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SISTEMAS AVANÇADOS DE DETECÇÃO DE DISPOSITIVOS 
EXPLOSIVOS IMPROVISADOS: DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS E 

CÃES FAREJADORES 
Rodrigo Eschiletti Rodrigues Salles 

Vinícius Carvalho de Figueiredo 
 
RESUMO 
Pretende‐se neste artigo abordar, primeiramente, os aspectos dos combates 
modernos, os novos tipos de ameaças que essa guerras trazem aos 
combatentes e à população assolada nesses conflitos. Vamos abordar 
especificamente o método utilizado pelos grupos terroristas e que vem sendo 
difundido para o crime organizado dentro do Brasil e da América do Sul, o 
uso de explosivos, principalmente os Artefatos Explosivos Improvisados 
(AEI). Após isso o trabalho mostra as deficiências materiais e doutrinarias 
que enfrentamos no Exército Brasileiro (EB), e como alguns países que 
enfrentam a mais tempo essas ameaças se preparam para lutar contra elas, 
focando na parte material. No final a conclusão pretende propor um inclusão 
no Quadro de Distribuição de Material (QDM) do Pelotão de Engenharia do 
EB, fração mínima de emprego, para tentar mitigar essa deficiência existente 
e permitir que as tropas de engenharia cumpram sua missão de prover 
mobilidade e proteção para as tropas do EB, nesses conflitos modernos, com 
eficiência e segurança. 
 
Palavras‐chave: Artefato Explosivo Improvisado, Combate, Detecção, 
Engenharia, Terrorismo, Exército Brasileiro. 
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ABSTRACT 
The aim of this article is to address, first, the aspects of modern combat, the 
new types of threats that these wars bring to combatants and the population 
plagued by these conflicts. We will specifically address the method used by 
terrorist groups and the use of explosives, mainly the Improvised Explosive 
Device (IED), which has been widely disseminated to organized crime within 
Brazil and South America. After this, the work shows the material and 
doctrinal deficiencies that we face in the Brazilian Army, and how some 
countries that face these threats prepare to fight against them, focusing on the 
material part. At the end the conclusion is to propose an inclusion in the 
Engineering Platoon Material Distribution Table (QDM), the minimum fraction 
of employment, to try to mitigate this existing deficiency and allow engineering 
troops to fulfill their mission of providing mobility and protection for the 
Brazilian Army troops, in these modern conflicts, with efficiency and security. 
 
 
Key words: Improvised Explosive Device, Combat, Detection, Engineering, 

Terrorism, Brazilian Army 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil, apesar da recente crise econômica e política, é um dos países 

emergentes com maior protagonismo mundial, possuindo umas das maiores 

economias do mundo e sendo a liderança regional da América do Sul. Como 

afirma Rubens Ricupero em seu livro “A diplomacia na construção do Brasil”, 

o Brasil usa em sua política externa os métodos do “poder suave”, como por 

exemplo a negociação, porém é necessário que ele possua Forças Armadas 

(FFAA) atualizadas e com capacidades de dissuasão como, inclusive, 

previsto no item 5.13 da Estratégia Nacional de Defesa (END). Após o 

término, com indiscutível sucesso, da participação brasileira, com tropas das 

Forças Armadas, na MINUSTAH, o Brasil vem negociando com a 

Organização das Nações Unidas (ONU) a participação em outra missão sob 

a égide desse organismo internacional, em concordância com item 5.12 da 

END, conforme amplamente divulgado pelo Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e pela mídia brasileira. Esse pleito visa, sem dúvida, 

aumentar: a visibilidade e participação internacional do país, seu 

protagonismo regional e sua influência na ONU, onde busca ocupar um 

assento como membro permanente do Conselho de Segurança. Conforme 

entrevista do Ministro de Estado da Defesa brasileiro ao sítio de noticias G1, 

os locais de maior probabilidade de desdobramento da tropa brasileira são, a 

África (RCA, Mali, Congo) ou Oriente Médio (Líbano) e essas localidades 

possuem algo em comum, conflitos irregulares assimétricos, com grupos 

terroristas lutando contra as tropas governamentais regulares e tropas da 

ONU.  

Após a 2a Guerra Mundial houve uma grande mudança nos conflitos 

armados nacionais e internacionais. Nos dias atuais, os combates tem sido 

travados em ambientes urbanos, dentro de localidades, onde a força adversa 

se encontra descaracterizada e misturada a população. Temos como 

exemplo desta afirmação, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(FARC) na Colômbia, o ETA na Espanha, IRA na Irlanda e as guerras no 

Oriente Médio e África (Líbano, Iraque, Afeganistão, República Centro 

Africana (RCA), Congo e outros), onde grupos de narcotraficantes e/ou 

terroristas combatem as forças governamentais e forças de ocupação em 

conflitos regionais e internacionais. 
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Uma das formas mais utilizadas para realizar ataques às tropas 

regulares é a utilização de Artefatos Explosivos Improvisados (AEI), pois essa 

é uma forma relativamente barata, de fácil manufatura e aquisição e que 

causa um enorme prejuízo, seja em vidas, seja no moral da tropa ou da 

população, pois espalha o terror. Segundo FAIOLO (2012), os AEI foram um 

dos principais meios de ataque e responsável pelas baixas em tropas 

regulares, e foram amplamente utilizados pelas FARC e pelo Exército de 

Libertação Nacional (ELN), ambos na Colômbia. Esse tipo de ameaça, 

porém, nunca foi encontrada pela tropa brasileira nas missões em que 

participou, seja na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti 

(MINUSTAH) ou nas Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), em 

diversos Estados brasileiros. 

Caso seja empregado em alguma missão, em locais com as 

características supracitadas, a tropa brasileira irá enfrentar a ameaça do AEI. 

Somado a essa possibilidade de emprego no exterior, os militares do Exército 

Brasileiro (EB) tem sido cada vez mais utilizados em missões de GLO e, 

apesar de ainda não ter encontrado AEI nessas missões, sabe-se que, como 

disse CAVALCANTE (2012), hoje as quadrilhas no Rio de Janeiro já 

produzem suas próprias granadas e grupos criminosos estão adquirindo 

novos conhecimentos para fabricação de bombas caseiras. Isso aumenta, 

sobremaneira, a possibilidade das tropas se depararem com esse moderno 

meio de ataque. 

 

1.1 PROBLEMA 

Para a segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 o EB adquiriu alguns 

materiais para desativação de AEI, como por exemplo robôs. Não há, porém, 

nenhuma doutrina ou curso de especialização na Força Terrestre, que 

capacite militares para realizar esse tipo de ação. Segundo CAHÚ (2014), há 

militares capacitados para realizar tal ação, mas eles foram capacitados em 

cursos nas nações amigas ou outras FFAA brasileiras, pois não há nenhum 

curso do EB que capacite seus militares para tal missão.  

Os ensinamentos adquiridos nas escolas militares, bem como nos 

cursos de especialização existentes, como o de desminagem no Centro de 

Instrução de Engenharia (CI Eng), são voltados para a desminagem 
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convencional. Ainda, segundo FAIOLO (2012), o material existente nos 

Batalhões de Engenharia de Combate (BE Cmb) são obsoletos e o mínimo 

necessário para realizar desminagem, não sendo adequado para fazer face a 

essa nova ameaça. 

Somado a esses fatores, temos o fato que a detecção do AEI é de 

extrema dificuldade, devido ao fato de eles poderem ser de tamanhos 

variados e de fácil dissimulação, instalados em praticamente qualquer lugar 

ou objeto, não possuírem necessariamente metal em sua composição e 

acionados de diversas formas tais como, tração, descompressão, 

remotamente, entre outras. 

Nesse sentido, quais seriam os meios de detecção de AEI mais 

adequados que o Exército Brasileiro poderia adquirir e qual a proposta de 

quantidade a ser incluído no QDM das suas Organizações Militares (OM)?   

 

1.2 OBJETIVO  

Este trabalho visa apresentar sistemas portáteis avançados de detecção 

de AEI, possíveis de serem utilizados pelo EB, empregados pelos exércitos 

mais modernos, utilizando manuais, publicações nacionais e estrangeiras e 

exemplos reais dos conflitos modernos. 

Para viabilizar a consecução do objetivo principal do trabalho foram 

formulados os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever artefatos explosivos improvisados e sua utilização em 

conflitos modernos; 

b) Apresentar as principais formas com que essa ameaça é utilizada 

nos contextos nacional e internacional; 

c) Apresentar alguns tipos e forma de utilização dos sistemas de 

detecção mais utilizados: detectores portáteis de metais, cães farejadores e 

outros que possam se mostrar relevantes durante a pesquisa.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Nos modernos conflitos atuais, conhecidos como guerra de 4a geração 

o AEI é a principal arma letal utilizada pelas forças irregulares. Segundo o 

Departamento de Defesa americano no Iraque os números mostraram um 

total de 39,2% de mortes causadas por AEIs, por exemplo (US Department of 

Defense, 2011 apud ROGERS, The Guardian - iraq, 2011). 
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 O Brasil, seguindo seus anseios de projeção internacional, liderança 

regional e o prescrito na END visa participar de outra operação de 

manutenção da paz sob a égide da ONU e que o provável local de emprego 

será a África ou Oriente Médio. Conforme mencionado anteriormente, essas 

regiões, em sua maioria, possuem conflitos entre o Estado Nacional e forças 

irregulares ou grupos terroristas que se encontram misturados à população e 

utilizam como forma principal de ataque, explosivos, sob a forma majoritária 

de AEI. 

Devido ao grave problema de segurança pública enfrentado no Brasil, 

notadamente na cidade do Rio de Janeiro, o EB tem sido cada vez mais 

empregado em operações de GLO. Não há ainda ameaça desse tipo sendo 

utilizada nas cidades brasileiras, porém vemos que: 

Em Agosto de 2001, a polícia carioca já apreendia com um 
cúmplice de Fernandinho Beira-mar centenas de quilos de 
dinamites, cordéis detonantes, espoletas (elétricas e pirotécnicas) e 
pólvora negra...Isso pode ser terrivelmente sintomático. No ramo da 
segurança, ao contrario das ciência naturais ou estatísticas, o fato 
de uma modalidade de evento (no caso de um carro bomba, por 
exemplo) não ter se processado até a presente data, não assegura 
a impossibilidade de sua ocorrência, apenas indicando que a 
mesma, por fatores as vezes imponderáveis, ainda não foi tentada. 
Hoje, quadrilhas do Rio de Janeiro já produzem suas próprias 
granadas de mão, na realidade bombas de nipple fabricadas a 
partir de explosivos comerciais, com tubos de PVC e pequenas 
esferas de aço. (CAVALCANTE, VINICIUS (2012)) 

 

Vemos que há uma grande possibilidade de em um curto espaço de 

tempo as tropas brasileira enfrentarem ameaças de AEI, seja em território 

nacional, seja em operações no exterior. Dessa forma, é necessário que o 

Brasil crie uma doutrina e adquira material necessário e condizente para 

realizar as ações de detecção e neutralização de AEI. Como diz FAIOLO 

(2012), é necessário preencher o vazio existente na força, com a criação de 

Equipes de Destruição e Neutralização de Artefatos Explosivos, com 

organização e dotação de materiais adequados. Somente dessa forma, se 

adequando aos novos desafios do combate moderno e adquirindo essa nova 

capacidade, a Engenharia do Exército Brasileiro poderá continuar a 

proporcionar um apoio eficaz a mobilidade e a proteção da tropa empregada 

nas diversas missões que a Força Terrestre venha a receber, seja Operações 

de Paz no exterior, seja em Operações de GLO no território nacional, seja na 

segurança de grandes eventos internacionais sediados no Brasil. 
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Portanto, partindo dessas possibilidades e necessidades, o presente 

trabalho visa apresentar quais os meios de detecção de AEI mais modernos, 

eficientes e adequados para a utilização por tropas do Exército Brasileiro e 

sugerir a quantidade ideal para uma equipe de desativação de AEI.  

 

2. METODOLOGIA 

Para se chegar a uma possível solução do problema proposto, este 

pesquisador se baseou no estudo dos manuais do exército americano que 

tratam sobre o assunto, em trabalhos anteriormente realizados, questionários 

com especialistas e militares que possuem especialização em desativação de 

AEI. 

Utilizou-se basicamente a pesquisa qualitativa para a abordagem do 

problema, pois foi analisada a qualidade das informações obtidas, 

principalmente por intermédio de questionários aplicados à militares com 

experiência na área em questão. Além disso, foi verificada a opinião dos 

especialistas sobre qual a melhor solução para o problema em questão. 

No que tange o objetivo geral foi utilizada a modalidade exploratória, 

tendo em vista que foi empregada pesquisa e busca em manuais de exércitos 

estrangeiros, publicações anteriores e outros trabalhos de conclusão de 

curso sobre o mesmo tema. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A pesquisa foi iniciada com a definição dos termos e conceitos e a 

explanação sobre a ameaça de AEI no contexto nacional e internacional nos 

dias atuais. Para realizar a revisão da literatura foi delimitado o período a 

partir do ano 2000 até o presente ano, visto que a forma de ameaça, as 

tecnologias para combate-la e os meios de detecção estão em constante 

evolução e por isso é necessário a utilização de fontes atualizadas, correndo 

o risco de a pesquisa obter um resultado irreal caso isso não seja seguido. 

 Foram utilizadas as palavras-chave artefato explosivo improvisado, 

detecção, tecnologia, ameaça terrorista, guerrilha e Brasil, juntamente com 

seus correlatos em inglês para buscas em sítios de procura na internet, 

trabalhos na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Essa pesquisa foi 
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complementada pela pesquisa e estudo de manuais e publicações do EB, do 

exército do EUA e exército espanhol. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos, trabalhos e matérias jornalísticas publicados em português, 

inglês ou espanhol, relacionados ao tema em questão, tratando sobre 

sistemas de detecção de explosivos. 

- Relatórios ou publicações de experiências em conflitos nos quais 

houve utilização das tecnologias em estudo. 

- Manuais de Exércitos da OTAN, com experiência em combate, no 

enfrentamento da ameaça de AEI, na utilização de tecnologias para detecção 

e manuais do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil. 

b. Critérios de exclusão: 

- Estudos e trabalhos que tratam somente sobre pessoal para realizar a 

detecção de AEI. 

- Relatórios ou publicações que tratam sobre conflitos nos quais não 

houve contato com o tipo da ameaça em estudo e manuais de Exércitos que 

não tem experiência nesse tipo de atividade, exceto o nacional. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Visando o aprofundamento do estudo sobre o assunto, a pesquisa 

contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: entrevista exploratória 

e questionário. 

2.2.1 Entrevistas  

Com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre o assunto, identificar 

e aproveitar experiências relevantes de especialistas que tiveram contato 

com o objeto do trabalho, foram realizadas as seguintes entrevistas: 

Nome Justificativa 

Ruan Schettine de Oliveira - Cap EB 
Integrante da Equipe de Desativação de 

AEI durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 

Thiago Henrique Barros Cardoso - 

Cap EB 

Integrante da Equipe de Desativação de 

AEI durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 

QUADRO 1- Quadro de especialistas entrevistados 

Fonte: O autor  
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2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais da 

Arma de Engenharia, sendo o estudo limitado particularmente aos oficiais 

formados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e que possuem 

curso de especialização em desativação de AEI. 

A amostra selecionada para responder os questionários também foi 

restrita a militares que realizaram curso de explosivos em países com 

experiência no enfrentamento desse tipo de ameaça ou que tenham 

participado de missões reais de desativação de AEI. 

Utilizando-se dos dados fornecidos pelo Departamento de Engenharia e 

Construção (DEC), acerca da quantidade de militares que possuem cursos 

na área em estudo, a população a ser estudada foi estimada em 31 militares. 

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se 

atingir uma amostra significativa, utilizando como parâmetro o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Como isso, a amostra  

dimensionada como ideal foi de 21 militares. 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 

indireta, por e-mail. 

Foi realizado um pré-teste com dois militares, um aluno da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e um oficial do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), que atendiam os pré-requisitos para 

integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar 

possíveis falhas no instrumento da coleta de dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa sobre o assunto do presente trabalho demonstra que a 

ameaça de AEI é uma realidade cada vez maior nos conflitos mundiais. A 

preocupação acerca das formas de detecção também é uma crescente visto 

que, a medida que se melhora a eficácia da detecção de explosivos, 

aumenta-se a segurança do pessoal, civil e militar, envolvido nos conflitos, 

diminuindo a quantidade de baixas por esse motivo. Isso se evidencia 

verificando os manuais expedidos pelos exércitos que constantemente são 

empregados em guerras, notadamente os da OTAN. 
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3.1.1 Artefato Explosivo Improvisado 

Segundo o manual técnico T9-1903 (Armazenamento, conservação, 

transporte e destruição de munições, explosivos e artifícios), o artefato 

explosivo é todo corpo carregado com explosivo destinado a produzir danos. 

O AEI, por sua vez, é um dispositivo, muitas vezes caseiro, 

confeccionado para causar danos e baixas na tropa e na população civil. É 

amplamente utilizado por forças adversas (ex. terroristas, guerrilheiros e 

marginais) para atentados, característicos dos conflitos de 4ª geração. Sobre 

AEI temos a seguinte definição do Departamento de Defesa Americano: 

Dispositivo instalado ou fabricado de maneira improvisada, 
incorporando química destrutiva, letal, nociva, pirotécnica ou 
incendiária e projetada para destruir, incapacitar, perturbar ou 
distrair. Pode conter produtos militares, mas normalmente são 
inventados com componentes não militares. Também chamados de 
AEI. (EUA, 2010, p. 108, TRADUÇÃO NOSSA). 

Temos ainda o manual de campanha FMI 3-34/MCIP 3-17 

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DEFEAT, do Exército Americano, que 

diz: 

AEI são artefatos improvisados que foram feitos para causar baixas 
ou danos pelo uso de explosivos por si só ou combinados com 
outros materiais, como materiais que se fragmentam, agentes 
químicos, toxinas biológicas e material radiológico [...]. AEI podem 
ser feitos de vários tamanhos e formatos e podem possuir 
diferentes tipos de invólucros e de formas de acionamento 
funcionamento [...]. Agentes químicos e biológicos, ou até mesmo 
material radiológico, podem ser incluídos para aumentar o poder 
destrutivo e o efeito psicológico do artefato. São únicos em sua 
natureza porque seu construtor tem que improvisar com os 
materiais disponíveis. Projetado para atacar um alvo ou tipo de alvo 
específico, geralmente ficam mais difíceis de serem detectados e 
de se proteger contra eles à medida que se tornam mais 
sofisticados. AEI estão cada vez mais sofisticados e podem ser 
fabricados com materiais comuns [...]. AEI podem variar desde o 
tamanho de um pacote de cigarros até o tamanho de um veículo. O 
grau de sofisticação depende da engenhosidade do seu inventor e 
das ferramentas e materiais disponíveis. Os AEI de hoje em dia são 
extremamente variados e contém qualquer tipo de dispositivo 
iniciador, além de vários explosivos comerciais, militares ou 
improvisados como carga principal. Paióis, munições armazenadas 
ou munições inimigas capturadas dentro do teatro de operações 
podem prover materiais explosivos para eventuais fabricantes de 
bombas [...] (EUA, 2005, p.4-1, TRADUÇÃO NOSSA). 

 
3.1.2 Detectores portáteis de metal 

Segundo o manual do exército americano Explosive Hazards 

Operations (2007), o AN/PSS-14 é um detector capaz de detectar mina 

antipessoal e anticarro, metálicas ou com baixo teor de metal em sua 
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composição. Devido à algoritmos sofisticados, ele possui uma taxa baixa de 

falsos alarmes e por isso é capaz de detectar minas em solos com alto teor 

de metal e minerais. Outra grande vantagem desse equipamento é que ele 

possui um radar penetrador de solo em sua constituição. 

Existem também Sistemas de Detecção de Explosivos, como o Sabre 

4000, Expray e o Quantum Sniffer, que drenam o ar através de uma válvula e 

determinam a presença de explosivos: 

A detecção de traços de quantidades de partículas de explosivos 

em superfícies (como carros, computadores, bagagens de mão, 

rodas, mãos, roupas e outros) pode ser feita passando o detector 

sobre a superfície removendo qualquer partícula de explosivo e 

realizando a analise[...]. Seis sistemas de detecção de explosivos 

têm sido utilizados operacionalmente nas operações Iraque Livre e 

Liberdade Duradoura. (EUA, 2007, p. k-23, tradução nossa) 

3.1.3 Cães farejadores 

A utilização de cães farejadores para a busca de explosivos é altamente 

difundida no cenário internacional e caracteriza uma forma altamente eficaz 

para isso. Esse meio de detecção é utilizado normalmente onde a região é 

contaminada com metal, o que dificulta, e até impossibilita a utilização de 

detectores de metal ou onde se sabe que os explosivos podem ser 

confeccionados sem nenhum componente metálico: 

Cães de busca especializados são treinados para limpeza de rotas 
e de área, busca em edificações (ocupadas, não ocupadas ou 
abandonadas) e em veículos. O cão busca e indica para seu 
condutor a presença de armas de fogo, munições, explosivos e 
outros materiais utilizados na fabricação bombas ou de ameaças 
que empreguem explosivos. As equipes de cães são capazes de 
realizar buscas em todos os tipos de ambientes urbanos e rurais e 
podem localizar artefatos plantados recentemente ou até mesmo 
aqueles colocados a mais tempo (minas e cargas explosivas) 
construídos de inúmeros materiais. Seu emprego é um método 
rápido e confiável para checar uma área. Podem trabalhar durante 
a noite, sendo necessário apenas um mínimo de luz artificial para 
que o condutor possa ver o animal trabalhando e a área ao seu 
redor. (FAIOLO, 2012, p.51) 
Equipes de cães de busca especializados, quando empregados 
corretamente, podem minimizar o risco de vida para o pessoal de 
forças amigas. Podem ser usados quando outras formas de 
detecção falham. Os cães trabalham sem coleira e à frente de seus 
condutores, minimizando os riscos para seu condutor e para outros 
militares da missão. (EUA, 2007, p. k-5) 
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3.2 RESULTADOS 

O questionário e as entrevistas realizadas buscaram compreender 

melhor o assunto em questão, por intermédio da opinião e das experiências 

de militares especialistas, focando objetivamente nos meios de detecção que 

eles visualizam ser mais eficientes e qual a sugestão da quantidade 

necessária para o cumprimento das missões de combate. 

A primeira pergunta foi sobre os meios de detecção que os especialistas 

tiveram contato durante cursos no Brasil e no exterior e em sua vida 

profissional. A resposta obtida foi que 66% dos respondentes tiveram contato 

com detectores de metais de diversos modelos durante os cursos, 26% 

somente viram a utilização de cães farejadores para detecção de artefatos 

explosivos. Os militares que viram a utilização dos cães foram os que 

participaram de cursos na Colômbia e na Espanha, países que enfrentam 

diariamente ameaça de explosivos, respectivamente na luta contra 

narcoterroristas em seu território e na guerra empreendida pela OTAN no 

Oriente Médio. Isso demonstra que essas duas formas de detecção são as 

mais utilizadas em situações de combate. Foram citados ainda detectores 

eletromagnéticos e de partículas químicas, mas estes são utilizados em caso 

de alguma ameaça de explosivos e não para a detecção. 

 

GRÁFICO 1- Percentual dos meios de detecção que os militares tiveram contato em 
curso e na profissão. 

Fonte: O Autor 

 

A segunda pergunta foi quanto a eficiência dos detectores de metais. A 

maioria dos militares consideraram eficiente a utilização de detectores de 

66%

26%

GRÁFICO 1

Detectores de metal

Cães farejadores
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metais (86,6%), os demais (13,4%) não consideraram eficiente pelo fato de 

nos dias atuais existirem AEI que não possuem metal em sua composição. 

Concluímos que apesar de haver uma certa deficiência, devido ao fato da 

capacidade de detecção e a inovação dos AEI, o detector portátil é uma boa 

ferramenta para a atividade de combate. 

 

GRÁFICO 2- Percentual de militares que acham os detectores de metais eficientes ou 
não. 

Fonte: O Autor 

 

O terceiro questionamento foi sobre a opinião acerca da utilização de 

cães farejadores e se seria viável a utilização no Exército Brasileiro. Todos os 

militares (100%) que disseram ter tido contato e viram o emprego deste meio 

consideraram eficiente sua utilização, com a ressalva que ele tem o 

rendimento diminuído rapidamente durante o dia de trabalho, porém essa 

deficiência pode ser superada com o revezamento entre os cães. Portanto, 

conclui-se que a utilização desse meio de detecção é altamente eficaz. 

Na quarta pergunta foi solicitado que, baseado nas experiências 

profissionais, os militares sugerissem uma quantidade adequada de 

detectores de metal dentro fração mínima de emprego da Engenharia, ou 

seja, Pelotão de Engenharia de Combate. Do total de militares, 20% 

acreditam que deveria haver três detectores por pelotão, 26,6% acham que 

deveria existir nove por pelotão e 53,3% dizem que deve existir seis 

detectores de metal. Conclui-se que o mais ideal é que exista seis detectores 

de metal por pelotão, podendo haver dois modos de distribuição, dois 

86,60%

13,40%

GRÁFICO 2

Eficiente

Não eficiente
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detectores por grupo de engenharia ou seis detectores concentrados em um 

único grupo.  

 

GRÁFICO 3- Quantidade de detectores de metal por pelotão 
Fonte: O Autor 

 

A última questão solicitava que, baseado nas experiências profissionais, 

os militares sugerissem uma quantidade adequada de cães farejadores 

dentro da fração mínima de emprego da Engenharia (Pelotão de Engenharia 

de Combate). Dos respondentes do questionário, 60% acreditam que deve 

existir 2 cães por pelotão, 26,6% dizem que deve haver 3 cães e 13,3% que 

deve ter 1 cão apenas. Concluímos que o ideal é existir 2 cães farejadores de 

explosivo por pelotão, visando haver o revezamento entre eles, diminuindo o 

cansaço e aumentando a produtividade e confiabilidade da detecção. Desta 

forma, seria criado, dentro da estrutura do Pelotão de Engenharia de 

Combate, um novo grupo constituído somente pelos cães e seus condutores. 

 

GRÁFICO 4- Quantidade de cães farejadores por pelotão 
Fonte: O Autor 

20%

53,30%

26,60%

GRÁFICO 3
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Foram, ainda, entrevistados dois capitães de engenharia do Exército 

Brasileiro, o Cap Schettine e o Cap Thiago Cardoso, ambos possuidores de 

cursos na área de explosivos tanto no Brasil quanto no exterior e que 

participaram de missões reais com o emprego dessas técnicas de detecção. 

Na primeira pergunta foi pedido para eles descreverem quais os meios 

de detecção que eles haviam trabalhado nos cursos e nas missões. Ambos 

responderam que haviam travado contato com cães farejadores, detectores 

de metal e detectores de explosivo, esses dois últimos de diversos modelos. 

Após isso, foi questionado sobre a eficiência desses materiais. As 

respostas foram no mesmo sentido, afirmando que o cão é o meio mais 

eficiente e seguro para a atividade. Os detectores de metal são amplamente 

utilizados nas ações de combate e em dupla com o cão. Existe uma 

ineficiência nesse meio pois diversas vezes o AEI não possui metal em sua 

composição ou existe muito metal no terreno, criando um “falso positivo”. 

Quanto aos detectores de explosivos que detectam partículas no ar, os 

entrevistados disseram existir alguns eficientes, mas não são muito 

utilizados, pois podem detectar explosivos que são conduzidos por tropas 

amigas, que esse tipo de equipamento é melhor aproveitado quando há 

algum pacote suspeito de ser um AEI e não para detectá-los em combate. 

A última pergunta foi sobre a quantidade de equipamento que um 

pelotão de engenharia deveria possuir. Eles concordaram em dizer que a 

fração deveria ter dois cães farejadores e constituir um grupo separado 

composto pelos cães e seus condutores. Quanto ao número de detectores 

houve uma divergência. O Cap Schettine acredita que deve haver dois 

detectores por grupo de engenharia, totalizando seis no pelotão. O Cap 

Thiago Cardoso acredita que deveria haver quatro por grupo, sendo o total de 

doze no pelotão. Ambos concordam que isso depende muito da missão 

recebida e a composição deveria ser modular. 

Analisando as respostas dos questionários, somado à leitura de 

manuais e publicações nacionais e estrangeiras, podemos chegar a algumas 

conclusões. Praticamente todas as tropas que trabalham nessa atividade de 

detecção e desativação de AEI, que possuem esse capacitação, utilizam o 
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mesmo material e em quantidades não muito distintas. A grande diferença é 

o modelo utilizados por eles, o que não foi alvo do estudo. 

A composição em pessoal e material das equipes especializadas varia 

conforme a doutrina empregada no país e a missão na qual elas são 

utilizadas. Fazendo a analise dessas variáveis podemos dizer que o Brasil 

deve atualizar sua doutrina para uma forma de emprego mais adequada à 

realidade e o mais viável é que a composição das equipes seja modular, 

podendo ser ajustada dependendo da missão imposta. 

Como produto do trabalho existe uma proposta genérica de composição 

dessa equipe. O ideal seria a inclusão de uma seção composta de dois cães 

farejadores de explosivos e seus condutores, visto que esse foi citado 

sempre como o meio mais eficiente para atividade e cada pelotão possuir 6 

detectores de metais, tendo cada grupo de engenharia uma seção com dois 

operadores de detector eletrônico. Dessa forma o pelotão de engenharia teria 

a capacidade mínima para realizar essa atividade, empregando o cão e o 

detector de forma conjunta. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há grande possibilidade de nova participação do EB em missões de 

paz, principalmente na África, onde as ameaças são em sua maioria 

terroristas que utilizam em larga escala os AEI para atingir seus objetivos de 

infringir baixas nas tropas regulares e causar pânico na população civil. 

Somado a isso, verifica-se o crescente emprego em operações de GLO nos 

diversos Estados do Brasil onde criminosos de facções criminosas tem 

utilizado granadas e explosivos para atacar tropas federais e estaduais e 

roubar bancos. Esses fatos trazem novos desafios para as tropas brasileiras 

e desempenhar missões de combate nesse novo contexto. Novas ameaças, 

difusas no seio da população, exigem novas capacidades para nossos 

militares, a fim de bem cumprirem a missão do EB. 

Para a Engenharia do EB, essas novas capacidades estão intimamente 

ligadas a possibilidade de realizar a detecção e neutralização de AEI. 

Concluímos que para atingir o objetivo e alcançar essas capacidades o 

Exército Brasileiro necessita evoluir sua doutrina e seu material. Somente 

dessa forma é possível continuar a apoiar o Brasil em seus anseios 
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internacionais e a apoiar a garantia da lei e da ordem dentro de nosso 

território. 

O objetivo do trabalho foi chegar a uma conclusão, com base em uma 

pesquisa realizada, utilizando manuais e publicações nacionais e 

internacionais e analisando os resultados dos questionários e entrevistas, de 

uma proposta de inclusão de material de detecção de AEI nos Quadros de 

Distribuição de Material (QDM) de um Pelotão de Engenharia. 

Comparando as capacidades (material e doutrina) de países da OTAN e 

da força terrestre, vemos que ainda estamos muito aquém das necessidades 

exigidas para os desafios do conflitos encontrados no século 21. Há, 

portanto, a necessidade de adquirirmos novos materiais para equipar nossas 

tropas com a finalidade de fazermos face as novas ameaças e provermos 

maior segurança para nosso pessoal empregado nas diversas operações no 

Brasil e no mundo. 

O objetivo delineado no inicio do trabalho foi alcançado após a 

pesquisa, entrevistas e questionários realizados. Verificamos que a ameaça 

de AEI é latente no nosso território e no exterior, onde o Brasil pretende atuar 

em diversas missões. Concluímos que há necessidade de um adequação 

material e doutrinaria da Força Terrestre. Alcançando nosso objetivo do 

proposto no inicio, sugerimos uma mudança no quadro de distribuição de 

material dos Pelotões de Engenharia incluindo dois cães farejadores com 

seus condutores, em uma seção separada, e outra seção com dois 

detectores de metais por grupo de engenharia, totalizando seis detectores 

eletrônicos por pelotão. Acreditamos que essa simples inclusão irá aumentar 

muito a capacidade das frações de engenharia em cumprir sua missão de 

prover a mobilidade e proteção das tropas aliadas, aumentando, também, a 

segurança do engenheiro que a cumpre. 
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ANEXO B – INSTRUMENTO DE PESQUISA: QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Eng Rodrigo Eschiletti Rodrigues Salles, cujo tema 
é Sistemas avançados de detecção de dispositivos explosivos 
improvisados: detectores de metais portáteis e cães farejadores. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer  subsídio 
para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e doutrinário 
que o Exército Brasileiro (EB) necessita para seu emprego. 

A fim de conhecer as necessidades da Arma de Engenharia acerca do 
assunto, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, ajudando no estudo e na evolução do material e doutrina da Arma 
de Engenharia do EB. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Rodrigo Eschiletti Rodrigues Salles (Capitão de Engenharia – AMAN 
2009) 

Celular: (21) 98380-7770 
E-mail: reschiletti1@gmail.com 

 

1- Qual o posto do senhor? 

2- Qual o curso de especialização na área de explosivo o senhor possui? 

3- Quais os meios de detecção que o senhor teve contato durante os curso(s) 

e em sua vida profissional? 

4- O senhor acha eficiente a utilização de detectores de metais em missões 

de combate? 

5- O senhor acha eficiente a utilização de cães farejadores em missões de 

detecção de AEI? Seria viável a utilização no Exército Brasileiro 

6- O senhor poderia, baseado nas suas experiências profissionais, sugerir 

uma quantidade adequada de detectores de metal dentro fração mínima de 

emprego da Engenharia, ou seja, Pelotão de Engenharia de Combate? 

7- O senhor poderia, baseado nas suas experiências profissionais, sugerir 

uma quantidade adequada de cães farejadores dentro fração mínima de 

emprego da Engenharia, ou seja, Pelotão de Engenharia de Combate? 

8- O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o assunto 

em estudo? 

mailto:reschiletti1@gmail.com
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ANEXO C – INSTRUMENTO DE PESQUISA: ENTREVISTA 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Eng Rodrigo Eschiletti Rodrigues Salles, cujo tema 
é Sistemas avançados de detecção de dispositivos explosivos 
improvisados: detectores de metais portáteis e cães farejadores. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer  subsídio 
para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e doutrinário 
que o Exército Brasileiro (EB) necessita para seu emprego. 

A fim de conhecer as necessidades da Arma de Engenharia acerca do 
assunto, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, ajudando no estudo e na evolução do material e doutrina da Arma 
de Engenharia do EB. Será muito importante, ainda, que o senhor 
complemente, quando assim desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 
problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Rodrigo Eschiletti Rodrigues Salles (Capitão de Engenharia – AMAN 
2009) 

Celular: (21) 98380-7770 
E-mail: reschiletti1@gmail.com 

 

1- Qual(is) curso(s) relacionado a explosivos o senhor possui? 

2- Quais materiais e/ou equipamentos para detecção de artefatos explosivos 

o senhor teve contato nesses cursos? E na sua vida profissional? (Ex. 

Detector de metais/explosivos, cães farejadores) 

3- Como era o empregos desses materiais/equipamentos? 

4- Qual a quantidade que a fração especializada possuía? 

5- Quais o meios que o senhor considerou mais eficiente para realizar a 

detecção na situação de combate? 

6- O senhor considera a utilização de cães farejadores eficiente? E 

detectores de metais? 

7- Considerando a Fração básica de emprego da Engenharia (Pelotão de 

Engenharia) qual a quantidade de cães farejadores e de detectores de 

metais o senhor julga necessária para realizar essa tarefa na situação de 

combate? 

 

mailto:reschiletti1@gmail.com

