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RESUMO 

 

 

O PREPARO DA ENGENHARIA MILITAR BRASILEIRA PARA A DESATIVAÇÃO 

DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS NO PERÍODO DOS GRANDES EVENTOS (2007-

2016) 

 

 

AUTOR: Francisco Jônatas Fragoso Ferreira Junior 

ORIENTADOR: Michell Vanderson Senal Leal 

COORIENTADOR: Heverton Medeiros De França 

 

 

Os confrontos atuais, classificados como de “4ª geração”, são caracterizados pela assimetria e 

irregularidade provindas da evolução tecnológica e das mudanças política, social e econômica da 

Segunda Guerra Mundial. A principal forma de atuação desses grupos se dá através de ataques 

em locais com grande concentração de pessoas e de vulto, como centros administrativos e 

políticos, estações ferroviárias, rodoviárias, centrais de metrô etc. que estejam ou não ocupados 

com civis, através de ações espetaculosas visando à implantação do terror generalizado. 

Juntamente com as mudanças nas técnicas, táticas e procedimentos (TTP) dos grupos armados, 

modificaram-se também o equipamento e o armamento. Nesse escopo estão incluídos os atos 

terroristas perpetrados por grupos armados, das mais diversas naturezas e ideologias, com o uso 

de artefatos explosivos. O Brasil encarou essa problemática durante os anos de 2007 a 2016, visto 

que tinha que entregar um esquema de segurança digno de um evento mundial. Assim, o objetivo 

desta pesquisa foi analisar o preparo da Engenharia Militar Brasileira para a capacidade 

operacional da atividade de Desativação de Artefatos Explosivos (DAE) no período dos Grandes 

Eventos, desde 2007 até meados de 2016. Quanto ao aspecto metodológico, no que tange ao nível 

de profundidade do estudo foi realizada uma pesquisa descritiva, com uma abordagem 

majoritariamente qualitativa. Ademais, em relação ao tratamento dos dados colhidos no 

questionário, foi feita uma pesquisa quantitativa. A pesquisa foi estruturada da seguinte maneira: 

primeiramente fez-se uma revisão bibliográfica a fim de levantar os principais conceitos atinentes 

aos Grandes Eventos e suas características, bem como os conceitos referentes à Engenharia 

Militar Brasileira e Artefatos Explosivos; após isso, foi estabelecida uma conexão entre os dois 

tópicos aplicando-os na atividade DAE, elencando as aquisições feitas pelo Exército Brasileiro 

para o cumprimento das missões bem como as parcerias que foram feitas em operações de 

cooperação e coordenação com agências. O questionário foi respondido por 10 militares, dentre 

praças e oficiais, sendo 05 que participaram de missões relacionadas à atividade DAE durante os 

grandes eventos e 07 tiveram a oportunidade de realizar algum curso relacionado ao assunto 

durante o mesmo período. Os dados levantados sugerem que a constante evolução doutrinária, 

bem como a aquisição de material, realização de cursos e troca de experiências com as Forças 

Auxiliares é mister para a manutenção da operacionalidade do EB e expertise no assunto, 

conquistando um lugar de respeito no cenário nacional e até mesmo internacional.  

 

Palavras-chave: Desativação de Artefatos Explosivos (DAE). Engenharia Militar. Grandes 

Eventos. 
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THE PREPARATION OF BRAZILIAN MILITARY ENGINEERING TO EXPLOSIVE 
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Current conflicts, classified as “4th generation”, are characterized by asymmetry and irregularity, 

originated from technological evolution and political, social and economic changes arising from 

the Second World War. The main form of action of these groups is through attacks in places with 

a large concentration of people and relevant, such as administrative and political centers, railway 

stations, bus stations, metro stations etc. whether or not they are occupied with civilians, through 

spectacular actions aiming the implantation of widespread terror. Along with changes in armed 

groups’ techniques, tactics and procedures (TTP), equipment and armaments have also been 

modified. In this sphere, it is included terrorist acts committed by armed groups of the most 

diverse natures and ideologies with the use of explosive devices. Brazil faced this problem during 

the years 2007 until 2016, as it had to deliver a security scheme worthy of a world event. Thus, 

the objective of this research was to analyze the preparation of Brazilian Military Engineering 

for the operational capacity of Explosive Ordnance Disposal (EOD) in the period of the Major 

Events, from 2007 to mid-2016. As for the methodological aspect, with regard to level of depth 

of the study, a descriptive research was carried out, with a mostly qualitative approach. In 

addition, in relation to the treatment of the inquiry’s collected data, a quantitative survey was 

carried out. The research was structured as follows: first, a bibliographic review was carried out 

in order to raise the main concepts related to Major Events and their characteristics, as well as 

the concepts related to Brazilian Military Engineering and Explosive Ordance; after that, a 

connection was established between the two topics, applying them in the EOD activity, listing 

the acquisitions made by the Brazilian Army to fulfill the missions as well as the partnerships 

that were made in cooperation and coordination operations with agencies. The survey was 

answered by 10 military personnel, between enlisted and officers, having 05 of whom 

participated in EOD related missions during the major events and 07 had the opportunity to take 

an EOD related course during the same period. The data collected suggest that the constant 

doctrinal evolution, as well as the acquisition of material, the realization of courses and the 

exchange of experiences with the auxiliary forces is essential to the maintenance of the Brazilian 

Army’s operationality and experience in the subject, conquering  a place of respect in the national 

and even the international scene. 

 

Keywords: Explosive Ordnance Disposal (EOD). Military Engineering. Major Events. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os confrontos atuais, classificados como de “4ª geração” e caracterizados pela 

assimetria e irregularidade, provêm da evolução tecnológica, bem como das mudanças 

políticas, sociais e econômicas oriundos da Segunda Guerra Mundial (MONTEIRO, 2017). 

Uma das maiores características desses conflitos, segundo Monteiro (2017) é a presença 

de adversários distintos dos Estados Nacionais (protagonistas nas três primeiras gerações de 

conflitos), como organizações extremistas de cunho político, étnico, religioso ou separatista. 

A principal forma de atuação desses grupos se dá através de ataques em locais com 

grande concentração de pessoas e de vulto, como centros administrativos e políticos, estações 

ferroviárias, rodoviárias, centrais de metrô etc. que estejam ou não ocupados com civis, através 

de ações espetaculosas visando à implantação do terror generalizado. 

Segundo Angelo (2018), 
 

os conflitos atuais apresentam ameaças cada vez mais versáteis e difusas, cujos 

concretismos exigem dos Estados a geração de capacidades, como o emprego 

conjunto, o combate ao terrorismo e a participação em missões de manutenção e 

imposição da paz sob a égide de organismos internacionais. 

 

Juntamente com as mudanças nas técnicas, táticas e procedimentos (TTP) dos grupos 

armados, modificaram-se também o equipamento e o armamento. Nesse escopo estão incluídos 

os atos terroristas perpetrados por grupos armados, das mais diversas naturezas e ideologias, 

com o uso de artefatos explosivos. 

O terrorismo é tipificado como o 
 

Ato de devastar, saquear, explodir bombas, sequestrar, incendiar, depredar ou praticar 

atentado pessoal ou sabotagem, causando perigo efetivo ou danos a pessoas ou bens, 

por indivíduos ou grupos, com emprego da força ou violência, física ou psicológica, 

por motivo de facciosismo político, religioso, étnico/racial ou ideológico, para 

infundir terror com o propósito de intimidar ou coagir um governo, a população civil 

ou um segmento da sociedade, a fim de alcançar objetivos políticos ou sociais 

(PANIAGO, 2007, p 15). 

 

Em outro contexto, terrorismo é “uma estratégia de violência concebida para promover 

resultados desejados pela instalação do medo no público em geral” (WHITTAKER, 2005). 

O Brasil também teve de encarar essa problemática, pois tornou-se palco de diversos 

eventos internacionais, iniciados em julho de 2007, com os XV Jogos Pan-Americanos, e 

finalizados em setembro de 2016, com os Jogos da XV Paraolimpíada. 

O Exército Brasileiro (EB) necessitou evoluir sua doutrina e modernizar-se em pessoal 

e material, a fim de conseguir entregar ao Estado um esquema de segurança compatível com o 

nível de importância dos eventos. 



13 
 

Obedecendo às restrições do ambiente operacional atual, qual seja, o ambiente urbano, 

o Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa 

(END), formulou ações estratégicas de médio e longo prazo capazes de modernizar a estrutura 

nacional de defesa. 

Segundo a END, “Convém organizar as Forças Armadas em torno de capacidades, não 

em torno de inimigos específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para não os ter no 

futuro, é preciso preservar a paz e preparar-se para a guerra” (BRASIL, 2008). 

Diante do exposto, o presente trabalho estabelece o seguinte problema de pesquisa: 

como ocorreu o preparo da engenharia militar brasileira para a desativação de artefatos 

explosivos? Assim, o objetivo geral passa a ser identificar quais as TTP, bem como quais os 

materiais adotados pelo EB para atingir a capacidade operacional atual e, para tanto, serão 

discutidos os conceitos de artefato explosivo e de Grandes Eventos; além disso, serão expostos 

os equipamentos para Desativação de Artefatos Explosivos (DAE) adquiridos pelo EB. 

Ademais, será contextualizada a ação da Engenharia Militar durante os Grandes Eventos. Por 

fim, será comparada a doutrina DAE brasileira pós Grandes Eventos com a doutrina de outros 

exércitos e sistemas internacionais. 

Esta pesquisa justifica-se para difundir a evolução na doutrina DAE ocorrida na última 

década, visando o compartilhamento de informações atinentes a Engenharia Militar Brasileira 

e atraindo a atenção de militares entusiastas da área, bem como militares com potencial para 

especializar-se na área, ajudando o Exército Brasileiro a estar em constante evolução. Portanto, 

o conhecimento relacionado aos artefatos explosivos no âmbito do Brasil é necessário, sendo 

este imprescindível para a atualização e desenvolvimento do nosso material e pessoal, fazendo 

com que o EB prossiga com a sua projeção de poder no continente sul-americano e coloque o 

Brasil em uma posição de respeito a nível mundial. 

Para o efetivo desenvolvimento dos objetivos específicos em um corpo de análise adota-

se como processo metodológico uma abordagem objetiva e qualitativa com base em uma 

revisão bibliográfica e documental sobre o tema da pesquisa. Busca-se analisar os conceitos-

chave tratados nesse trabalho, contribuindo com novas reflexões e perspectivas de estudo. 

Para alcançar o seu objetivo central, esse trabalho encontra-se organizado em 5(cinco) 

capítulos, sendo a introdução o primeiro deles. No Capítulo 2, é apresentado o referencial 

teórico da pesquisa, com seus tópicos: Grandes Eventos, Engenharia Militar Brasileira, 

Artefatos Explosivos e Desativação de Artefatos Explosivos. No Capítulo 3, é apresentado o 

referencial metodológico. No Capítulo 4, é apresentado o resultado da pesquisa juntamente com 
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uma discussão sobre o assunto e no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais do 

trabalho com propostas de novas possibilidades de pesquisa sobre o assunto. 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Demonstrar a evolução doutrinária na Engenharia Militar referente à Desativação de 

Artefatos Explosivos em ambientes urbanos por meio das experiências vividas pela tropa de 

Engenharia e equipamentos adquiridos durante os Grandes Eventos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Conceituar os tópicos retratados no trabalho: grandes eventos, Engenharia Militar 

Brasileira, artefatos explosivos e desativação de artefatos explosivos. 

Apresentar qual foi a evolução doutrinária sofrida pelo EB, em particular pela 

Engenharia Militar no período de 2007 até meados de 2016. 

Expor os equipamentos adquiridos pela Força para o cumprimento das missões de 

desativação de Artefatos Explosivos. 

Contextualizar a ação da Engenharia durante o período dos Grandes Eventos. 

Comparar o preparo atual da Força com outros exércitos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Grandes Eventos 

 

No período de julho de 2007 até setembro de 2016, o país sediou oito eventos de 

relevância internacional. Dentre esses oito eventos, seis podem ser classificados como eventos 

esportivos; um como religioso e um como político/diplomático. 

O Comando de Operações Terrestres (COTER) publicou, em 2018, um relatório sobre os 

grandes eventos intitulado: A Participação do Exército na Segurança dos Grandes Eventos – O 

LEGADO, com o intuito de apresentar as estratégias utilizadas, bem como as medidas tomadas 

no âmbito da segurança das solenidades.  

 

Segundo a publicação, 

 

Entende-se como Grande Evento aquele marcado por três aspectos: a repercussão 

internacional; o fato de enquadrar atividades cuja dimensão e complexidade exijam 

um planejamento amplo e detalhado; e o envolvimento, em sua organização, de 

diversas esferas de atividade, tanto governamentais como não governamentais 

(BRASIL 2018a). 

 

Figura 1 - Publicação do COTER 

Fonte: Biblioteca Digital do Exército 
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Brasil (2018a) mostra que “as características de um grande evento impõem 

condicionantes e limitações que levam os órgãos governamentais, no mais alto nível, a buscar 

soluções que garantam a segurança do evento”. 

Os eventos que serão elementos de estudo nesse trabalho são os seguintes: XV Jogos 

Pan-Americanos (de 12 a 29 de julho de 2007); V Jogos Mundiais Militares (de 16 a 24 de julho 

de 2011); Conferência Rio +20 (de 13 a 22 de junho de 2012); IX Copa das Confederações (de 

15 a 30 de junho de 2013); XXVIII Jornada Mundial da Juventude (de 23 a 28 de julho de 

2013); XX Copa do Mundo (de 12 de junho a 13 de julho de 2014); XXXI Jogos Olímpicos (de 

3 a 21 de agosto de 2016); e XV Jogos Paralímpicos (de 7 a 18 de setembro de 2016). 

A denominação oficial Grandes Eventos passou a ser utilizada com a publicação do 

Decreto nº 7.538, de 1º de agosto de 2011, posteriormente modificado em seu art. 5º, §1º, pelo 

Decreto nº7.682, de 28 de fevereiro de 2012: 

§ 1º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se grandes eventos: 

I - a Jornada Mundial da Juventude de 2013; 

II - a Copa das Confederações FIFA de 2013; 

III - Copa do Mundo FIFA de 2014; 

IV - os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; e 

V - outros eventos designados pelo Presidente da República. 

(BRASIL, 2012). 

 

A preparação por parte do Exército Brasileiro para a realização desses eventos se 

moldou às nuances de cada acontecimento, como, por exemplo, a coordenação com a 

Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência Rio +20, com a Santa Sé durante 

a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) ou com o Comitê Olímpico Internacional (COI) durante 

os jogos olímpicos. Muito menos limitou-se apenas às medidas de segurança, mas também 

atingiu a logística, administração pública, meio ambiente, infraestrutura, assistência médica etc. 

Suas principais características, de acordo com Brasil (2018a), são: Âmbito 

internacional; Visibilidade; Antecedência; Envolvimento dos três níveis do governo; 

Envolvimento de todas as áreas do governo; Atuação de serviços de segurança externos; 

Interferências de organismos não governamentais, nacionais e internacionais; e compromissos 

internacionais assumidos pelo país organizador. 

Todas essas características: o envolvimento de mais de um país, seja organizador ou 

participante; o alcance global promovido pela cobertura midiática; todo o planejamento prévio 

à realização do evento; a atuação desde o soldado das forças auxiliares até o ministro da defesa 

agindo em consonância com forças de segurança de outros países; bem como a conexão entre 

as diversas esferas do governo; e a fiscalização de cada etapa de planejamento e execução por 

parte de organismos internacionais fizeram com que o Brasil evoluísse nos aspectos 



17 
 

anteriormente mencionados de modo que atendesse a todas as exigências internacionais e 

conseguisse fazer o papel de um bom anfitrião, entregando espetáculos a contento das diversas 

nações do globo. 

 

2.2 Engenharia Militar Brasileira 
 

2.2.1  Breve histórico do ensino da Engenharia Militar 

 

A história da Engenharia Militar no Brasil remonta ao século XVIII, com a instalação 

da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, em 1792, por ordem de Dona Maria 

I, nos mostra Castelliano (2005). 

A Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho foi pioneira no ensino de 

engenharia no nosso país bem como em todo o continente americano, sendo instalada em terras 

brasileiras pelo capitão-general D. José Luís de Castro, à época conde de Resende, segundo 

Caruso (2008). 

Ficou instalada na Casa do Trem, atual Museu Histórico Nacional. A Real Academia 

acabou por transformar-se, em 1811, por ordem de D João VI, na Academia Real Militar. 

Funcionou até o começo do Século XX e dissociou-se criando o que atualmente são a Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), segundo 

Jaguaribe (2008). 

A AMAN é a casa que forma o “sangue novo” do oficialato do Exército Brasileiro, em 

especial os integrantes da Arma de Engenharia, oficiais combatentes que cumprem as missões 

preconizadas na doutrina do Exército Brasileiro. 

 

2.2.2  Emprego da Engenharia 

 

Por se tratar de uma arma de apoio ao combate, a Engenharia Militar consegue, assim 

como as armas-base (infantaria e cavalaria), realizar as operações de amplo espectro 

preconizadas na doutrina militar terrestre. Dentre elas, estão as operações ofensivas, defensivas 

e operações de cooperação e coordenação entre agências (Organismos de Segurança 

Internacionais, Forças auxiliares, ONGs etc.). 

Devido às suas características, missão doutrinária e princípios de emprego, a Engenharia 

Militar está inserida no art.142 da Constituição Federal de 1988, onde está escrito que  
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As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são 

instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e 

na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 

defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem. 

 

Além de sua missão constitucional, a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, 

que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças 

Armadas, traz, em sua alínea III, que o exército deve cooperar com órgãos públicos federais, 

quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no 

território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. 

Dentro do âmbito da arma, ela deve cooperar com o desenvolvimento nacional em 

conjunto com órgãos federais, estaduais e municipais, e atender também a população civil em 

ações subsidiárias, conforme o antigo manual que tratava sobre o emprego da Engenharia, 

manual C5-1. 

 A Portaria Nº 128 de 31 de outubro de 2018 aprovou o Manual de Campanha EB70-

MC-10.237, A Engenharia nas Operações, e revogou o Manual de Campanha C 5-1 Emprego 

da Engenharia, atualizando as funções e atribuições da Arma. De acordo com o manual,  

 

A arma de Engenharia contribui para uma maior liberdade de ação do poder militar, 

mitigando os efeitos do terreno e multiplicando o poder de combate da Força Terrestre 

(F Ter). Para isto, deve estar apta a atuar nos diferentes ambientes operacionais, em 

situações de guerra e não guerra (BRASIL, 2018b) 

 

Trata também do papel da Engenharia no amplo espectro dos conflitos, quando afirma 

que 

 

As operações no amplo espectro dos conflitos exigem da Engenharia o alinhamento 

ao conceito operativo do Exército, que tem como premissa maior a combinação, 

simultânea ou sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e 

coordenação com agências, ocorrendo em situação de guerra e de não guerra. A 

situação determina a preponderância de uma operação sobre as outras, o que requer 

da Arma de Engenharia maior flexibilidade em seu planejamento e emprego 

(BRASIL, 2018b). 

 

Conseguimos ver, a partir desses excertos, que a Engenharia Militar tem um papel 

importante dentro do Exército Brasileiro, seja em situações de conflito ou de ações subsidiárias, 

necessitando assim estar em constante adestramento e evolução pessoal, intelectual e material. 

Para Nogueira (2018) 
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O Sistema de Engenharia do Exército está baseado no tripé doutrina, material e 

pessoal, sendo condição sine qua non que esses pilares evoluam de forma coordenada 

e sincronizada para se atingir os objetivos pretendidos. Nesse diapasão, a doutrina 

desempenha papel importante, permitindo capacitar o pessoal e adequar o material à 

necessidade, assim como orientando sua melhor forma de emprego. 

 

Dentre suas possibilidades de emprego, duas formas de emprego mais generalizadas 

podem ser divididas em: Apoio à Mobilidade, Contramobilidade e Proteção (Ap MCP) e o 

Apoio Geral de Engenharia (Ap Ge Eng). A missão da Engenharia é 

 

Apoiar as operações conduzidas pela Força Terrestre, por intermédio das atividades 

de Ap MCP e AP Ge Eng. Estas atividades visam multiplicar o poder de combate das 

forças amigas e a destruir, neutralizar ou diminuir o poder de combate inimigo, 

propiciando a conquista e manutenção dos objetivos estabelecidos. (BRASIL, 2018b) 

  

Podemos observar, assim, que a Arma de Engenharia está sempre sendo empregada para 

a defesa e desenvolvimento nacional, sendo um ponto forte para a Nação se projetar regional e 

mundialmente e deve permanecer em estado de adestramento, aperfeiçoamento de técnicas e 

evolução doutrinária para poder tratar de forma proporcional às ameaças a soberania e paz 

nacional que a cada momento se reinventam e se apresentam das mais diversas formas 

possíveis. 

2.2.3 A Engenharia contra forças irregulares e artefatos explosivos 

 

Dentro das missões institucionais da Engenharia Militar, no escopo dos Grandes 

Eventos, pode-se afirmar que ela teve papel importante na proteção contra ameaças terroristas 

e no emprego focado em destruir, neutralizar ou diminuir o poder de combate do inimigo. 

Fonte: Doutrina Militar Terrestre em Revista Ano 6 Ed 16 

Figura 2 - Sistema Engenharia do Exército 
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Para melhor elucidar quais as restrições do emprego da arma e de suas capacidades no 

ambiente operacional urbano, precisamos tratar de algumas definições, todas presentes no 

manual EB70-MC-10.237. O manual prevê o apoio de engenharia em operações contra forças 

irregulares, situação encontrada durante toda a duração dos grandes eventos. 

 

As operações contra forças irregulares (F Irreg) compreendem um conjunto 

abrangente de esforços integrados (civis e militares) desencadeados para derrotar 

forças caracterizadas por organização não institucionalizada, nacionais ou 

estrangeiras, dentro ou fora do território nacional. Em face das características deste 

tipo de operações, resultam algumas peculiaridades para o apoio de Engenharia, tais 

como a maior descentralização e o emprego mais frequente de frações inferiores a 

pelotão, em determinadas ações. (BRASIL, 2018b) 

 

Além do fator humano, o fator ambiental, o ambiente operacional modifica as TTP 

utilizadas pela tropa. O EB70-MC-10.237l trabalha também a questão das áreas edificadas: 

 

As construções de uma área edificada conferem às operações de combate nela 

desenvolvidas algumas características que balizam o planejamento do apoio de 

Engenharia. São elas: a) canalização do movimento; b) ações táticas descentralizadas 

e executadas por pequenas frações; c) predomínio do combate aproximado; d) 

preocupação com efeitos colaterais; e e) menor velocidade de progressão. (BRASIL, 

2018b) 

 

Além das áreas edificadas, em que são evidenciados os procedimentos durante o avanço 

no terreno nas diversas formas de progressão (lanços, ponto a ponto etc.), vasculhamento de 

recintos, o menor efetivo empregado nas ações e o cuidado com a presença de civis no local de 

operação, há também o apoio de engenharia no que se refere à defesa de localidades e pontos 

fortes, tais como Estações de Tratamento de Água (ETA): 

 

O apoio de Engenharia na fase da organização da defesa de localidade apresenta 

características semelhantes ao apoio por ela prestado na organização de uma posição 

defensiva. Entretanto, na conduta da defesa de localidade, esse emprego tende a uma 

grande descentralização, em face das características deste tipo de operação. A 

necessidade de controle das infraestruturas críticas pelas forças amigas também requer 

da Engenharia o adequado planejamento para o apoio em instalações. (BRASIL, 

2018b) 

 

Dentre todas as possibilidades de emprego da Arma que foram aqui expostos, uma 

característica presente em todos os excertos do manual é a descentralização da tropa e o 

emprego de pequenas frações no local de operação. Isso mostra que o preparo material, físico 

e, principalmente, cognitivo e psicológico é preponderante no emprego da engenharia numa 

situação em que o nível de sensibilidade é alto e que os efeitos colaterais provenientes de um 

erro operacional são elevados, podendo repercutir no nível estratégico ou até mesmo no nível 

político, desmerecendo a motivação do emprego da tropa. 
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Dentre as funções de combate, a função de combate proteção é a mais evidente nos 

grandes eventos, já que a tropa deseja minimizar efeitos colaterais de ameaças durante as 

solenidades ou durante o período dos eventos, quando o país está sob a mira da mídia 

internacional. Dentro dessas tarefas está o foco do presente trabalho. O manual Engenharia nas 

Operações fala que a Engenharia Militar 

 

Executa tarefas em apoio à função de combate proteção, tais como: trabalhos de 

fortificação de campanha (lançamento de sistema de barreiras e de obstáculos); 

reforço na proteção de instalações; remoção de artefatos explosivos, engenhos 

falhados e dispositivos explosivos improvisados; e camuflagem. (BRASIL, 2018b) 

 

A Engenharia Militar atuou em conjunto com o Comando de Operações Especiais e com 

o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (1º Btl DQBRN), na forma 

de Destacamento Especial de Engenharia, conforme mostra Vasconcelos (2018). Esse 

destacamento foi empregado nas atividades de desativação, destruição e neutralização de 

artefatos explosivos (DAE). 

 

2.3 Artefatos Explosivos 
 

Os Explosivos são largamente utilizados atualmente na guerra irregular, causando 

muitas baixas indiscriminadas nos diversos ambientes operacionais, pois não diferenciam civis 

de militares, inocentes de culpados, homens e mulheres de crianças e idosos. 

AMAN (2013) define explosivos como 

 

uma substância química ou mistura de substâncias químicas que ao ser 

convenientemente iniciada, sofre uma decomposição muito rápida e violenta, 

produzindo grande quantidade de calor (alta temperatura) e formação de gases 

(normalmente tóxicos), criando, no local, uma zona de alta pressão, que atua em todas 

as direções. 

 

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Àttila 

Monteiro Aché, cumpre a tarefa de ministrar o Curso Especial de Desativação de Artefatos 

Explosivos. A Marinha esclarece que a energia liberada pelo explosivo é utilizada para obtenção 

dos resultados, sejam eles a demolição de uma ponte, abertura de crateras, detonação de alvos 

estratégicos, demolição de prédios etc. consoante com o CIAMA-204 - Manual de Mergulho – 

parte IV – Explosivos (BRASIL, 2003). 

Quanto à classificação, os artefatos são classificados de diferentes formas. Em relação 

ao tipo, são classificados como iniciadores, alto explosivo e baixo explosivo, segundo AMAN 

(2013). 
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No trabalho iremos nos ater apenas aos classificados como alto explosivos, que possuem 

velocidade de reação química entre 2800 e 8000 m/s, normalmente utilizados como carga 

principal e conseguem atingir temperaturas e pressões da ordem de 10000ºC e 100.000 atm, 

respectivamente, segundo Brasil (2003). Nessa classificação inserem-se a nitroglicerina, 

nitrocelulose, o Tetranitrato de Pentaeritrina (PETN), o Trinitrotolueno (TNT) e o Nitrato de 

Amônia (ANFO). 

 O glossário de termos e definições da OTAN descreve artefato explosivo como 

 

Todas as munições que contenham explosivos, materiais de fusão ou fissão nuclear e 

agentes biológicos e químicos. Isso inclui bombas e bocas de fogo, mísseis balísticos 

e guiados; munições de artilharia, morteiros, foguetes e de armas pequenas; todas as 

minas, torpedos e cargas de pressão, cargas de demolição, pirotécnicos, bombas de 

fragmentação; dispositivos encartuchados e movidos por propelentes; dispositivos 

eletro-explosivos; artefatos explosivos improvisados e clandestinos, e todos os itens 

similares ou relacionados ou componentes de natureza explosivos (NATO, 2006, 

tradução nossa). 

 

Os artefatos explosivos podem ser confeccionados de inúmeras maneiras, inclusive com 

artifícios técnicos para transformar uma munição (ou explosivo) obsoleta, em estado de 

exsudação ou falhado, que após a percussão ou detonação apresentou alguma falha e não 

completou seu propósito, em um dispositivo com grande potencial destrutivo. 

O endereço eletrônico da OTAN traz a definição de artefato explosivo improvisado: 

 

Um artefato explosivo improvisado (AEI) é um tipo não convencional de armamento 

explosivo que pode ter qualquer formato e ser acionado por meio de diversas formas. 

Eles objetivam soldados e civis indiscriminadamente. Nos conflitos atuais, AEIs 

possuem um papel importante crescente e continuarão a ser uma parte do ambiente 

operacional para futuras operações militares da OTAN (OTAN 2018, tradução nossa). 

 

Por possuir, geralmente, fabricação caseira e seu uso não obedecer às mesmas regras de 

uma ação militar convencional, sua detecção, bem como neutralização ou destruição, se torna 

uma tarefa árdua e que necessita de constante aprimoramento, visto que a única limitação para 

a confecção desses artefatos explosivos é a imaginação de quem as produz. 

Seu uso ficou mais em evidência durante o período de ocupação dos Estados Unidos no 

Iraque, onde os insurgentes iraquianos perpetraram diversos ataques contra a coalizão 

internacional que estava no país, infligindo pesadas baixas e, não raro, matando civis iraquianos 

em suas ações. 

Segundo Pleitgen (2010), os artefatos explosivos improvisados foram a causa nº 1 das 

mortes das tropas da OTAN no Afeganistão, ratificando o quão difícil é lidar com esses 

artefatos, pois mesmo com todo o aparato tecnológico dos melhores exércitos do mundo, ainda 

assim são os maiores causadores de mortes. 
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2.4 Desativação de Artefatos Explosivos 
 

Até a data que preteriu o início dos Grandes Eventos, os responsáveis pelas operações 

que envolvessem artefatos explosivos improvisados eram os Órgãos de Segurança Pública 

(OSP), como o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, esquadrões antibombas dos Batalhões de Operações Especiais (BOPE) de todo o país ou 

o Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do 

Rio de Janeiro (CORE). 

Para o EB, o que mais se aproxima desses procedimentos são os passos realizados para 

a limpeza de uma área armadilhada, tendo em vista que a definição de armadilha, constante no 

Manual de Campanha C 5-37 – Minas e Armadilhas, é a que mais se aproxima das definições 

utilizadas atualmente, já mencionadas anteriormente neste trabalho. 

Segundo Brasil (2000) 

 

Armadilha é qualquer artefato ou material concebido, construído ou adaptado para 

matar ou ferir, e que funcione inesperadamente quando uma pessoa toca um objeto 

aparentemente inofensivo, aproxima-se dele ou executa um ato aparentemente sem 

perigo. Outros Artefatos são armas e artefatos colocados manualmente, inclusive 

artefatos explosivos improvisados concebidos para matar, ferir ou danificar, e que são 

ativados manualmente, por controle ou automaticamente, após algum tempo. 

 

Dessa forma, o manual C 5-37 traz, em seu capítulo 8, considerações sobre a 

composição das armadilhas, que assim como artefatos explosivos improvisados também são 

compostos por uma carga principal, carga secundária, espoleta e um acionados. Trata também, 

em seu artigo III, da limpeza de uma área armadilhada, que engloba informações sobre equipes 

de limpeza, procedimentos para a detecção, técnicas de busca ao ar livre, técnicas de busca no 

interior de construções, da neutralização e destruição desses artefatos explosivos, conforme 

Brasil (2000). 
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Já durante o decorrer dos eventos tratados nesse trabalho, o EB viu a necessidade de se 

atualizar materialmente para essa ameaça. Assim, no 1º semestre de 2016 foi feita a aquisição 

dos robôs Telemax e Theodor, da empresa alemã Telerob, conforme matéria publicada no 

endereço eletrônico da 2ª Divisão de Exército. 

O material adquirido ficou de posse do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, em 

Pindamonhangaba-SP. De acordo com as informações constantes no catálogo da empresa 

Telerob, os robôs possuem capacidades operacionais diversas como: andar em diversos tipos 

de terreno, subir escadas etc. Possuem em seu ferramental aparelhos de raio x, aparelho inibidor 

de sinais eletromagnéticos e canhões disruptores, bem como câmeras acopladas ao equipamento 

que permitem que as operações sejam realizadas mesmo que o robô não esteja no campo visual 

do operador, de acordo com Telerob (2019). 

O robô Telemax Pro, pesa 75 quilos, possui capacidade de levantamento de carga de até 

20 kg, mais de 30 programações de movimentos automáticos para as pinças e manipuladores. 

Consegue ultrapassar escadas, desníveis, buracos e obstáculos de até 50 cm.  

Figura 3 Cadeia de Fogo 

Fonte: Manual C5-37 Minas e Armadilhas 
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Já o robô tEODor pesa cerca de 383 quilos e é capaz de carregar uma carga de até 130 

quilos. É um robô mais robusto que possui uma central de controle a distância e magazine que 

permite a troca de ferramentas de forma remota, bem como consegue operar numa faixa de 

temperatura de -20ºC até +60ºC, conforme Telerob (2019). 

O sítio eletrônico Army Technology fez uma análise em 2012 sobre robôs para emprego 

militar e traz que o sistema básico do tEODor possui duas câmeras com sistema de iluminação 

variável bem como possui ferramentas intercambiáveis e um magazine para até 3 ferramentas 

alternativas de uma seleção de 40, incluindo um sistema de disparo que pode ser trocado 

remotamente sem ter que retornar ao operador. 

 Juntamente com os robôs, o EB adquiriu também ferramental para a desativação manual 

de artefatos explosivos composto de ferramentas não magnéticas, possibilitando ao explosivista 

maior segurança quanto ao manuseio dos artefatos. Exemplos das ligas utilizadas na confecção 

dessas ferramentas são o Bronze de Alumínio (AlBr) ou Cobre-Berílio (CuBe2). 

Outros exércitos já possuem sessões orgânicas às OM especializadas em DAE. Um 

exemplo é o Exército Estadunidense, que possui grupos DAE que englobam diversos batalhões 

com a missão primordial de Desativação de Artefatos Explosivos. 

 

Figura 4 - Robô Telemax pro 

Fonte: https://www.telerob.com/images/content/telemax_intro.jpg 
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O 52nd Ordnance Group (EOD) é o quartel que comanda e controla todas as companhias 

e batalhões localizados a leste do rio Mississipi nos Estados Unidos Continental, conforme 

global security [entre 2000-2019]. O outro responsável pelo comando dos batalhões e 

companhias DAE dos USA é o 71st Ordance Group. 

A OTAN também possui um centro EOD – Explosive Ordnance Disposal Centre Of 

Excellence (EOD COE). O centro, criado em 2007 e totalmente estabelecido em 2011, oferece 

lições aprendidas e estudos de caso provenientes e missões realizadas pela OTAN. Na sua sede, 

na Eslováquia, promove treinamentos para as operações em curso; desenvolve e normatiza 

conceitos e doutrinas referentes ao assunto bem como pesquisa e desenvolve tecnologia que diz 

respeito aos artefatos explosivos, consoante com EOD COE (2019). 

Figura 5 - Robô tEODor 

Fonte: https://www.telerob.com/images/content/teodor_1.jpg 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa que será desenvolvida se enquadra na abordagem qualitativa, visto que a 

análise das informações coletadas é de autoria do próprio pesquisador e ela não se prende a 

dados quantificáveis, mas sim a variáveis subjetivas. Dessa maneira, a pesquisa será mais 

centrada na análise de conceitos e ideias. 

Segundo Souza Neto (2006), 

 

A pesquisa qualitativa permite descrever a complexidade de um problema, analisar a 

interação entre variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais, contribuir para o processo de mudança de um grupo social e 

possibilitar, com uma maior profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento do indivíduo.  

 

 O trabalho irá então lidar com o objetivo de conhecer as percepções dos envolvidos 

pesquisados acerca da situação-problema (o preparo da engenharia militar brasileira para a 

desativação de artefatos explosivos), tratando com motivos, valores e atitudes dos grupos e/ou 

indivíduos (os obstáculos ultrapassados pelo EB para conseguirem aprimorar-se tecnicamente 

e cumprirem as missões durante os eventos), conforme nos mostra AMAN (2019).  

Quanto ao objetivo da pesquisa, pode-se dizer que ela possuirá um viés descritivo, visto 

que as variáveis relacionadas ao preparo e à atuação da engenharia militar nos Grandes Eventos 

(cursos realizados no exterior, equipamentos adquiridos, cursos ministrados no brasil etc.) serão 

analisadas e comparadas com o intuito de estabelecer correlações entre o preparo e a atuação, a 

fim de retirar uma conclusão sobre as diferentes informações coletadas. 

Finalmente, quanto aos procedimentos utilizados, a pesquisa será bibliográfica e 

documental, visto que as informações serão retiradas de livros, artigos, trabalhos realizados na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, bem como o conteúdo de revistas, relatórios de 

missões, catálogos e afins, utilizados na forma de citações, analisando os diferentes ângulos da 

problemática do trabalho. Adicionalmente, foi feita uma pesquisa levantamento por meio da 

confecção de um questionário direcionado a militares que operaram nos Grandes Eventos ou 

que, durante o período estudado, realizaram alguma especialização na área DAE.  

A pesquisa documental apresenta vantagens como: a fonte rica e estável de dados; o 

baixo custo de pesquisa e a não exigência de contato com os sujeitos da pesquisa. Porém, nesse 

tipo de pesquisa, cresce de importância a análise crítica do pesquisador, uma vez que nem 
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sempre é possível se comprovar a autenticidade e o valor histórico dos documentos encontrados, 

bem como a veracidade das informações neles contidas.  

 

3.2 Métodos 

 

O método dedutivo é o mais recomendável para o trabalho em questão, visto que serão 

feitas relações entre as diversas variáveis: equipamentos adquiridos, cursos feitos no exterior, 

experiências trocadas com militares estrangeiros etc. 

 AMAN (2019) diz que o fluxo de informações parte da generalidade do fenômeno (a 

problemática do presente estudo) para a particularidade de seus elementos (as variáveis 

anteriormente mencionadas). Nesse processo de análise, o método dedutivo tem o propósito de 

explicitar o conteúdo das premissas, pois parte do geral para se chegar às particularidades. Para 

a metodologia, é importante entender que, no método dedutivo, a necessidade de explicação 

não reside nas premissas, mas na relação entre as premissas e a conclusão. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo estão expostos os resultados obtidos através do questionário aplicado aos 

10(dez) militares brasileiros, que atuaram em missões relacionadas à atividade DAE e/ou 

realizaram cursos na área durante o período dos Grandes Eventos, visando ao diagnóstico desses 

indivíduos acerca do preparo da Engenharia Militar Brasileira no cumprimento de missões na 

área estudada. A ordem de apresentação obedece à seguinte sequência: dados pessoais, 

capacitação técnica, cooperação interagências, ambiente operacional e opinião acerca da 

Engenharia Militar Brasileira. 

Primeiramente, todos os militares que realizaram o questionário foram informados do que 

se tratava o trabalho através de um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (exceção feita 

ao orientador e coorientador deste trabalho), que está no apêndice 1(um) deste TCC. Não há 

como identificar os militares, pois não foi exigido o nome ou e-mail dos respondentes. 

Após a ciência do assunto a ser abordado na pesquisa e anuência da realização do 

questionário, a primeira pergunta se tratava do posto ou graduação dos entrevistados. Dos 10 

que responderam, 03 eram oficiais intermediários (capitães – um deles R2), 01 oficial 

subalterno (1º Tenente) e 06 praças (02 subtenentes e 04 sargentos). 

O próximo questionamento levantou a existência de especialização relacionada à atividade 

DAE anterior a 2007, onde apenas 1(um) militar afirmou que possuía o curso de desminagem 

do EB e o curso EOD 3, realizado na Espanha. 

Posteriormente, foi levantada a participação, por parte dos pesquisados, de missões na área 

de desativação de artefatos explosivos no período de estudo. Metade dos militares participou 

de atividades como Turma de Levantamento e Destruição de Engenhos Falhados (TuLeDEF), 

tanto no Brasil como no exterior, ações realizadas nos jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 

e na operação São Francisco, na Maré, e também capacitação de pessoal. 

As operações Arcanjo e São Francisco foram exemplos de ações realizadas pelo Exército 

Brasileiro devido a situação crítica da segurança na cidade do Rio de Janeiro. Como a 

concentração de delegações de outros países torna o Brasil em “alvo compensador” para 

organizações terroristas dos mais variados matizes, conforme BRASIL (2018a), então foi vista 

como necessária e solicitada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro a intervenção das Forças 

Armadas (FFAA) para diminuir o caos na segurança pública. Nesse contexto estava presente a 

Engenharia Militar Brasileira, ajudando em Operações de Busca de Apreensão, bem como 

vasculhamento de áreas e destruição de obstáculos. 
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Seguindo com a pesquisa, vemos que durante o período estudado o Exército voltou suas 

vistas para a atividade DAE, possibilitando que vários militares se especializassem tanto no 

país quanto no exterior, possibilitando uma evolução na doutrina DAE, contato dos militares 

com material moderno e TTPs utilizadas nos exércitos mais desenvolvidos nessa área, trazendo 

para o Brasil o conhecimento mais moderno na área. 07 dos 10 entrevistados informaram que 

conseguiram realizar cursos na área durante os Grandes Eventos. Citando alguns: Estágio de 

Desminagem do EB, Curso de Desativação de Artefatos Explosivos – IMAS L3, Na Espanha, 

Curso de Inativação de Artefatos Explosivos do Exército Português e estágios realizados no 

Instituto Militar de Engenharia. 

Adiante, foi verificado que 06 dos 10 militares tiveram atuação conjunta com outras 

agências. Dentre elas, pode-se destacar o Federal Bureau of Investigation (FBI), a Polícia 

Federal (PF), a Força Nacional (FN), o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de 

Minas Gerais (BOPE-PMMG) e a seção DAE da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) 

da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Novamente, BRASIL (2018a) nos mostra que a atuação de 

serviços de segurança externos e o envolvimento de todas as áreas do governo, a saber: relações 

exteriores, Forças Armadas, órgãos de segurança pública, forças auxiliares etc. foi 

imprescindível para o decorrimento das solenidades, bem como para a troca de experiências e 

atualização sobre a doutrina DAE de outras agências, incorporando-as no Exército. 

Dentre as ações realizadas, destacam-se: o treinamento de desativação de um artefato 

explosivo no Estádio Serra Dourada, o adestramento com equipamentos adquiridos pelo EB 

e troca de experiências com a CORE da Polícia do RJ, por meio da equipe encarregada de 

atuar em atividades DAE na área do complexo olímpico de DEODORO (missões de 

varreduras e atuação em investigação e neutralização de objetos suspeitos em locais 

públicos), bem como uma operação conjunta para a desativação de Artefatos Explosivos 

durante os Jogos Olímpicos de 2016. 

Com relação ao ambiente operacional, quando perguntado em quais ambientes (urbano 

ou rural) os militares haviam desempenhado suas funções, o ambiente urbano se mostrou 

mais presente nas operações e funções desempenhadas pelos militares. Dessa forma, são 

evidenciadas, cada vez mais, as atuações em um ambiente Volátil, Incerto, Complexo e 

Ambíguo (VICA), demonstrado nos Grandes Eventos sediados no Brasil. 

Finalmente, quando perguntados se a Engenharia militar Brasileira está preparada para 

enfrentar as ameaças atuais no tocante à desativação de artefatos explosivos, apenas 1(um) 

dos militares respondeu negativamente. 8(oito) militares responderam que há espaço para 

evolução e 1 militar respondeu que sim. 
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Das oportunidades de melhoria apresentadas no questionário, pode-se salientar a aquisição 

de material – a saber, os robôs da empresa alemã Telerob, conjunto de ferramentas não 

magnéticas, bloqueadores de sinais, drones, etc. -  de forma a equipar outros destacamentos 

DAE em OM’s de Engenharia (atualmente, apenas o 2º BE Cmb possui um destacamento 

DAE), a criação de unidades EOD, similares às que já foram tratadas nesse trabalho, existentes 

no Exército Americano e a criação de um curso DAE no EB que proporcione conhecimento 

técnico nível EOD3 e EOD 3+, pois apenas essas certificações permitem a ação em ocorrências 

com Artefatos Explosivos Improvisados (AEI). O Estágio EOD ministrado no Centro de 

Instrução de Engenharia atende as competências do EOD Nível 2. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho, ora concluído, reafirma a finalidade doutrinária da Engenharia Militar, seja 

em caso de conflito total, guerra convencional ou em ações subsidiárias. Ratifica também sua 

importância no cenário atual de guerra irregular e assimétrica, principalmente em missões de 

Desativação de Artefatos Explosivos. Esperamos ter contribuído para o aprimoramento da 

formação dos oficiais de carreira combatentes do EB de engenharia que poderão desenvolver 

ações nesse cenário ou que desejem especializar-se nessa área. Acreditamos que a tendência do 

EB é continuar a evolução da doutrina DAE, capacitando seus integrantes a melhor defenderem 

a Nação contra as diversas ameaças que se fazem presentes na sociedade. 

A realização de diversos eventos de grande magnitude no País nos últimos anos fez com 

que o Brasil procurasse desenvolver diversas capacidades operacionais e atualizar doutrinas 

que até então estavam esquecidas. A doutrina que trata de explosivos é um exemplo: tendo 

como manual mais atualizado datado de 2000 (C 5-37 – Minas e Armadilhas), após o ano de 

2016 e fruto de todo o conhecimento colhido dos diversos militares que fizeram cursos no 

exterior e trocaram experiências com diversos órgãos de segurança, atualmente a Engenharia 

Militar Brasileira começa a desenvolver material doutrinário próprio por meio do destacamento 

DAE no 2º BE Cmb, em Pindamonhangaba-SP, bem como se mostra mais equipada com robôs 

explosivistas, drones de reconhecimento, ferramentas especializadas etc. 

Segundo as informações coletadas, concluímos que a Engenharia Militar está no 

azimute certo para conquistar local de destaque na área de explosivos no continente Sul- 

Americano, como podemos atestar na quantidade de missões de desminagem na América do 

Sul em que o Brasil se faz ou fez presente, desenvolvendo com louvor seu trabalho e nas 

operações desenvolvidas tanto nas operações de pacificação Arcanjo e São Francisco como nas 

missões de vasculhamento ligadas diretamente a execução dos eventos. 

Em relação às oportunidades de melhoria, a mais citada foi a aquisição de material de 

última geração e específico para esse fim, de forma a melhor aparelhar os militares em suas 

operações e possibilitando uma maior gama de resoluções nas diversas missões desempenhadas 

por essa tropa. 

Cabe ao EB orientar os oficiais de Engenharia que atuarão em missões relacionadas a 

atividade DAE, a respeito da importância desse conhecimento nos conflitos atuais, explanando 

acerca de possibilidades e limitações dos equipamentos e material utilizado, a fim de diminuir 

o uso impróprio do material e seu desgaste, visando o prolongamento da vida útil do ferramental  

e seu emprego real. 
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Além do material adquirido e realização de cursos de especialização, o EB poderia 

analisar quais as exigências necessárias para a certificação, pelo Centro de Instrução de 

Engenharia, do Nível 3 ou 3+ em EOD, possibilitando o militar a lidar com artefatos explosivos 

improvisados e aumentar as capacidades operativas da Engenharia no Teatro atual de 

Operações. Outra solução seria o intercâmbio de instrutores entre o Brasil e suas Nações 

Amigas, possibilitando aos militares brasileiros ensinar como as TTP utilizadas aqui no País se 

aplicam na realidade dos outros países, bem como os instrutores de outros países poderem 

verificar a realidade humana e material da Nação, adaptando seus conhecimentos para as 

limitações do Brasil. A escrituração dos procedimentos realizados em cada operação também 

pode ser útil, passando por uma banca que avalie os pontos comuns e, a partir daí, ver quais 

TTP podem ser incorporadas na doutrina brasileira. 

Tendo em vista a vastidão das abordagens do preparo da Força, em particular da 

Engenharia Militar em atividades DAE, esta pesquisa não exauriu todos os possíveis focos de 

estudo.  

São questões que aguardam a iniciativa de outros estudiosos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido  

1. O TCC é a modalidade de Trabalho Científico, elaborado individualmente pelo Cadete, sobre 

temática única abordando prioritariamente a atualização e o desenvolvimento da Área de Defesa 

e das Ciências Militares. Sendo assim, sua apresentação condicionará a graduação de Bacharel 

em Ciências Militares dos Cursos de Formação de Oficias da AMAN.  

2. Nesse sentido, solicito-vos verificar a possibilidade de responder a pesquisa em anexo, 

contribuindo com o trabalho do cadete.  

3. A pesquisa intitulada “O Preparo da Engenharia Militar Brasileira para a Desativação 

de Artefatos Explosivos no período dos Grandes Eventos (2007-2016)”, tem como autor o 

Cadete do 4º ano de Engenharia Francisco Jônatas Fragoso Ferreira Júnior e como orientador o 

Cap Michell Vanderson Sena Leal, S1 do Curso de Engenharia. O propósito do trabalho é 

investigar e analisar o preparo da arma de Engenharia para a atividade DAE aqui no Brasil. 

Como procedimento de coleta de dados, a pesquisa se instrumentaliza por intermédio de um 

questionário com 12 (doze) perguntas que necessitam ser respondidas por oficiais e/ou praças 

que tenham participado das referidas celebrações ou tiveram contato com a atividade DAE por 

meio de missões reais ou cursos de especialização, por intermédio do link 

https://forms.gle/QBEH7j5bZ9BKqKZF9 (Google Formulários). 

4. Por fim, para maiores esclarecimentos segue abaixo os contatos do Autor e do Orientador: 

- Autor: Cad Francisco Jônatas Fragoso Ferreira Junior (24) 99254-3536; e 

- Orientador: Cap Michell Vanderson Sena Leal (93) 99190-1109. 

 

Fonte: O autor, 2020. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

O preparo da Engenharia Militar Brasileira para a atividade DAE 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

(Academia Real Militar – 1811) 

_________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor está sendo convidado como voluntário a participar da pesquisa “O Preparo da 

Engenharia Militar Brasileira para a atividade DAE". Essa pesquisa se justifica por 

fundamentar a preparação da arma de Engenharia para cumprir missões de desativação de 

artefatos explosivos, tomando por base o trabalho desempenhado nos Grandes Eventos 

ocorridos no Brasil (entre 2007 e 2016), servindo como subsídio para a análise de pontos 

fortes e oportunidades de melhoria no âmbito DAE para a aquisição de materiais e/ou 

aprimoramento técnico por parte de seu pessoal. Por gentileza, leia na sequência as demais 

informações acerca da pesquisa para que o senhor possa decidir se aceita ou não participar 

da mesma. 

OBJETIVO DA PESQUISA: Analisar o preparo da Engenharia Militar Brasileira para a 

atividade DAE no período dos Grandes Eventos (2007-2016). 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: após vosso consentimento para a participação na 

pesquisa – que se dá após a leitura de tudo o que aqui está escrito, o senhor poderá responder 

as perguntas da forma que achar mais adequado. 

BENEFÍCIOS DA PESQUISA: o senhor estará contribuindo para a fundamentação e 

conclusão de um trabalho que busca analisar o preparo da engenharia em atividades DAE. 

Além disso as respostas do senhor serão de grande valia ao passo que esta pesquisa se torna 

uma aliada no processo de ensino aprendizagem do futuro oficial do Exército Brasileiro. 

ESCLARECIMENTOS E DIREITOS: em qualquer momento o senhor poderá obter 

esclarecimentos sobre todos os procedimentos utilizados na pesquisa e nas formas de 

divulgação dos resultados. Caso o senhor tenha alguma sugestão sobre esta pesquisa, pode 

fazê-la diretamente ao autor, pelo telefone, no número (24) 99254-3536, ou por e-mail 

(fragosoJônatas@gmail.com). 

CONFIDENCIALIDADE E AVALIAÇÃO DOS REGISTROS: a sua identidade e de todos 

os voluntários serão mantidas em total sigilo por tempo indeterminado, tanto pelo executor 

como pela instituição onde será realizada. Os resultados dos procedimentos executados na 

pesquisa serão analisados e alocados em tabelas, figuras ou gráficos e divulgados em 

Trabalho de Conclusão de Curso, periódico científico ou outra forma de divulgação que 

propicie o repasse dos conhecimentos para a sociedade e para autoridades normativas de 

acordo com as normas/leis legais regulatórias de proteção nacional ou internacional. 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO 

(  )Me considero devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo e da 

pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para inclusão, como 

sujeito da pesquisa. 

mailto:fragosojonatas@gmail.com
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(  )NÃO me considero devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo e 

da pesquisa a ser desenvolvida, livremente expresso meu consentimento para inclusão, como 

sujeito da pesquisa. 

 

DADOS PESSOAIS 

1.Qual o seu posto/ graduação? 

(  )Oficial Superior 

(  )Oficial Intermediário 

(  )Oficial Subalterno 

(  )Praça 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

2.O Sr já possuía alguma especialização relacionada a atividade DAE anterior à 2007? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

3.Em caso positivo, qual especialização? 

Sua resposta 

 

4.O Sr já participou de alguma missão relacionada à atividade DAE durante os grandes 

eventos? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

5.Em caso positivo, qual(is) foram essa(s) missões? Por favor, descreva de forma sucinta 

Sua resposta 

 

6.O Sr teve a oportunidade de realizar algum curso relacionado à atividade DAE durante os 

grandes eventos? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

7.Em caso positivo, por favor informe qual o curso (inclusive de operador de robô, curso 

técnico, cursos/ especializações no exterior etc.) 
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Sua resposta 

 

COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS 

8.O Sr já atuou em conjunto com tropa que não fosse do Exército? (PM, Polícia Civil, 

Bombeiros etc.). Em caso positivo, por favor informe com quem o Sr operou. 

Sua resposta 

 

9.Descreva, por favor, de forma sucinta quais foram as ações realizadas. 

Sua resposta 

 

AMBIENTE OPERACIONAL 

10.Em qual(is) ambientes o Sr já atuou na atividade DAE durante os grandes eventos? 

(  )Ambiente Urbano 

(  )Campo/ Zonas Rurais 

(  )Nos dois ambientes 

 

CONCLUSÃO 

11.O Sr considera que a Engenharia Militar Brasileira está preparada para enfrentar as 

ameaças atuais no tocante à desativação de artefatos explosivos? 

(  )Sim 

(  )Não 

(  )Em parte 

 

12.Há alguma medida que o Sr considere imprescindível para que o Exército melhore sua 

capacidade de resposta para missões relacionadas à atividade DAE? (Realização de cursos, 

aquisição de materiais, envio de militares ao exterior, fomento da inovação tecnológica 

nacional etc.) 

Sua resposta 

 

 

Fonte: O autor, 2020. 


