o acompanhamento 
das imagens em tempo real no raio de ação da rede wi-fi.

57. Título: Op GLO – Preparo e adestramento de quadros específicos no centro 
de instrução de operações de Garantia da Lei e da Ordem
Categorias: Op GLO; Atv ensino/preparo
É pertinente o preparo e o adestramento de quadros específicos no CI Op GLO, 
com, no mínimo, três meses de antecedência à execução da missão.
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58. Título: Emprego de viaturas blidadas de transporte de pessoal nas ações
de Garantia da Lei e da Ordem em ambiente urbano (operações de pacificação)
Categorias: Op GLO, Tropa Bld /Mec, Op pacificação
As VBTP URUTU, GUARANI e M 113 BR têm diferentes aplicabilidades em 
ambientes urbanos, particularmente no emprego em Op GLO. Suas peculiaridades 
podem ser vantajosas ou desvantajosas, dependendo da oportunidade. Para o 
terreno do Complexo da MARÉ, por exemplo:
- a VBTP GUARANI mostrou-se muito grande para algumas ruas e vielas, 
portanto foi utilizada com muita dificuldade em algumas áreas; e
- a VBTP M113B mostrou-se bastante adequada em manobrabilidade por seu 
tamanho reduzido, porém suas lagartas causam dano significativo ao calçamento 
local, problema que pode ser resolvido com o emprego de esteiras de borracha 
(em fase de testes).
A instalação dos seguintes itens, se possível, podem ser diferenciais em 
situações de risco para a tropa:
- Na VBTP Urutu: torreta blindada para o At Mtr, cápsula blindada para o Mot e 
lâmina frontal para desobstrução de obstáculos; e
- No M113: sistema de visão termal.

59. Título: Força de Pacificação Maré VII - Utilização de blindados em ambiente 
urbano
Categorias: Op GLO, Tropa Bld/Mec, Op pacificação
Em uma Op GLO, antes de se empregar blindados em ambiente urbano, é 
necessário considerar que tal emprego apresenta prós e contras. Em que pese 
a proteção blindada como fator extremamente positivo e dissuasório, dentre os 
fatores contrários podem ser citados:
- tamanho que inviabiliza o deslocamento em vias estreitas;
- esteiras que destroem o pavimento das ruas;
- barulho da VBTP que denuncia sua posição e causa transtornos à população; e
- custo da manutenção da Vtr.
Enquanto o EB não possuir viaturas blindadas multitarefa (VBMT), a situação de 
emprego conjunto de VBTP e viaturas de transporte não especializada (VTNE) 
pode ser bem explorada quando a VBTP der o apoio necessário para a VTNE. A 
chegada das VBMT suprirá essa lacuna no futuro.

60. Título: Força de Pacificação Maré VII - Emprego do caçador
Categorias: Op GLO, Tropa Bld/Mec, Op pacificação
Sempre que for possível, é fundamental lançar caçadores nos principais pontos 
de comandamento da área urbana onde serão desencadeadas as ações, 
para fins de monitoramento, levantamento de informes e proteção da tropa. 
Entretanto, deve ser considerado que o maior problema do emprego da equipe 
de caçadores é onde posicioná-la, de modo a proporcionar a observação e o 
apoio de fogo de forma efetiva, sem ilegalidade em sua atuação. Esse problema 
pode ser resolvido por meio do previsto no inciso XXV do artigo 5º da CF/88. 
Para tal, a F Pac, EB ou MD deve regular o procedimento, estabelecendo regras 
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para a aplicação do referido artigo, de tal sorte que seja caracterizado iminente 
perigo público, buscando o entendimento do MP ou MPM, assegurando a 
legalidade desse tipo de ação. Convém ressaltar que é desejável que a equipe 
de caçadores em ambientes urbanos, particularmente de alto risco, deve ser 
enquadrada em alguma outra fração, para que esta providencie a segurança 
daquela.

61. Título: Força de Pacificação Maré VII - Permanência nos checkpoint
Categorias: Op GLO, Tropa Bld/Mec, Op pacificação
Em locais onde a atividade dos APOP gera confrontos armados entre estes e 
a tropa, a permanência deve ser curta nos checkpoint de modo a não dar a 
oportunidade de organização para atacar a tropa. Nessa situação, a atuação 
dos APOP pode inviabilizar o estabelecimento de posições desabrigadas para 
verificação de pessoas ou veículos. O tempo de permanência em um checkpoint 
deve ser estimado por meio do estudo judicioso dos fatores de decisão, dentre 
eles a missão, as atividades do APOP, as capacidades da tropa, o terreno e 
a população. Em determinados locais, conforme a situação, os PBCV podem 
ser fixos, isolando uma determinada área e evitando o fluxo logístico desses 
agentes.

62. Título: Força de Pacificação Maré VII - Comunicação UHF
Categorias: Op GLO, Tropa Bld/Mec, Op pacificação
Para as ações em ambiente urbano, durante enfrentamentos com APOP, os 
Cmt GC e esquadra necessitam ter maior coordenação e controle sobre seus 
homens. Para que a comunicação verbal entre as esquadras não denuncie a 
manobra aos APOP, devido à necessidade de se falar ou gritar para ser ouvido 
durante a ação (tiros etc), podem-se distribuir equipamentos rádio UHF para 
determinados integrantes da fração, para que a comunicação possa ser feita de 
forma menos ostensiva. Deve-se considerar que a exploração rádio em situações 
de crise pode ser prejudicada pelo excesso de utilização no mesmo canal. Assim, 
deve ser avaliada a real necessidade de se distribuir equipamentos rádio para 
certas funções. Visualiza-se que, no nível em que o Cmt tenha condições de dar 
ordens efetivamente a voz em tom razoável (visualiza-se a esquadra), o rádio 
seria adequado apenas para esse Cmt de fração e níveis superiores para evitar 
o congestionamento. Devem-se adestrar as frações visualizando o problema da 
denúncia da manobra, devendo treinar a comunicação com rádio no nível julgado 
adequado (de forma que não sature o canal), a transmissão de ordens a voz no 
menor volume possível e o treinamento de sinais e gestos convencionados para 
essas situações.

63. Título: Força de Pacificação Maré VII - Identificação positiva e designação de 
alvo durante a noite
Categorias: Op GLO, Tropa Bld/Mec, Op pacificação
Em caso de confronto com disparos por armas de fogo, existe uma dificuldade 
natural em se identificar o local origem dos disparos. A identificação do local 
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depende de o militar estar olhando para o local exato de onde veio o disparo 
no momento em que ele ocorre. A utilização de laser point (de preferência na 
cor verde, no qual se pode ver o feixe de luz) é consideravelmente útil para 
a designação da origem de disparos contra a tropa. Entretanto, no momento 
em que aponta, o militar também pode ser visualizado e pode atrair fogos 
contra si. Apesar de o atirador da Vtr Bld contar com melhor proteção e melhor 
posicionamento para fazer tal indicação, deixar a designação de objetivos a 
cargo de somente um militar não é desejável, pois pode ser insuficiente para 
se fazer a designação com rapidez e oportunidade. Já é realizada a distribuição 
de setores de observação para os militares da tropa. Para multiplicar as 
possibilidades de designação de objetivos na situação apresentada e para dar 
resposta mais rápida, o ideal é que haja diversos militares na fração para realizar 
tal designação. Caso o militar não esteja na Vtr Bld, deve procurar um abrigo 
adequado no momento em que for apontar com o laser point. Considerando 
que esse é um momento crítico da realização das patrulhas em área urbana, é 
desejável que a tropa tenha adestramento intenso nesse procedimento.

64. Título: Op GLO – Instalação de barras corta fio na porção traseira das viaturas
Categorias: Op GLO; Tropa Bld/Mec
É viável que sejam instaladas duas barras corta fio na porção traseira das Vtr, com 
o objetivo de proporcionar segurança aos militares durante os deslocamentos, 
ao prevenir possíveis acidentes com o popular cerol, utilizado na linha das pipas.

65. Título: Op GLO – Filmagem das ações durante as patrulhas e revistas
Categorias: Op GLO; C2/Com/GE
É viável filmar as ações durante as patrulhas e as revistas, com o objetivo de 
resguardar a tropa contra acusações falsas de desvio de conduta, proporcionando 
maior legitimidade aos militares envolvidos e contribuindo para reduzir a 
agressividade inicial dos revistados e para a APA. Atenção especial deve ser 
dada à segurança do militar com a câmera, devendo este ficar responsável 
apenas pela filmagem.

66. Título: Op GLO – Mandados de busca
Categorias: Op GLO; Direito/Asse Jur
Há necessidade de que sejam obtidos mandados de busca (preferencialmente 
coletivos), por ocasião da assinatura dos acordos de cooperação. Tal recurso 
jurídico é considerado fundamental para a liberdade de ação da tropa, permitindo, 
assim, um efetivo vasculhamento, a fim de que o armamento de posse dos APOP 
possa ser retirado da A Op.

67. Título: Op GLO – Ocupação de propriedades privadas e/ou públicas
Categorias: Op GLO; Direito/Asse Jur
É viável realizar ocupação prévia, por parte da tropa, das propriedades privadas 
e/ou públicas com reconhecida relevância operacional, que possuam dominância 
sobre a A Op. Tal ocupação busca estabelecer pontos fortes, que proporcionem 
segurança à população e às operações militares e reduzam os danos colaterais 



das ações empreendidas pelos APOP. Ressalta-se que, para a implementação de 
tal medida, quando não há o consentimento do proprietário, torna-se necessária 
uma ordem judicial que ampare a ação.
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