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RESUMO 

 

MANSO, Otávio Barreto da Rocha. Artefatos Explosivos Improvisados: A Atuação contra 

AEI nos Jogos olímpicos 2016. Resende: AMAN, 2018. Monografia 
 

 O Presente estudo analisa a atuação das equipes de desativação de artefatos explosivos 

improvisados, nos Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro (JO Rio2016). 

Visando esclarecer um pouco sobre as técnicas, táticas, procedimento e equipamentos 

empregados no evento. Desde 2013, o Brasil recebeu uma serie de eventos internacionais, que 

poderiam ser alvos compensadores para entidades criminosas e terroristas, as quais, 

geralmente, empregam artefatos explosivos improvisados. Alguns desses eventos foram 

abordados nesse trabalho, foram eles: a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da 

Juventude, ambos de 2013, além da Copa do Mundo de 2014. Porém, os Jogos Olímpicos, 

foram o foco principal, devido a magnitude do evento, a quantidade de delegações de diversos 

países do mundo, muitos dos quais estão envolvidos em conflitos permanentes e que sofrem 

constantemente com a ameaça de IED. Também devido a conjuntura do cenário político 

internacional do ano de 2016, que que registrou diversos atentados terroristas, inclusive com a 

utilização de artefatos explosivos improvisados(AEI), como foi o caso do aeroporto de 

Bruxelas em março de 2016. Vale ressaltar também, que os Jogos Olímpicos já foram alvos 

de ataques, inclusive de bombas como foi o caso das Olimpíadas de 1996 em Atlanta, nos 

Estados Unidos. Buscamos apresentar alguns conhecimentos básicos sobre artefatos 

explosivos improvisados, que por mais que ainda não sejam totalmente padronizados em 

âmbito internacional por instituições de prestigio, como a Organização das Nações Unidas ou 

a Organização do Tratado do Atlântico Norte, possuem uma certa coesão quanto a definição, 

história e formas de emprego no combate moderno. Também apresentamos um pouco sobre 

as equipes de desativação de artefatos explosivos de outros países, considerados líderes no 

combate a ameaças de AEI, como a Inglaterra e Israel, de maneira sucinta, para poder fazer a 

comparação com as equipes brasileiras e assim avaliar se elas estavam realmente preparadas 

para atuar nesse campo altamente perigoso e evolutivo do combate moderno. Foi analisado de 

maneira sucinta as TTP e os equipamentos empregados por essas equipes, observando a 

importância do investimento nessa área, principalmente no que se refere a capacitação de 

pessoal para atuar contra IED e também na aquisição de material, tendo em vista que todas as 

grandes potencias, atualmente estão utilizando robôs, para evitar a perda de vida 

desnecessária ao tratar com AEI. Por fim, aprofundamos mais os conhecimentos sobre os JO 

Rio2016, analisando os acontecimentos que viriam a influenciar esse evento em âmbito 



 

nacional e internacional. Foi observado que o Brasil, politicamente não estava bem 

estruturado para receber o evento, tendo em vista as diversas crises nas instituições do país, 

nos setores mais básicos, como segurança, saúde e educação. Por outro lado, no âmbito 

internacional, houve um aumento na frequência de ataques terroristas, além de piora nas 

relações internacionais de alguns países., o que levaria também ao aumento das tensões 

internacionais. Também foi abordado sobre as equipes DAE que atuaram no evento. Seu 

treinamento específico, momentos em que foram empregadas e as oportunidades de melhoria 

apresentadas pelos especialistas, que por meio de entrevistas enriqueceram esse trabalho, 

permitindo observar a opinião dos militares que foram realmente empregados, não só nos JO 

Rio2016, mas também nos outros eventos, o que possibilitou averiguar a preparação da tropa 

para atuar na atividade antibomba.  

Palavras Chave: Artefatos Explosivos Improvisados, Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, IED, 

equipes DAE. 



 

ABSTRACT 

 

MANSO, Otávio Barreto da Rocha. Improvised Explosive Devices: Counter IED in the 

Olympic Games of 2016. Resende: AMAN, 2018. Monografia 
 

 The present study analyzes the performance of teams deactivating improvised 

explosive devices at the 2016 Olympic Games in the city of Rio de Janeiro. Aiming to clarify 

a little about the techniques, tactics, procedure and equipment used in the event. Since 2013, 

Brazil has hosted a series of international events, which could be potencial targets for criminal 

and terrorist entities, which often employ improvised explosive devices. Some of these events 

were addressed in this work, they were: the Confederations Cup and the World Youth Day, 

both of 2013, in addition to the 2014 World Cup. However, the Olympic Games were the 

main focus due to the magnitude of the event, the number of delegations from various 

countries in the world, many of which are involved in permanent conflicts and are constantly 

suffering from the threat of IED. Also due to the conjuncture of the international political 

scenario of the year of 2016, which recorded several terrorist attacks, especially with the use 

of improvised explosive devices (IED), as was the case of the Brussels airport attack in March 

2016. It is also worth noting that the Olympic Games have already been targeted, with bombs 

such as the 1996 Olympics in Atlanta, United States. We seek to present some basic 

knowledge about improvised explosive devices, which although not yet fully standardized 

internationally by prestigious institutions such as the United Nations or the North Atlantic 

Treaty Organization, have some cohesion in the definition, history and forms of employment 

in modern combat. We also presented a bit about the deactivation teams of explosive devices 

from other countries, considered leaders in the fight against AEI threats, such as England and 

Israel, in a succinct way, to be able to make a comparison with the brazilian teams and thus 

assess if they were really prepared to operate in this highly dangerous and evolving field of 

modern combat. The TTP and the equipment used by these teams were analyzed briefly, 

noting the importance of the investment in this area, mainly in what concerns the training of 

personnel to act against IED and also in the acquisition of equipments, considering that all 

large powers, are currently using robots, to avoid unnecessary loss of life when dealing with 

AEI. Finally, we deepened our knowledge about Rio2016, analyzing the events that would 

influence the Olympic Games on a national and international scale. It was observed that 

Brazil was not politically well structured to receive the event, in view of the various crises in 

the country's institutions, mainly, in the most basic sectors, such as security, health and 

education. On the other hand, in the international scenario, there was an increase in the 



 

frequency of terrorist attacks, in addition to the worsening of international relations of some 

countries, which would also lead to an increase in international tensions. It was also discussed 

about the DAE teams that participated in the event. Their specific training, moments in which 

they were employed and the opportunities for improvement presented by the specialists, who 

through interviews enriched this work, allowing to observe the opinion of the military that 

were actually employed, not only in the Rio2016, but also in other events, which made it 

possible to ascertain the preparation of the troops to act in the Explosive Ordnance 

Disposal(EOD) field. 

Keywords: Improvised Explosive Devices, Olympic Games, Rio de Janeiro, IED, EOD teams. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA 

 

A pesquisa a ser realizada tratará do assunto de desativação de artefatos explosivos 

improvisados, campo de pesquisa inserido na área de estudos de Defesa, realizado no Exército 

Brasileiro pelo Comando de Operações Especiais, COpEsp1 e pelos militares da Arma de 

Engenharia2, particularmente o 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Borba Gato 

sediado em Pindamonhangaba no Estado de São Paulo. Essa atividade também é realizada 

pelos Esquadrões Antibomba dos Órgãos de Segurança Pública estaduais e pelo Comando de 

Operações Táticas da Polícia Federal. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O escopo da pesquisa consistirá na análise das atuações das equipes de desativação de 

artefatos explosivos durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Pretendemos 

observar a atuação dessas equipes, analisando suas técnicas, táticas, procedimentos e 

equipamento para desativar artefatos explosivos improvisados. 

 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 O Exército Brasileiro utilizou o Haiti durante o período em que comandou a Missão 

Nações Unidas para estabilização desse país, a MINUSTAH, como vetor operacional para 

adestrar seu pessoal quanto ao seu emprego em operações de combate moderno, com atuação 

em amplo espectro, empregando a tropa por meio de um Batalhão de Infantaria de Paz 

(BRABAT). Houve também o apoio de uma Companhia de Engenharia de Paz 

(BRAENGCOY) e de um Destacamento de Operações de Paz (DOPAZ), os quais foram 

                                                           
1COpEsp: Com sede em Goiânia-GO, suas Organizações Militares orgânicas integram a Força de Ação Rápida 

Estratégica, com a missão de atuar com mobilidade e precisão em todo território nacional. Suas principais OM 

são: Batalhão de Ação de Comandos e o Batalhão de forças Especiais 

 
2Arma de Engenharia: é a especialização de apoio ao combate que tem como missão principal apoiar a 

mobilidade, a contramobilidade e a proteção, caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de 

combate. 
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utilizados para a pacificação e estabilização do Haiti. As técnicas, táticas e procedimentos 

aprendidos vieram a ser empregadas em favelas no Rio de Janeiro e na segurança de grandes 

eventos como a Copa das Confederações 2013, a Jornada Mundial da Juventude - JMJ 2013, a 

Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 A projeção internacional do Brasil e os Jogos Olímpicos, os quais já foram alvos 

recorrentes de atentados terroristas ao longo da história, trouxeram a necessidade de preparo 

com relação à atuação das equipes de desativação de artefatos explosivos contra possíveis 

ataques em que venham a ser empregados explosivos improvisados. Em especial, vemos essa 

necessidade de preparo também devido à crescente onda de ataques terroristas no mundo. 

Fatos esses reportados em jornais de renome nacionais, como G1 da Globo, a exemplo dos 

atentados seguintes: um em 2017, na cidade de Manchester na Inglaterra, em que um jovem 

detonou uma bomba na saída do Show da cantora Ariana Grande. Outro caso coberto pela 

Folha de São Paulo se refere ao ataque suicida no aeroporto de Bruxelas na Bélgica em 2016. 

Por último, um apresentado pelo jornal britânico BBC referente ao ataque com duas bombas 

na estação de trem de Ancara na Turquia em 2015.    

 Diante desse cenário, levanta-se a seguinte questão: durante os JO Rio2016, 

ocorreram tentativas de ataques que justificassem a necessidade do emprego de equipes de 

desativação de artefatos explosivos e, em caso positivo, as forças de segurança pública 

estavam preparadas para atuar? 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 Em agosto de 1999, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, ratificou, 

a partir do Decreto No 3.128, Tratado de Ottawa3, que: 

Art. 1º. O Art. 1o  A Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 

Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição, aberta a 

assinaturas em Ottawa, em 3 de dezembro de 1997, apensa por cópia a este Decreto, 

será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. (BRASIL. Decreto 

3.128, 1999) 

                                                           
3 Tratado de Ottawa: A Convenção de proibição do uso, armazenamento, produção e transferência de minas anti-

pessoal e a sua destruição,é parte da resposta internacional ao sofrimento geral causado por essas minas, 

assinado na cidade de Bruxelas em 1996. (ICRC, 1997, P.2, tradução nossa)  

. 
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Esse decreto busca ratificar o Protocolo II da Convenção da ONU sobre Armas 

Convencionais, estabelecendo restrições sobre o uso de minas terrestre e armadilhas, inclusive 

as improvisadas. 

O escritório de Desarmamento das Nações Unidas (UNODA4) diz que  

Attacks with Improvised Explosive Devices (IED) kill thousands every year, inflict 

grievous physical injuries, damage critical infrastructure, and spread fear and 

disruption across affected communities. IED production takes place outside 

government controls. (UNODA, 2016) 

Esse departamento foi criado para fiscalizar e ajudar a solucionar as questões 

apresentadas no Tratado de Ottawa. O seu acervo de informações será utilizado para 

embasamento teórico e como justificativa para a importância dos trabalhos realizados contra 

IED pelo Exército Brasileiro no Rio de janeiro em 2016. A falta de conteúdo escrito sobre o 

assunto, principalmente em relação à preparação para grandes eventos demonstra que é de 

suma importância que seja aprofundado o conhecimento nesse assunto. Por meio de uma 

análise detalhada pretende-se, assim, verificar a capacidade da atuação do Exército Brasileiro 

contra armadilhas improvisadas.  

Isso se justifica ao considerarmos que, novamente, o país se prepara para mais uma 

missão de paz da ONU, como anunciado publicamente pelo Comandante do Exército, General 

Villas Bôas, em 2018, mais perigosa e com maior possibilidade de contato com esses artefatos 

explosivos, ainda que sem data prevista exata, além da necessidade de manter um estado de 

constante prontidão para emprego no combate convencional. 

  

1.4 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 Verificamos que o Exército Brasileiro bastante experiência no que tange o trabalho 

com explosivos durante a MINUSTAH. Porém, esse conhecimento ficou restrito a missões de 

destruições de explosivos e munições, ou seja, TULEDEF5. Logo, buscaremos verificar a 

capacidade de atuação das forças de segurança contra artefatos explosivos improvisados.  

 Podemos enunciar nossas hipóteses de investigação da seguinte maneira: 

a) A Ameaça de IED está cada vez maior, principalmente com a possibilidade de 

uma futura Missão de Paz no continente africano; 

                                                           

 
5 TULEDEF: Turma de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados 
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b) Existem algumas equipes especializadas no Brasil para atuação contra 

explosivos, porém suas técnicas, táticas, procedimentos (TTP) e equipamentos são diferentes; 

c) As Forças de Segurança que atuaram nos Jogos Olímpicos foram adestradas, 

porém não possuíam experiencia com artefatos explosivos improvisados; 

d) Durante os Jogos Olímpicos de 2016 (JO Rio2016), foram feitos preparos de 

última hora para mostrar que o país estava pronto para lidar contra ameaças de IED. Logo, se 

estes conhecimentos não forem desenvolvidos, serão perdidos para serem resgatados apenas 

em horas de crise, prejudicando, assim, o desempenho da tropa e a continuidade do 

desenvolvimento das TTP e equipamentos. 

 

1.6 OBJETIVOS 

Os objetivos da análise a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

1.6.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste Trabalho de conclusão de Curso consiste em analisar os 

equipamentos, as técnicas, táticas e procedimentos de equipes de desativação de artefatos 

explosivos. Os tipos de IED empregados, o equipamento para desativação, os resultados e as 

lições aprendidas nos JO RIO2016, buscando verificar se houve alguma evolução durante os 

anos e o que ainda precisa ser melhorado.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Serão observados os seguintes objetivos específicos:  

1) Apresentar conhecimentos básicos sobre Artefatos Explosivos improvisados, 

históricos e exemplos de ataques com esses dispositivos; 

2) Apresentar algumas Equipes de Desativação de Artefatos Explosivos do Brasil 

e do Mundo abordando suas técnicas, táticas procedimentos e equipamentos; 

3) Descrever, sucintamente, o cenário político nacional e internacional antes dos 

Jogos Olímpicos que podem ter influenciado, mesmo que indiretamente, o evento; 
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4) Verificar se houve atuação das equipes de desativação de artefatos explosivos 

improvisados nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, se essa atuação se restringiu a 

uma situação de estado de prontidão ou se realmente houve emprego real. 

 

1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO   

 

Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil participa das missões de paz da ONU desde 

1947, quando observadores militares brasileiros foram enviados à região dos Bálcãs6, na 

Europa. Eles deveriam cooperar com as autoridades regionais no problema dos refugiados e 

monitorar a situação na fronteira entre a Grécia - em guerra civil -  a Albânia, a Bulgária e a 

ex-Iugoslávia. Foi só recentemente, no entanto, que o Brasil assumiu tarefas de coordenação e 

comando militar de importantes operações, como no Haiti (2004) e no Líbano (2011). Em 

2014, os militares do País estavam presentes em nove missões espalhadas pelo mundo. 

Segundo o Manual de Engenharia da ONU, “Combat Engineers must also be capable 

of explosive ordnance disposal and improvised explosive device disposal as well as counter-

mine support”. Ou seja, engenheiros de combate devem ser capazes de realizar trabalhos de 

desativação de artefatos explosivos, inclusive IED. A partir dessa determinação, pode-se 

verificar a importância do adestramento da tropa de engenharia, principalmente de sua equipe 

de desativação de artefatos explosivos, para atuar contra qualquer ameaça IED.(ONU,2015)

 O escopo do trabalho ficará restrito ao estudo de caso do trabalho feito pelas equipes 

de desativação de artefatos explosivos da Força de Segurança nos JO Rio2016, no que tange 

artefatos explosivos improvisados. Os Jogos Olímpicos contaram com uma grande 

participação das Forças Armadas para prover a segurança do evento e coube ao Exército 

Brasileiro, em particular à Engenharia de Combate7, a responsabilidade de prever e resolver 

crises relacionadas a artefatos explosivos. Para isso, foram realizadas operações de 

fiscalização de produtos controlados, simulações de atentados terroristas, treinamento 

especializado de pessoal, compra de equipamentos de ultima geração, como robôs antibomba, 

e houve a criação do destacamento para atuar em um possível cenário de crise com IED, 

                                                           
6 Bálcãs: Região Sudeste da Europa, também conhecida como península balcânica que engloba países como a 

Grécia, Albânia, Bósnia e Servia. Palco de diversas guerras durante a história, mais recentemente ficou 

conhecida pelos conflitos étnicos que levaram a genocídios e limpezas étnicas que só pararam por causa da 

interferência de órgãos internacionais como a ONU e a OTAN. 
7 Engenharia de Combate: A Engenharia divide-se em duas vertentes: de combate e de construção. A de combate 

apoia as armas-base, facilitando o deslocamento das tropas amigas, reparando estradas, pontes e eliminando os 

obstáculos à progressão e, ainda, dificultando o movimento do inimigo. (Exército Brasileiro, 2018) 
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sediado na cidade de Pindamonhangaba-SP, dentro do 2º Batalhão de Engenharia de 

Combate, Batalhão Borba Gato. 

 

1.8 METODOLOGIA 

Nesta seção do texto, faremos a definição dos parâmetros e dos passos do que será um 

estudo de caso sobre o tema. Os procedimentos metodológicos serão os seguintes: leituras 

preliminares para aprofundamento do tema; definição das pessoas de interesse para 

entrevistas; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas 

de análise do material. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendemos 

assegurar a sua execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação 

das etapas do estudo. 

No decorrer de pesquisa, realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica relacionada à temática, que se baseia em tratados internacionais, 

relatórios de organismos internacionais, de forças de segurança pública, como Polícias 

Militares e Polícias Federais, também do Exército Brasileiro, particularmente da atuação da 

Arma de Engenharia. 

Procederemos ao levantamento dos dados documentais relacionados às operações que 

envolveram explosivos no JO Rio2016, explorando todas as suas fases, desde a preparação à 

execução. Buscando relacioná-las à presença de IED e seus resultados. 

Procederemos à definição do perfil da população-alvo do trabalho e definiremos as 

características da amostra que será submetida aos questionários da pesquisa. Nos 

procedimentos seguintes serão elaborados questionários e entrevistas para a coleta de dados 

através destes passos: realizar a aplicação do questionário-piloto para avaliação do 

instrumento; analisar os resultados obtidos, com o objetivo de sanar eventuais falhas 

estruturais do questionário; remeter os questionários definitivos aos membros da amostra e 

realizar as entrevistas previstas. 

Em seguida, serão feitos a tabulação de entrevistas e questionários, o tratamento 

estatístico e a análise comparativa dos dados apurados: 

a) organização e tabulação dos dados; 

b) verificação dos pontos principais da problemática ação contra explosivos e presença 

de AEI; 

c) verificação estatística da freqüência de ocorrência dos eventos; 
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d) análise comparativa dos dados. 

Por fim, confrontaremos os dados com as hipóteses propostas, pretendendo a refutação 

ou corroboração das teorias de que a atuação contra IED ainda é um campo pouco explorado 

dentro da área de estudos da Defesa.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Artefatos Explosivos Improvisados 

 

2.1.1 Definição  

 

The United Nations defines an IED as “a device placed or fabricated in an 

improvised manner incorporating explosive material, destructive, lethal, noxious, 

incendiary, pyrotechnic materials or chemicals designed to destroy, disfigure, 

distract or harass” which “may incorporate military stores, but are normally devised 

from non-military componentes. (ONU, 2016, p.7) 

Os Artefatos Explosivos Improvisados(IED), conforme o relatório do Secretário Geral 

Ban Ki-moon de título: Countering the threat posed by improvised devices, são uma ameaça 

ampla que se utiliza de explosivos em conjunto com materiais diversos para causar danos 

físicos, psicológicos e morais. Esses artefatos são usados amplamente no combate não 

convencional por grupos terroristas e por organizações criminosas para combater adversários 

com capacidades de combate maiores, pois são relativamente acessíveis, tendo em vista que 

são de fabricação barata e também o fato de que a maioria dos componentes utilizados podem 

ser comprados em estabelecimentos comerciais sem nenhum controle de venda, ou ainda 

achados em regiões onde já houve conflitos. Outra razão para sua larga utilização é a 

multiplicação da capacidade destrutiva do explosivo com pouco conhecimento técnico, 

imaginação e materiais simples, como pregos, placas de metais, componentes químicos e 

elétricos. A Agência de Defesa Europeia corrobora essas ideias nessa nota oficial: 

IED are fabricated in an improvised manner and designed to destroy property or 

incapacitate people and vehicles. The design of IED and the trigger systems used 

range from the ‘simple’ to the technologically developed. The production costs in 

general are low, and the components used include military ammunition like mines or 

artillery shells as well as freely available chemical components that can be combined 

to make explosives. Although already used for many decades in civil wars and 
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conflicts worldwide, the casualties caused by IED have a cumulative campaign 

effect and their use is key for terrorists, resistance movements and rogue elements in 

their fight against technologically superior conventional forces. (European Defence 

Agency, 2018) 

 O aumento do acesso à informação facilitou a aquisição dos conhecimentos 

necessários para produzir um artefato explosivo improvisado, inclusive proporcionou um 

aumento da incidência do uso desses dispositivos, assim, uma pessoa não mais necessita de 

equipamento militar ou treinamento especializado para confeccionar esse tipo de armadilha, 

seja na guerra convencional ou não convencional, conforme o Manual de Minas e Armadilhas 

C 5-37 do Exército Brasileiro. 

Diante da astúcia, engenhosidade e arrojo da guerra não convencional, cada passo 

será totalmente calcado na capacidade de dedução, visto poder existir infinitas 

possibilidades para improvisação. A experiência tem mostrado que, na guerra não 

convencional, o sucesso das armadilhas depende, em grande parte, da sua 

engenhosidade. O explosivo geralmente é improvisado com elementos adquiridos no 

comércio ou capturados do inimigo. As minas, munições e qualquer material 

semelhante capturados, são desmontados e cada grama de explosivo aproveitada. As 

improvisações também são aplicáveis à guerra convencional. Com muito pouco 

esforço um soldado pode ser treinado de modo que, sem nenhum equipamento 

militar, possa preparar-se para lutar eficientemente com materiais conseguidos de 

comerciantes, sucatas e material recuperado. (BRASIL, 2000, P.8-26) 

 

Uma pesquisa da jornalista Patrícia Campos Mello, do Jornal Estadão, apresenta o 

baixo custo do de uma IED, comumente chamada de “Bomba” utilizada no Iraque durante a 

ocupação Americana e seus efeitos na tropa Estadunidense demonstrando o dano extensivo 

causado nessa força militar, considerada uma das melhores do mundo, mesmo assim, sofrendo 

diversas baixas contra inimigos mal equipados, inferiormente financiados e pouco adestrados. 

Uma bomba que custa o equivalente a menos de R$ 10 está desafiando a maior 

potência militar do planeta. Os IED (abreviatura de Improvised Explosive Device, 

ou Dispositivo Explosivo Improvisado) usados pela insurgência iraquiana são 

responsáveis por quase 80% das mortes e ferimentos de soldados americanos no 

Iraque.  (Mello, 2016)  

 

 A Organização das Nações unidas também define IED, conforme a citação, porém, 

traz mais um detalhe importante: a fonte de determinados dispositivos que podem ser 
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adquiridos no meio civil, roubando de instituições menos preocupadas com segurança ou 

comprando de algumas menos preocupadas com a ética e a moral.  

Often, the components used in IED are easily-obtainable commercial goods, such as 

fertilizer, bleach (peroxide), nail polish remover, brake fluid, herbicides, 

disinfectants and cleaning solvents. Their trade, transfer and storage are typically 

subject to a lesser degree of scrutiny and regulation than the transfer and storage of 

munitions.Commercial explosives and detonators for mining and construction are 

also sought-after components. IED may be packed with additional materials, such as 

nails or ball bearings, to enhance fragmentation. (Secretary General, 2016, P.8) 

 

2.1.2 Histórico e Evolução 

 Os IED são utilizados há séculos, porém, sem grande significância estratégica, pois 

seu caráter improvisado já denotava uma falta de preparação como uma solução rápida para 

um problema militar. Porém, eles foram empregados em larga escala pela primeira vez pelo 

grupo paramilitar irlandês IRA, Irish Republican Army, no território do Reino Unido 

buscando, segundo o especialista e consultor sobre Contraterrorismo, Andy Oppenheimer, 

atacar a infraestrutura econômica e pessoas chave para a manutenção da ocupação inglesa na 

Irlanda do Norte. (Oppenheimer, 2017, P.2)  

Atualmente, esses artefatos ascenderam na mídia e nas redes sociais após a sua 

utilização regular em conflitos entre forças ocidentais e insurgentes, comumente conhecidos 

como grupos terroristas, na região do oriente médio e da África. Suas ações não se restringem 

ao combate às forças regulares, suas armadilhas atingem trabalhadores humanitários, 

habitantes locais e agentes do próprio governo, causando lesões graves e até a morte, sem 

contar no efeito psicológico e dissuasório na sociedade local e em organismos internacionais 

que, devido a esses dispositivos, deixam de atuar onde são necessários, conforme evidenciado 

no trecho do relatório abaixo:  

Over the last decade, hundreds of humanitarian workers have been killed or injured 

by IED. Nearly one third of the incidents occurred in Afghanistan, where one 

quarter of non-governmental organizations have had staff that were killed or injured 

by IED; and one third of those organizations have pulled entire operations from 

specific areas owing to IED threats. The year 2015 witnessed 38 direct attacks 

against United Nations personnel and peacekeepers, resulting in fatalities, injuries 

and damage to property, in Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, 
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Mali, Pakistan, Somalia, the Syrian Arab Republic, Thailand, the United Republic of 

Tanzania and Yemen. The presence of IED seriously impedes the ability of the 

United Nations to deploy and effectively fulfil its mandates. (UNODA, 2016). 

2.1.3 Contra AEI 

AEI são uma ameaça a todos, porém, todos os soldados empregados em regiões que 

possuem a possibilidade da sua existência necessitam ter cuidados maiores, pois são alvos 

dessas armadilhas, principalmente quando estão em comboio ou em patrulha a pé. Diante 

disso, devem ser empregadas algumas condutas, apresentadas pela Think Tank 

GlobalSecurity, categorizada pela revista FORBES como um dos melhores sites da internet:   

“Soldiers need to: Quickly identify potential ambush sites that may coincide with 

locations of IED and avoid the area. Quickly move away from the IED and/or 

ambush kill zone. Keep a standoff distance of at least 300 meters (radio or cell 

phone transmission within 300 meters may cause detonation). Look for potential 

secondary devices in what may seem like the best possible location to occupy or 

along an alternate route.”  (GlobalSecurity, 2011) 

 

2.1.4 Exemplos de AEI 

 

AEI são limitadas apenas pela criatividade dos seus fabricantes, porém, em sua grande 

maioria, aproveitam munições de artilharia que não explodiram ou granadas de morteiro 

recuperadas de cachês de munições de zonas de conflito (UNODA, 2016) ou, ainda, preparam 

misturas provenientes de fertilizante à base de nitrato de amônia para formar ANFO.  

Esses foram exemplos de como um indivíduo sem muito custo adquire seu explosivo 

principal. A partir daí, ele compra em simples lojas de eletrônica equipamentos necessários 

para iniciar a maioria dos explosivos, caso o próprio explosivo principal já não possua um 

sistema de acionamento, pois, se tiver, basta posicioná-lo de maneira que cause o maior 

impacto possível na hora desejada (Secretary General, 2016).  

Por mais que pareça uma realidade do Oriente Médio, também há no Brasil a 

ocorrência de artefatos explosivos improvisados, que recebem a denominação de “Bombas 

Caseiras”. Esses dispositivos são mais empregados por organizações criminosas para 

combater as forças de segurança e outras organizações rivais, principalmente nas favelas do 

Rio de Janeiro. Todavia, não há um estudo sobre seu uso no país, uma estatística centralizada 
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em âmbito nacional ou sequer um artigo científico analisando quais os impactos desses 

artefatos para a população ou para as forças de segurança. Abaixo seguem alguns exemplos de 

AEI. 

 

 

 

 

Figura 1 - Artefatos Explosivos Improvisados 

Fonte: (GlobalSecurity, 2011) 

 

 

Figura 2 - Esquema de IED 

Fonte: (Global Security, 2012) 
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2.2 Equipes de Desativação de Artefatos Explosivos 

2.2.1 Breve Histórico  

 Equipes de Desativação de Artefatos Explosivos, também conhecidas como EOD 

(Explosive Ordnance Disposal), foram institucionalizadas pelas forças armadas durante a 

primeira guerra mundial devido ao aumento do uso de artilharia e bombardeios aéreos, porém, 

sua utilização foi maior na Segunda Guerra Mundial, em grande parte devido os bombardeios 

a zonas urbanas muito populosas, a exemplo a cidade de Londres na Inglaterra. Uma das 

primeiras unidades a se especializar foi a Royal Army Ordnance Corps8, que segundo o 

National Army Museum do Reino Unido: “It (RAOC) also carried out bomb disposal during 

the Second World War (1939-45) and until 1942 was responsible for much of the repair of 

Army equipment and vehicles”, ou seja, por tradução própria, O Corpo de Munição do 

Exército Real realizou trabalhos de desativação de artefatos explosivos durante a Segunda 

Guerra Mundial. (National Army Museum, 2018)  

 O Exército Britânico, então pioneiro na linha de EOD, devido à sua experiência na 

Segunda Guerra mundial, se tornou especialista e referência mundial no combate a IED após a 

ocupação da Irlanda do Norte, também conhecida como Operação Banner, a qual, segundo o 

jornal da BBC, durou de 1969 a 2007 e se tornou a operação militar mais longa da história do 

Exército Britânico. A equipe DAE denominada por 321 EOD & Search Squadron, também 

conhecida como Felix, se especializou no combate a IED devido à sua atuação contra o grupo 

paramilitar autodenominado como IRA, Irish Republican Army, em português: Exército 

Republicano Irlandês, o qual empregou IED em larga escala contra alvos militares e 

econômicos britânicos de importância para a ocupação. (Kearney, 2013) 

Israel foi além, em 1995 a Forças de Defesa de Israel (IDF) criou uma unidade de 

Forças Especiais dentro da arma de Engenharia para suprir a necessidade crescente do uso de 

engenheiros de combate, ou seja, de especialistas em trabalhos de engenharia, em situações de 

contraterrorismo. Essa unidade faz parte do Corpo de Engenheiros de Combate desse país e 

ficou conhecida como Yahalom, palavra em Hebreu para diamante. A página oficial do 

Exército Israelense descreve a missão da unidade, conforme abaixo, porém, vale a pena 

destacar a associação da missão especializada do engenheiro de combate com a de um 

                                                           
8 Royal Army Ordnance Corp: O Corpo de Munições era o órgão encarregado de fornecer armas, munições e 

equipamentos para o exército britânico.(NAM,2018) 
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Comandos ou Forças Especiais, principalmente, no que tange a desativação de bombas, 

dispositivos explosivos e minas, além da utilização de robôs para prevenir a perda de vida 

humana. 

O papel da unidade inclui missões especiais de sabotagem, demolição e explosão de 

edifícios, sabotagem de infraestratura inimigo, manuseio de explosivos, preparação 

de dispositivos explosivos e bombas, neutralização de dispositivos explosivos 

inimigos, limpeza de campos de minas, localizar e destruir tuneis terroristas. 

Periodicamente, a unidade utiliza robôs e dispositivos controlados remotamente, 

para evitar o risco de vida.(IDF,2017,tradução nossa) 

The unit's role includes special sabotage missions, demolition and explosion of 

buildings, sabotage of enemy infrastructure, handling of explosives, preparing 

explosive devices and bombs, neutralizing enemy explosive devices, clearing 

complex minefields, locating and destroying terror tunnels. At times, the unit uses 

robots and many remote controlled devices, without endangering human life. (IDF, 

2017) 

 

O Exército Brasileiro também criou uma equipe de desativação de artefatos 

explosivos, sob o comando do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, um destacamento 

próprio da Arma de Engenharia com equipamentos de última geração, como    

“No período de 29 de maio a 2 de Junho de 2015 ocorreu o Estágio de Operação 

com Explosivos e Munições, com os militares das Organizações Militares do 

Comando Militar do Sudeste (CMSE), o estágio tem por finalidade qualificar as 

Turmas de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados (TULEDEF), [...] 

capacitar os militares a realizarem a abordagem, identificação e a destruição de 

artefato explosivo, identificar proceder a neutralização de artefatos improvisados.[...] 

foram apresentados os Robôs do Destacamento Especial de Engenharia para 

Desativação de Artefatos Explosivos (Dst Esp E DAE) empregados na desativação 

de explosivos.”  (Exército Brasileiro, 2017) 

 

2.2.2 Técnicas, Táticas e Procedimentos 

O Exército Brasileiro apresenta suas TTP contra IED no manual de Minas e 

Armadilhas. Em particular no Combate à localidade, pois é necessário muito mais cuidado e 

atenção, já que o combatente está muito mais vulnerável e existem mais locais para colocar 

armadilhas com capacidade letal. As Equipes de Busca devem atentar para algumas 

orientações presentes no Manual C 5 37 de Minas e Armadilhas: 

a.  Não designar mais de um homem para cada cômodo de um edifício;  
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b.  Indicar a descoberta de uma grande carga por um sinal previamente 

combinado. Todas as turmas, exceto as responsáveis pela neutralização de grandes 

cargas, devem, então, abandonar o edifício imediatamente pela rota original de 

entrada;  

c. Examinar ambos os lados de uma porta antes de tocar na maçaneta. Observar 

através de uma janela ou quebrar um vidro antes de entrar por ela. Se portas e 

janelas tiverem que ser abertas e ambos os lados não puderem ser examinados, use 

uma longa corda. 

d. Mover-se cuidadosamente em todos os edifícios, pois as armadilhas podem 

estar ligadas a tábuas frouxas, tijolos móveis, tapetes, degraus das escadas, 

fechaduras de janelas ou maçanetas de portas;  

e. Nunca mover a mobília, quadros ou objetos similares antes de examiná-los 

cuidadosamente para detecção de acionadores de liberação ou arames de tração; 

f.  Nunca abrir uma caixa, porta de armário ou gaveta sem uma investigação 

cuidadosa. Portas, gavetas ou tampas presas devem ser puxadas com uma longa 

corda;  

g. Não se sentar em nenhuma cadeira, sofá ou cama antes de um exame 

cuidadoso; 

h.  Nunca ligar fios partidos ou operar um interruptor sem verificar previamente 

todo o circuito. Tal ação pode ligar a energia elétrica a uma carga; 

i.  Remover todas as placas que sirvam de contato e seguir todos os fios que 

pareçam estranhos a um circuito. Examinar todos os aparelhos; 

j.  Investigar todas as áreas que foram reparadas. Procurar orifícios de armar. 

Alargar todos os orifícios das paredes ou dos assoalhos. Cavidades devem ser 

examinadas refletindo-se o facho de uma lanterna num espelho;  

k.  Esvaziar todas as câmaras de fornos, lareiras, etc. Remover as cinzas, 

verificar a lenha e mover a pilha de carvão;  

l. Trabalhar sempre do porão para cima. Verificar, ver e marcar tudo que for 

móvel, inclusive válvulas, torneiras, alavancas, controles, cortinas, quadros e 

semelhantes. O mecanismo de retardo tipo relógio pode não ser ouvido se estiver 

bem escondido; 

m.  Verificar duplamente os porões e primeiros andares, e nestes os condutores 

(de fumaça e gás), colunas do elevador e de ventilação e espaços mortos isolados. 

Verificar os condutos e colunas retas observando de uma extremidade contra uma 

luz mantida da outra. Condutos tortos devem ser verificados, arremessando-se um 

tijolo de uma distância de segurança;  

n. Guardar todos os edifícios até que eles sejam ocupados; 
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o. Quando possível e somente após uma verificação completa, ligar todas as 

instalações pelo lado de fora do edifício. OBSERVAÇÃO:  Um soldado, através do 

treinamento, pode desenvolver seu senso de perigo. Também por experiência e 

observação contínua e cuidadosa de seus arredores, enquanto estiver numa área de 

combate, pode desenvolver um instinto aguçado que o adverte do perigo, a mais 

valiosa dádiva com relação à autoproteção. (BRASIL, 2000, P.9-30) 

Segundo a página oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) as 

potências militares estrangeiras que a compõem, têm suas tropas adestradas para atuar em 

ambientes com presença de armadilhas explosivas improvisadas. Outra ação importante da 

OTAN é a de tentar igualar o nível de conhecimento das tropas dos países membros, 

diminuindo, assim, a diferença de adestramento entra elas. Além de padronizar as técnicas, 

táticas e procedimentos desses países, aprofundando, assim, o desenvolvimento de doutrina e 

pesquisa na área de desativação de artefatos explosivos improvisados, essa aliança busca 

capacitar suas forças a atuar contra IED, de maneira a reconhecer e desarmar, com segurança, 

esses dispositivos antes que firam tropas aliadas ou civis. (OTAN, 2015)  

Quanto à neutralização, o manual C5-37 Minas e Armadilhas afirma que o método 

mais fácil de desarmar esses dispositivos é por meio da sua destruição com explosivos, se o 

local permitir. Levando sempre em consideração que deve se evitar o uso de explosivos em 

áreas urbanas, por causa de possíveis danos colaterais, os quais acarretarão em uma missão de 

reparação ou porque pode se criar uma reação adversa na população civil, conforme o que é 

previsto no manual C31-5 Interdição e Barreiras (BRASIL,1991). O C5-37 também apresenta 

alguns procedimentos para neutralização à mão que servem apenas de orientação, já que a 

sequência exata depende do tipo de acionador e do modo de colocação: 

 (a) não tocar em nenhuma parte da armadilha antes de examiná-la completamente. 

Localizar todos os acionadores e os seus mecanismos de disparo; 

 (b) quando seguir arames, ter cuidado com dispositivos intermediários escondidos, 

colocados para impedir a procura. Não mover nenhum arame durante o exame da 

armadilha;  

(c) cortar arames de tropeço frouxos somente após um cuidadoso exame de todos os 

objetos ligados a ele e suas funções e recolocar todas as seguranças; 

 (d) investigar os arames tensos e desarmar todos os acionadores ligados a eles 

recolocando as seguranças. Arames tensos somente devem ser cortados quando o 

perigo em ambas as extremidades tiver sido eliminado; 
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(e) recolocar as seguranças em todos os mecanismos usando pregos, pedaços de 

arame, contrapinos e outros objetos;  

(f) jamais usar força ao desarmar acionadores;  

(g) sem mover a carga principal, cortar o cordel detonante ou outros condutores 

entre os acionadores desarmados e a carga principal;  

(h) cortar os fios que levam a uma espoleta elétrica, um de cada vez;  

(i) quando usar a sonda, empurrá-la suavemente no terreno. Parar quando tocar em 

qualquer objeto. Pode ser uma placa ou cabeça de pressão;  

(j) Uma vez separados, os componentes de uma armadilha devem ser removidos 

para uma área de armazenamento apropriada. (BRASIL, 2000, P.9-32) 

 

2.2.3 Equipamentos 

 O Escritório para Assuntos sobre Desarmamento das Nações Unidas (UNODA) 

destaca, em documento oficial do Secretário Geral, que o impacto da utilização de 

dispositivos explosivos improvisados sobre as forças armadas e de segurança acarretou em 

uma mudança nas prioridades, táticas, estratégias, equipamentos e, principalmente, em uma 

mudança de divisão de orçamento. Criando, assim, uma indústria multibilionária de 

vigilância, contra inteligência, análise computacional, radares com atuação subterrânea, 

interferência elétrica, blindagem de veículos e proteção individual.  (Secretary General, 2016, 

P.5) 

 O Documento também reforça o perigo enfrentado pelos peacekeepers que operam em 

áreas com uma alta frequência de Artefatos Explosivos Improvisados, tendo em vista que as 

Nações Unidas estão sendo chamadas cada vez mais para atuar nesse tipo de ambiente 

operacional. Cresce a importância, então, para o Brasil, em particular para suas forças 

armadas, o investimento em equipamento e treinamento de pessoal para atuar contra AEI 

nessas zonas de perigo, cujas tropas também são, frequentemente, empregadas nesses tipos de 

missões no exterior. 

 Outra área de investimento muito importante é a de robôs antibomba, na qual é 

possível observar também que não há uma padronização ou um consenso de qual é o melhor 

equipamento, já que as melhores equipes utilizam máquinas diferente. Vamos apresentar 

abaixo os robôs utilizados pelas equipes mais renomadas e pelo Exército Brasileiro. 

 O Exército Britânico, em sua página oficial (British Army, 2018), afirma que emprega 

dois robôs, o Dragon Runner e o Wheelbarrow. O primeiro é um robô leve, carregável em 
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mochila, capaz de atuar em diversos terrenos e detectar uma variedade de dispositivos sem 

colocar o operador em risco, o que ajuda os especialistas das equipes de desativação de 

artefatos explosivos a encontrar e desativar dispositivos explosivos improvisados. O Segundo 

é mais robusto e foi empregado pela primeira vez na Operação Banner, em que a Inglaterra 

ocupou a Irlanda do Norte e travou bastante contato com AEI. 

 

Figura 3 - Dragon Runner(esquerda) e WheelBarrow(direita) 

Fonte: (British Army, 2018) 

 As Forças de Defesa de Israel, de acordo com seu site institucional (IDF, 2012), 

empregam os seguintes robôs: The Talon e o ANDROS Wolverine. O Talon, considerado 

indestrutível por seus usuários, vem sendo empregado no Iraque e no Afeganistão antes de ser 

incorporado pelo Exército de Israel. Leve e versátil, é capaz de uma ampla gama de missões, 

em diversos ambientes operacionais, na areia, na neve, em zonas urbanas e em operações 

anfíbias. O Wolverine é um robô mais pesado, com mais anos de serviço e potência, capaz de 

operar em ambientes extremos, atualmente lidera as operações de neutralização de explosivos 

em Israel. 
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Figura 4 - The Talon(Esquerda) e o Andros Wolverine(Direita) 

Fonte: (IDF, 2012) 

 

 O Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro adquiriu, como 

forma de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, dois robôs, o 

tEODor e o Telemax, capazes de serem empregados na limpeza de engenhos falhados e contra 

artefatos explosivos improvisados, segundo a notícia do site especializado em assuntos de 

defesa, estratégia, inteligência e segurança: DefesaNet. Os robôs possuem características 

similares às dos de outros países: o Telemax é leve e versátil, já o tEODor é mais pesado e 

equipado para mais situações, possuindo, inclusive, uma arma calibre 12 para realizar o 

arrombamento de portas, conforme é indicado pela página oficial da Segunda Divisão de 

Exército, sediada na cidade de São Paulo. 

O robô Telemax pesa 75 quilos e possui capacidade para operar em diversos tipos de 

terreno. Na demonstração realizada no dia 12 de maio, o aparelho subiu as escadas 

para o andar superior do 2º BE Cmb. Entre os acessórios do robô, destacam-se um 

aparelho inibidor de sinal, um aparelho de Raios X e um cano disruptor de água. As 

quatro câmeras acopladas ao equipamento permitem que as operações sejam 

realizadas mesmo que o robô não esteja no campo visual do operador. O painel de 

controle do equipamento pode ficar até a um quilômetro de distância do local da 

operação. 
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Na simulação realizada na área da 11ª e da 12ª Cia E Cmb L, o robô Telemax 

identificou um artefato explosivo com o aparelho de Raios-x e, com o intuito de 

neutralizar o material, disparou água pressurizada a partir de um canhão disruptor a 

fim de separar a espoleta do explosivo. 

“Mais robusto”, o robô Teodor pesa 300 quilos e é capaz de carregar uma carga de 

até 100 quilos, desde que próximo ao chassi. Teodor é equipado com uma arma de 

calibre 12 e pode realizar o arrombamento de portas, de acordo com os engenheiros 

alemães. Ambos os robôs são movidos a bateria com autonomia de duas a quatro 

horas de trabalho ininterruptas. (Exército Brasileiro, 2016) 

 

Figura 5 – Telemax(esquerda) e tEODor(direita) 

Fonte: (Exército Brasileiro, 2016) 

 

2.3 Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 

2.3.1 Análise do cenário político nacional e internacional. 

2.3.1.1 Brasil 

 

 Com base na retrospectiva realizada pelo G1 no final do ano de 2016, vamos fazer 

uma breve análise sobre o cenário político nacional neste ano, tendo como escopo os eventos 

que influenciaram, mesmo que indiretamente, a realização dos Jogos Olímpicos. No dia 05 de 

agosto de 2016 ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, porém, para que o 

evento transcorresse sem grandes problemas, foi necessária uma grande preparação, 
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principalmente por parte do Ministério da Defesa, que designou as Forças Armadas para 

ficarem responsáveis pelo comando da segurança do evento. 

 O Brasil em 2016 vivia uma situação de crise em várias de suas instituições e setores. 

Foi registrado pela empresa de jornalismo G1 (G1, 2016) a crise dos estados, apresentando 

um rombo fiscal de 56 bilhões de reais durante o primeiro semestre, o que causou um prejuízo 

ao funcionamento de serviços básico e de projetos de vários estados, cabe relembrar que os 

estados são responsáveis, por meio das Polícias Militares, de manter a segurança nos seus 

territórios.  A saúde, outra responsabilidade do Estado, também estava em crise, tendo em 

vista a falta de investimento, mas principalmente pela disseminação do Zika vírus, 

considerado como emergência da saúde pública internacional pela Organização Mundial de 

Saúde (G1, 2016). O vírus que assolou a América do Sul foi mais tarde associado à causa de 

microcefalia. 

 Em âmbito federal, a educação também é afetada pela PEC-241 com o intuito de 

cortar gastos, gerando, assim protestos e manifestações públicas. Por fim, as instituições 

políticas também entraram em crise: o povo brasileiro presenciou seu segundo impeachment, 

dessa vez da Presidente da República Dilma Roussef, que foi acusada de Crime de 

Responsabilidade. Enquanto isso, a Operação Lava Jato continuava a investigar e prender 

políticos e empresários, porém, pela primeira vez, o antigo Presidente, Luiz Inácio Lula da 

Silva, se tornou réu, causando grande divisão ideológica no país.  

 

2.3.1.2 Internacional 

 

 O cenário político internacional, em 2016, viveu um clima de insegurança e 

instabilidade. Nos Estados Unidos, foi elegido um candidato não convencional e de ideias 

controversas. O Reino Unido decide se retirar da União Europeia, enquanto isso, refugiados 

tentam escapar dos conflitos do Oriente Médio em direção à Europa e o Presidente da 

Colômbia tenta firmar uma paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (G1, 

2016).  

A Europa sofre diversos ataques terroristas nesse ano, como o Ataque de Berlim, na 

Alemanha, em que um motorista invadiu uma feira de natal e atropelou dezenas de pessoas, 

assim como o atropelamento na cidade de Nice, na França durante a comemoração do dia da 

Bastilha. Também ocorreram dois atentados terroristas em aeroportos, um em Bruxelas, na 
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Bélgica, e outro em Istambul, na Turquia, em que, em ambos, foram utilizados explosivos e 

causaram dezenas de mortos. Além disso, foi veiculado em jornais e redes sociais a morte de 

um embaixador Russo, em retaliação ao apoio militar Russo ao governo Sírio. (G1, 2016) 

Por fim, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em Bruxelas. Já no Oriente 

Médio, sua influência diminuiu após a retomada da cidade de Mosul, em decorrência da 

atuação das Forças das Forças Armadas Iraquianas, apoiados por uma coalização 

internacional liderada pelos Estados Unidos. (G1, 2016) 

 

2.3.2 Ameaças que utilizaram IED 

 

O Departamento de Segurança Nacional (DHS, 2009), Department of Homeland 

Security, apresentou um relatório em sua página oficial da internet, descrevendo alguns 

ataques terrorista que utilizaram Artefatos Explosivos Improvisados. A intenção de apresentar 

esses ataques neste trabalho é de mostrar que os IED são uma ameaça real, que as grandes 

potências enfrentam diariamente, investindo grande parte de seus orçamentos e, mesmo com 

todos os seus meios militares e de segurança, ainda acontecem ataques terrorista com 

quantidades significativas de mortes. 

Nos Estados Unidos, dois ataques se destacam: o de Oklahoma City, em 1995, e o da 

Cidade de Atlanta, em 1996. Cabe ressaltar este último ataque, pois ele foi realizado durante 

os Jogos Olímpicos/96, demonstrando a importância de um evento como esse e de como ele 

se torna um alvo para terroristas. O primeiro ataque foi deferido a um edifício do governo 

federal por um vehicle-borne improvised device, ou seja, um carro bomba, matando 169 

pessoas, utilizando apenas explosivos improvisados. O segundo ataque causou apenas duas 

vítimas, porém foi mais engenhoso, tendo em vista seu método de emprego, já que o artefato 

explosivo improvisado era pequeno, coube dentro de uma mochila e foi potencializado pelo 

uso de pregos, aumentando a eficácia do ataque (DHS, 2009). 

A Espanha, em 2004, sofreu um ataque à sua rede ferroviária, em que extremistas 

islâmicos coordenaram 10 explosões com a utilização de celulares e cronômetros para iniciar 

as detonações, durante o horário de pique, em um trem na cidade de Madri, causando a morte 

de 191 pessoas e ferindo mais de 1800. Em Londres, na Inglaterra no ano de 2005, 52 pessoas 

morreram e centenas ficaram feridas em um ataque coordenado de homens bomba, no sistema 

de transporte inglês (DHS, 2009). 
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2.3.3 Equipes DAE empregadas e seu preparo para a atividade 

 

 Utilizaremos como fonte o FactSheet9 elaborado pela Área Internacional da Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República, o qual utilizou entrevistas e informações 

concedidas pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Agência Brasileira de 

Inteligência entre outros. O Factsheet busca apresentar de maneira mais simples e sucinta o 

Plano Estratégico de Segurança Integrada para os JO Rio2016. 

 Segundo a apresentação, algumas instituições de Segurança Pública e Defesa Civil 

ficaram encarregadas de atuar contra ameaças de artefatos explosivos improvisados, são elas: 

O Departamento de Força Nacional de Segurança Pública, o Comando de Operações Táticas 

(COT) da Polícia Federal, Esquadrão Antibomba da Coordenaria de Recursos Especiais 

(CoRE) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. As Forças Armadas ficaram 

encarregadas, entre outras coisas, pela fiscalização de explosivos, Proteção de Estruturas 

Estratégica e Emprego de Forças de Contingência (Secretaria de Comunicação Social, 2016, 

P. 9 e 10). 

 Logo, pode-se concluir que o Exército Brasileiro assumiu a reponsabilidade de 

controlar os explosivos que podem ser utilizados nos IED, proteger as áreas que são prováveis 

alvos de Bombas e reforçar em estado de contingência as Forças de Segurança Pública em 

caso de insuficiência, inexistência ou indisponibilidade de meios. 

 Durante o ano de 2016, segundo o mesmo documento, essas equipes se dividiram em 

quatro polos de segurança, chamados de Comandos de Defesa Setorial (Ministerio da Defesa, 

2016): Barra, Deodoro, Maracanã e Copacabana para atuar em diversas situações, 

especialmente contra atentados terroristas, seja na detecção de artefatos explosivos 

improvisados ou na neutralização destes. Algumas dessas ações eram veiculadas na mídia, 

principalmente nos jornais, assim como ficaram registradas nos sites oficiais das instituições 

que as realizaram. Vamos citar algumas situações em que essas equipes foram empregadas. 

 O Esquadrão Antibomba da CORE/RJ, adquiriu robôs e treinou seu pessoal para 

melhorar a percepção, detecção e tempo de resposta contra artefatos explosivos improvisados 

em cursos antibomba para que pudesse ficar em condições de ser empregado nos Jogos 

                                                           
9 FactSheet: Apresentação impressa que enfatiza pontos principais e faz uso de diversas tabelas e imagens para 

facilitar a compreensão de um documento maior, que no caso seria o Plano Estratégico de Segurança Integrada 

(PESI), do Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.  
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Olímpicos, como foi divulgado na página oficial da Polícia Civil do Rio de janeiro (Polícia 

Civil, 2016). 

 Outro Esquadrão Antibomba empregado foi o da Polícia Federal, o qual chegou a 

detonar uma mochila na Arena Carioca 1, segundo a enviada especial aos JO Rio2016 do 

Jornal Folha de São Paulo (Matosso, 2016). Essa não foi a primeira ameaça, tendo em vista 

que o número de denúncias cresceu devido ao temor de um ataque terrorista nos parques 

Olímpicos e à conscientização da população quanto aos perigos de uma bolsa, caixa ou maleta 

abandonada. 

  A Polícia Militar, a Força de Segurança Nacional e as Forças Armadas atuaram na 

proteção das áreas sensíveis, realizando o patrulhamento ostensivo e as buscas por explosivos, 

com a utilização de cães e outros equipamentos eletrônicos de detecção, como Raio-X e 

detectores de Vapor. Conforme a página oficial de notícias esportivas da Rede Globo, o 

Globo Esporte (Marques, Gismondi, & Tibúrcio, 2016), essas forças de segurança isolaram a 

área do Parque Aquático, evacuaram a população, investigaram a mochila suspeita, 

determinaram a natureza da ameaça e liberaram a entrada das pessoas. Essa TTP foi 

empregada diversas vezes durante os JO Rio2016, inclusive com algumas detonações 

preventivas de objetos suspeitos, a exemplo do ocorrido na praia de Copacabana no dia 05 de 

agosto de 2016 (Garcia & Moreira, 2016).  

 

2.3.4. Entrevista Qualitativa 

 

 Realizamos uma entrevista de autoria própria, por meio de correio eletrônico e da 

plataforma de formulários do Google, via questionário online, um grupo de especialistas 

dessas forças de segurança, foram observadas algumas respostas em comum, por exemplo, 

todos possuíam experiência com Artefatos Explosivos Improvisados. 

 Por outro lado, quando perguntados quanto ao emprego em grandes eventos, como 

Jornada da Juventude, Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos, nem todos afirmaram ter 

atuado em ocorrências com explosivos reais. Porém, a maioria estava em estado de prontidão 

para ser empregado em emergências, além disso, os entrevistados consideravam que suas 

equipes estavam aptas para atuar. 

 Por fim, as considerações mais importantes da pesquisa foram as oportunidades de 

melhoria apresentadas por especialistas em EOD, após terem atuado na segurança desses 
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grandes eventos. Duas sugestões se repetiram na maioria das respostas: melhor coordenação 

interagência e um apoio logístico mais eficiente.  

 A coordenação interagência era dificultada pela quantidade de instituições de 

segurança pública envolvidas nesses eventos, mesmo que sob um comando único. 

Destacamos aqui, no entanto, que a maioria dessas instituições possuem pessoal capacitado 

para atuar contra Artefatos Explosivos Improvisados.   

 O Apoio logístico adequado se deve à amplitude do evento. Afinal, se torna mais 

difícil suprir um evento que ocorre em várias capitais estaduais de um país com as dimensões 

continentais do Brasil, como foi o caso da Copa do Mundo ou os JO Rio2016. Isso porque, 

apesar de ter boa parte das suas competições ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, também 

teve modalidades disputadas em outros estados, como foi o caso do Futebol, o qual teve 

partidas nas cinco regiões do Brasil.   

 Outro denominador comum das pesquisas foi a falta de investimentos em 

equipamentos, que gira em torno da manutenção, aquisição e pesquisa para desenvolvimento 

de novos equipamentos e doutrinas. Por outro lado, a alta capacidade técnica dessas equipes 

permitiu que elas, mesmo assim, conseguissem atuar cumprindo as diversas missões de 

maneira louvável.  

  

3. Conclusão 

 

 Os Artefatos Explosivos Improvisados são baratos e de fácil acesso, sendo que sua 

capacidade destrutiva só é limitada pela imaginação daquele que o confecciona, o que 

prejudica mais ainda a atuação de Organismos Internacionais, como a ONU e a OTAN, que 

buscam levar ajuda a locais assolados por conflitos modernos. Lugares esses que estão cada 

vez mais repletos de AEI. Tendo em vista o uso indiscriminado desses dispositivos, que 

atuam como soldados perfeitos. Ou seja, estão sempre armados, não precisam comer nem 

descansar, o tempo todo esperando a próxima vítima, sem distinção ou ética, atingindo 

militares, civis, peacekeepers e agentes governamentais. Logo, é clara a necessidade de uma 

maior atenção e maior investimento no combate a essa ameaça, por parte dos países 

envolvidos nesses conflitos, dos organismos internacionais que atuam nesses ambientes e 

pelos países que podem vir a ser ameaçados por esses tipos de dispositivos. 
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 As Equipes de Desativação de Artefatos Explosivos foram criadas recentemente pelo 

pioneirismo britânico, na Segunda Guerra Mundial devido a necessidade gerada pelo uso 

excessivo de ataques envolvendo explosivos. Atualmente, a atividade EOD se tornou missão 

dos engenheiros de combate das diversas forças terrestres de todo o mundo, aprimorada por 

Israel, que, devido à sua vasta experiência com explosivos e estado constante de beligerância, 

viu a necessidade de uma tropa especializada em Engenharia de Combate e Ação de 

Comandos para atuar contra as diversas ameaças terroristas. 

 As TTP básicas do Exército Brasileiro estão escritas no manual C 5-37 de Minas e 

Armadilhas publicadas em 2000, ou seja, foi necessária uma completa atualização dos 

elementos envolvidos na atividade para os grandes eventos que viriam a transcorrer no país. 

Por outro lado, as potências militares do mundo estão constantemente atualizando suas TTP e 

adestrando seu pessoal, além de investirem grande parte de seus orçamentos em pesquisa e 

aquisição de novos equipamentos. Em especial, destacamos aqui os robôs antibomba, no 

mínimo com dois modelos: um leve, versátil e capaz de atuar em qualquer terreno, e outro 

mais pesado, robusto e potente. O Exército Brasileiro também seguiu essa tendência, 

comprando o tEODor e o Telemax, respectivamente o leve e o pesado, para equipar seu 

destacamento de desativação de artefatos explosivos, localizado na cidade de 

Pindamonhangaba-SP, sediado no 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão Borba 

Gato, ficando assim, em condições de atuar contra ameaças AEI nos Jogos Olímpicos de 

2016, . 

 O Brasil, por sua vez, vivia uma situação de crise geral em suas instituições, nos 

setores mais básicos, como segurança, política, saúde e educação, enquanto que o mundo 

estava imerso em conflitos localizados, principalmente na região do Oriente Médio, que 

acabaram resultando em ataques terroristas em diversos países, principalmente na Europa. 

Mesmo assim, o país conseguiu receber os JO Rio2016 sem nenhum incidente grave, em 

grande parte devido às instituições responsáveis pela Segurança Pública, tendo as forças 

armadas exercido papel decisivo para obtenção desse resultado. Haja visto que empregaram 

grande parte do seu efetivo e recursos em prol da realização segura desse evento, trabalhando 

com meses de antecedência para que todos os envolvidos estivessem preparados para serem 

empregados, principalmente contra Artefatos Explosivos Improvisados, seja na identificação 

ou neutralização. 
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 Por fim, ao entrevistar especialistas, foram observadas, entre outros aspectos e 

características das equipes DAE, algumas oportunidades de melhoria que não devem ser 

negligenciadas, por exemplo: maior coordenação interagência, melhor apoio logístico e mais 

investimentos em equipamentos. Destacamos que, no futuro, o país - principalmente suas 

Forças Armadas - será empregado novamente em situações de combate moderno com atuação 

em amplo espectro que exigem pessoal, material, técnicas táticas e procedimentos adequados 

para atuar em ambientes com presença de IED. Logo se essas necessidades, apresentadas 

pelos militares que se encontram na ponta da linha e em constante emprego não forem 

sanadas, o país pode vir a sofrer um ataque, catastrófico, com grande perda de vida, que 

poderia ser evitado. 
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