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RESUMO 
 
O presente artigo pretende apresentar uma proposta de protocolo antiameaça 

explosiva para que possa ser utilizado em operações de Grandes Eventos 

futuras que Exército Brasileiro participe em coordenação com agências. 

 
 
Palavra-chave: protocolo antiameaça explosiva, grandes eventos, agências 
 
 
RESUMEN  
 

Este artículo tiene la intención de presentar una propuesta para un protocolo 

explosivo anti-amenaza para que pueda ser utilizado en futuras operaciones de 

Eventos Mayores en los que Ejercito Brasileño participe en coordinación con las 

agencias. 

 

Palabras clave:  protocolo explosivo contra amenazas, eventos importantes, 

agencias 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Na experiência como membro da Célula Antiartefato Explosivo do Centro 

de Coordenação Tático Integrado na Operação Posse Presidencial, ocorrida no 

mês de dezembro de 2018, além de muito aprendizado, observei algumas 

dificuldades enfrentadas pelo Centro de Coordenação de Ação Contra Terror, 

responsável por dar respostas em caso de atentado com utilização de 

explosivos. 

Dentre as dificuldades observadas, estavam a falta de protocolos para 

nortear os militares ou autoridades civis que primeiro avistassem uma ameaça 

explosiva. 

Por meio de conversa com outros colegas, percebi que essa dificuldade 

também aconteceu em outras operações de Grandes Eventos ocorridas em anos 

anteriores, deixando claro a importância de estudar esse assunto e ao final 

propor uma solução que possa ser aplicada em operações futuras. 

Desta forma, pretende-se validar o resultado deste estudo para propor 

protocolos de atuação antiameaça explosiva para serem utilizados em Grandes 

Eventos futuros que o Exército Brasileiro seja empregado em coordenação com 

agências.  

 

1.1 PROBLEMA  

Debruçado sobre a análise desse imbróglio de difícil solução, gerado por 

uma ameaça explosiva em um cenário de Grandes Eventos, chegou-se ao 

seguinte problema de pesquisa: 

 Quais são as ações preliminares, ou seja, anteriores a chegada das 

equipes de desativação, em caso de suspeita ou confirmação da existência de 

uma ameaça explosiva? 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é propor um protocolo para ações preliminares 

que poderão ser executadas por militares ou autoridades civis, especializados 

ou não em desativação de artefatos explosivos, que se deparem com ameaças 

explosivas, não constituída por agentes químicos, biológicos, radiológicos e 

nuclear, em um contexto de Grandes Eventos.  

Os objetivos específicos são: 
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a. Identificar as ações preliminares frente uma situação de ameaça 

explosiva que não contenha agentes químicos, biológicos, radiológicos e 

nuclear. 

b. Reunir as informações em forma de protocolo para que possam ser 

utilizadas em operações futuras. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Na última década, o Exército Brasileiro (EB) foi chamado, inúmeras vezes, 

para garantir a segurança em Grandes Eventos internacionais ocorridos no 

Brasil. Normalmente, as tarefas executadas pelo EB foram de defesa de pontos 

sensíveis, segurança de autoridades e policiamento ostensivo em áreas com 

grande aglomeração de pessoas. 

A história mostra que espetáculos envolvendo grande público são 

momentos oportunos para atividades terroristas com aplicação de explosivos, 

pois o efeito de um ataque causaria grandes danos à população, as propriedades 

públicas e privadas e a imagem das Instituições responsáveis pela segurança, 

além de ganhar grande visibilidade internacional. 

Assim sendo, é de suma importância que a Força Terrestre Brasileira 

possua capacidade de atuar em um cenário envolvendo ameaças explosivas, 

em ambiente urbano, com inúmeras possíveis vítimas civis. Além disso, ser 

capaz de integrar-se com outras agências do governo para alcançar uma solução 

para crise. 

Nessa perspectiva é possível a firmar que, a presente pesquisa é de grande 

serventia, porque oferecerá uma orientação, que poderá ser adotada em partes 

ou na totalidade nas operações militares. 

Efetivamente, o conhecimento é relevante para Ciências Militares, porque 

faz parte do escopo das tarefas anti-Dispositivo Explosivo Improvisado (DEI) 

relacionadas com a função de combate Proteção descrita no manual de 

Operações EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017). 

Outrossim, é possível afirmar, que todo o trabalho em tela apresenta alto 

grau de inovação, em virtude de propor procedimentos, até o momento, não 

abordados por nenhum manual do Exército Brasileiro.  

Em síntese, as vantagens esperadas com a realização da pesquisa são 

oferecer possíveis bases para desenvolver a doutrinarias anti-DEI e ofertar 
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conhecimento para adestramento de tropas, visando um preparo alinhado com 

as possíveis ameaças atuais. 

 

2 METODOLOGIA 

Para angariar informações que permitissem formular uma possível 

solução para o problema, o delineamento desta pesquisa abordou leitura 

analítica e fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão de 

resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, 

principalmente, os conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências 

numéricas obtidas por meio de questionários foram fundamentais para a 

compreensão da opinião dos militares. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregado a modalidade exploratória 

através da análise da bibliografia existente, aplicação de questionários 

destinados a uma amostra com experiência profissional, com a intenção de obter 

a opinião de especialistas no assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

No campo doutrinário foram utilizadas publicações nacionais e 

internacionais versando sobre os tipos de ameaça explosiva. 

Sendo uma delas o Improvised Explosive device Lexicon (ONU, 2017) que 

discorre os tipos Artefato Explosivo Improvisado. 

Outra publicação relevante para o estudo utilizada foi a revista Doutrina 

Militar Terrestre (BRASIL, 2013) que trata das operações de limpeza de vias 

contra artefatos explosivos improvisados.  

Além dessas, foi de grande valia para o estudo o Trabalho de Investigação 

Aplicada:Técnicas, Táticas e Procedimentos em Resposta aos Engenhos 

Explosivos Improvisados (VASCONCELOS, 2010). 

Continuando foi estudado o manual Improvised Explosive Device FMSO 

211 (USA,1993) que menciona ações a serem tomadas em caso de um cenário 

com Artefatos Explosivos Improvisados. 

Por fim, ainda no campo doutrinário, foi utilizado o manual de Operações 

EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017) define Operações de Cooperação e 

Coordenação com Agências como: 
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Operações executadas por elementos do EB em apoio aos 
órgãos ou instituições (governamentais ou não, militares ou 
civis, públicos ou privados, nacionais ou internacionais), 
definidos genericamente como agências (Fig 3-3). 
Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a 
consecução de objetivos ou propósitos convergentes que 
atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, 
a dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os 
envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade 
e menores custos. (BRASIL, 2017, p 3-14) 
 

Na área acadêmica foi utilizado Manual de Metodologia da Pesquisa 

Científica de autoria de EDUARDO BORBA NEVES e CLAYTON AMARAL 

DOMINGUES para balizar o presente estudo científico no que diz respeito à 

formalidade exigida para o trabalho. 

a. Critérios de Inclusão  

- Publicações em português, inglês ou espanhol relacionados às 

atividades desativação de artefatos explosivos, pois, geralmente, mencionam 

atividades que antecedem a chegada da equipe de desativação. 

- Normas de ação para tropas em operação de Grandes Eventos no Brasil 

e no Exterior, porque permitem verificar se foram elencadas medidas 

preliminares e quais foram elas. 

- Publicações em português relacionados a metodologia de pesquisa 

científica, a fim de garantir a observância das regras em vigor no que tange o 

artigo científico. 

b. Critérios de Exclusão  

- Publicações que abordam, exclusivamente, desativação de artefatos 

explosivos QBRN, pois estão fora do escopo da pesquisa. . 

           - Publicações anteriores a década de noventa, porque considera-se que 

após essa década houve grande inovação, principalmente, na forma de 

acionamento de Artefatos Explosivos Improvisados. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevistas 

e questionário. 
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2.2.1 Entrevistas 

Com o intuito de aumentar o conhecimento teórico e identificar experiências 

significativas, foram realizadas entrevistas exploratórias com especialistas, a 

seguir relacionados: 

 

Nome  Justificativa 

Cap Miño  

Engenheiro do Exército do Paraguai, 
possui Curso de Explosivos no 
Paraguai, realizado no ano 2010 e 
com experiências práticas sobre o 
assunto. 

Cap Kohn 
Engenheiro do Corpo de Fuzileiros 
Navais do Brasil, com vasta 
experiencia em Grandes Eventos. 

 

QUADRO 1 – Quadro de entrevistados 

Fonte: O autor 

 

2.2.2 Questionário  

O universo estimado para coleta de dados é a partir do efetivo de militares 

das Forças Armadas e policiais civis e militares. O estudo foi limitado do Exército, 

particularmente aos militares da ativa da Arma Engenharia com estágio de 

desminagem ou outro curso ou estágio semelhante, oriundos da academia 

militar, e policiais da ativa que possuem curso ou estágio de desativação de 

artefatos explosivos, devido à sua especialização e maior experiência 

relacionada com a presente pesquisa. 

Dessa forma, chegou-se à uma população estimada de 250 especialistas. 

Com o intuito de atingir maior confiabilidade das induções realizadas, utilizou-se 

como parâmetro o nível de confiança de 90% e erro amostral de 10%. Sendo 

assim, a amostra mensurada foi de 54 especialistas. 

Para identificar possíveis falhas no instrumento de coleta, foram utilizados 

questionários experimentais com 3 capitães-alunos, que faziam parte da 

população selecionada. Ao final do pré-teste, não foram identificados erros, 

portanto, seguirão idênticos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O processo de abordagem de uma ameaça explosiva é um processo 

desgastante e muito perigoso, por isso diversas organizações mundiais 
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estabelecem protocolos a respeito e os adaptam conforme aspectos ambientais 

impostos pela situação das operações. De modo a obter referências quanto ao 

estudo é relevante analisar as Forças Armadas dos EUA, devido às experiências 

recentes que as tropas adquiriram na labuta com artefatos explosivos.  

 Desta maneira, para a formulação das perguntas foram observadas as 

ações no contato preliminar com item suspeito: confirmar, limpar, Isolar, verificar 

e controlar estabelecidas pelo Exército Norte Americano em seu manual 

Improvised Explosive Device (IED) B3l0487xq-Dm Student Handout. Segundo 

esse manual, a presença de um item suspeito deve ser confirmada, sendo essa 

confirmação mais completa possível com base nas informações disponíveis, 

sem que para isso o responsável tenha que manusear o item suspeito, podendo 

ser realizado por meios que permitam a observação a distância. (EUA, p-21). 

 Já a ação limpar contempla as atividades de retirada do pessoal da área 

perigosa para um local seguro, afastado do item suspeito, obedecendo uma 

distância mínima de segurança. (EUA, p-22). 

 A ação isolar abarca as medidas necessárias ao isolamento da a área 

perigosa para que pessoas e veículos não autorizados entrem no local, a fim de 

preservar o cenário e garantir a segurança. (EUA, p-22). 

 A ação verificar contempla as ações de verificação das áreas ao entorno 

do cordão com a intenção de encontrar um segundo artefato explosivo. (EUA, p-

22). 

 Por fim, a ação controlar contém as ações necessárias ao controle da 

entrada na área perigosa como por exemplo o estabelecimento de um Ponto de 

Controle de Incidente, única passagem para entrada e saída da área perigosa. 

 Nessa esteira, elaborou-se o questionário destinado aos especialistas 

visando levantar o entendimento de quais são as medidas ou ações preliminares 

que poderiam ser usadas em operações em coordenação com agências em um 

cenário de grandes eventos. 

 

3.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 Para começar, buscou-se levantar se constituía uma ação preliminar 

confirmar a exata localização do item suspeito. O resultado obtido foi ilustrado 

no gráfico abaixo:  
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GRÁFICO 1 – Opinião da amostra sobre o confirmar a localização do item suspeito. 

Fonte: O autor  

 

  Da análise do gráfico 1, conclui-se que grande parte da amostra concorda 

que confirmar a exata localização do item suspeito pode ser enquadrada como 

uma medida anterior a chegada das equipes de desativação. 

 Porém cabe salientar que, o referido questionário permitiu a amostra 

apresentar considerações sobre o estudo. Desta forma, foram separadas as 

contribuições mais relevantes: 

 

TABELA 1: Considerações dos especialistas sobre o presente estudo (resposta opcional) 

Grupos Considerações sobre o estudo 

 
Amostra 

 

1) Pelo risco de acionamento remoto, podendo vitimar 

militares/civis que estejam próximos do artefato. A 

exceção poderia ocorrer no caso de localização à 

distância de segurança, utilizando-se optrônicos. 

2) Por não ser especializado um agente que se depara 

com um suposto IED deve ter precaução para não 

expor sua vida e de outras pessoas que estejam num 

raio próximo. IED sofisticados podem ser acionados 

remotamente por observação ou por sensores diversos. 

Fonte: O autor 

 

É possível extrair ideias expressivas dadas aos cuidados com a 

segurança da autoridade que será responsável por confirmar a exata localização 

do dispositivo. Por isso, é importante ressaltar que existem formas de obtenção 

dessa informação sem comprometer a integridade do militar ou agente.   
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Nessa perspectiva, pode-se recorrer a dispositivos de visão ampliada 

como binóculo, luneta ou a câmeras de segurança ou, até mesmo, a dados 

fornecidos por testemunhas. 

Portanto, não se admite colocar em risco a vida do agente ou militar sob 

o argumento de confirmar a localização do artefato explosivo.  

Na sequência, buscou-se opiniões sobre a ação de apurar se o dispositivo 

explosivo foi acionado, com a finalidade de entender se ela deveria fazer parte 

do rol de ações preliminares. O resultado obtido foi ilustrado no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra sobre confirmar o acionamento do engenho. 

Fonte: O autor 

 

  Do exame do gráfico 2 é possível extrair que boa parte da amostra 

concorda que confirmar o acionamento do artefato deve ser considerada uma 

ação preliminar. Todavia um número expressivo 30,4% entende que essa ação 

não deve fazer parte das medidas anteriores a desativação. 

Destaquei os motivos relevantes a seguir considerados sobre o estudo: 

 

TABELA 2: Considerações dos especialistas sobre o presente estudo (resposta opcional) 

Grupos Considerações sobre o estudo 

 
Amostra 

 

1) Medidas preliminares seria até a localização do 

objeto suspeito e acionamento de equipe especializada. 

A verificação por pessoa não técnica sobre o 

funcionamento do artefato fica limitado ao 

conhecimento técnico sobre artefatos explosivos 

improvisados ou EOD e uso de equipamentos 

específicos. 

2) Não há como exigir do Primeiro Interventor 

conhecimento suficiente a ponto de certificar o 
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funcionamento efetivo ou não de um AE, em especial 

os improvisados (obs: estou desconsiderando o caso 

em que já houve uma explosão, ou seja, já houve o 

funcionamento....um caso de atividade de pós-

explosão.......mas mesmo assim é possível se deparar 

com um segundo AE.......prática que sempre esteve 

associada a atentados terroristas no cenário 

internacional, mas que nos últimos 10 anos também se 

fez presente em ações criminosas no território 

nacional). Para o próprio técnico essa é uma atividade 

arriscada, que em muitas ocasiões se faz necessário o 

uso de logística diferenciada, e mesmo assim, em 

alguns casos essa confirmação não é possível, sendo 

necessário o emprego de alguma RSP para que o 

ambiente volte a ficar seguro. 

3) Entendo que para verificar se o artefato foi ativado 

seria necessário manipulá-lo, o que não seria feito nas 

ações preliminares. 

4) Não cabe aos agentes especializados manusearem 

ou verificarem essas possibilidades. 

Fonte: O autor 

Nas considerações destacadas é possível notar dois motivos centrais 

pelos quais os especialistas não recomendariam a ação de confirmar, se o 

artefato foi acionado ou não. Um desses motivos tem base nas mesmas 

preocupações abordada anteriormente que estaria relacionada com a segurança 

da pessoa que faria essa confirmação, porém como já explicado a confirmação 

só seria feita caso o responsável detivesse algum meio de avaliação desse 

quesito a distância. 

O segundo motivo, em resumo, expressa que a autoridade não teria 

condições de jugar se o artefato foi acionado ou não, pois esse conhecimento é 

geralmente passado por intermédio de cursos ou estágios de especialização e 

consolidado com a experiência. 

Nesse caso, é bem verdade que para fazer uma identificação das 

condições do Artefato, a contento, há necessidade de conhecimento prévio 

sobre o assunto, contudo também é verdade que antes do início das operações 
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são destinadas horas para adestramentos e ensaios, sendo assim, parte desse 

tempo poderia ser utilizado para instruções sobre reconhecimento de explosivos, 

dando a tropa e aos agentes empregados no Evento a capacidade de 

confirmação do acionamento do Artefato antes da chegada da equipe de 

desativação.  

Logo depois, foi perguntado se a ação de apurar a existência de outro 

engenho explosivo deveria fazer parte do rol de ações preliminares. O resultado 

obtido foi ilustrado no gráfico a seguir: 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra sobre verificar a existência de outro engenho no local. 
Fonte: O autor 
 

  Da análise do gráfico 3 é possível concluir que 75,4% da amostra 

concorda que verificar a existência de outro artefato deve ser considerada uma 

ação preliminar. Todavia um número considerável de 24,6 % entende que essa 

ação não deve fazer parte das medidas anteriores a desativação. 

Destaquei os motivos Principais de discordância da ação proposta: 

 

TABELA 3: Considerações dos especialistas sobre o presente estudo (resposta opcional) 

Grupos Considerações sobre o estudo 

 
Amostra 

 

1) Função específica das equipes de busca e localização de 

artefatos explosivos, devido ao risco intrínseco. 

2) As atividades de busca e localização, desativação, 

destruição, e análise pós explosão, devem ser 

desenvolvidas por efetivo especializado nas respectivas 

áreas, não cabendo ao primeiro interventor. 

3) A Busca por outros AE deve ser realizada como 

identificação preliminar da tropa especializada e não da tropa 

que a encontrou, devido ao alto risco de acionamento do AE 

já encontrado. (Por Exemplo: Como realizar uma busca por 
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outros artefatos explosivos, algumas vezes dentro de uma 

zona de máximo perigo, sem os meios de proteção 

adequados da tropa não especializada?) 

4) Em se encontrando um objeto suspeita de ser bomba, em 

prol da segurança, convém realizar um isolamento do local. 

A busca por outro(s) explosivo(s) deve ser realizada por 

equipe especializada com o local já isolado e evacuado. 

Fonte: O autor 

 

Nas principais respostas em destaque, é possível notar novamente a 

preocupação com a segurança dos primeiros interventores/ controladores do 

incidente. Contudo verificação da existência de um segundo ou terceiro artefato 

só será realizada nos casos de existência de meios e as circunstâncias 

permitirem que seja feita, sem que haja risco ao agente ou militar.  

Em seguida, foi investigado se a conduta de entrar em contato com 

escalão superior deveria ser considerada como uma ação preliminar. O resultado 

obtido foi tabulado a seguir: 

 
GRÁFICO 4 – Opinião da amostra sobre informar ao escalão superior sobre a existência do 

explosivo. Fonte: O autor 

 

Da observação do gráfico 4 é possível extrair que a amostra, quase em 

sua unanimidade, considera a atitude de informar ao escalão superior sobre a 

existência de um artefato explosivo como uma ação preliminar, desta forma, não 

se fazendo necessário grandes considerações sobre essa ação constituir ou não 

uma ação preliminar.  
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Logo após, foi perguntado se o ato de afastar todo pessoal do item 

suspeito deveria fazer constituir uma ação preliminar. O resultado obtido foi 

exposto a seguir: 

 
GRÁFICO 5 – Opinião da amostra sobre informar ao escalão superior sobre a existência do 

explosivo. Fonte: O autor 

 

Analogamente ao questionamento anterior que evidenciou pouquíssima 

discordâncias de opiniões, seguiu o questionamento atual, que menciona a ação 

de deslocar o pessoal presente da área do suposto explosivo para um local 

seguro, evidenciada pelo gráfico 5, que foi considerada pela a totalidade da 

amostra como sendo uma ação preliminar. 

Dando continuidade, foi questionado se a ação de conhecer as distâncias 

de segurança poderia ser elencada como uma medida preliminar. O resultado 

obtido foi tabulado a seguir: 

GRÁFICO 6 – Opinião da amostra sobre conhecer as distancias de segurança. Fonte: O autor 
 

Com relação a conhecimento das distâncias de segurança é possível 

notar divergências consideráveis sobre a possibilidade dessa ação fazer parte 
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da lista das ações preliminares, por isso decidiu-se destacar algumas opiniões a 

esse respeito conforme o quadro a seguir. 

 

TABELA 4: Considerações dos especialistas sobre o presente estudo (resposta opcional) 

Grupos Considerações sobre o estudo 

 
Amostra 

 

1) Distância de segurança está relacionada com a 

quantidade de explosivo, desse modo, caso o artefato 

esteja coberto ou interno, não será conhecida sua 

quantidade e por consequência a distância de 

segurança. 

2) Demanda um conhecimento específico do assunto. 

Mais próprio aos especialistas 

3) Trata-se de um conhecimento específico que 

dificilmente será absorvido por pessoal não 

especializado. O que é recomendável é frisar a 

importância de não se manipular o objeto suspeito e 

realizar a evacuação e isolamento utilizando uma 

distância de segurança padrão para (em geral, 100 

metros). Após reportar o fato, à equipe especializada, 

deixe que esta faça a avaliação acerca do raio do 

isolamento, podendo ampliá-lo ou reduzí-lo caso 

necessário. 

4) É muito remota a possibilidade de militares ou 

autoridades civis não especializadas terem 

conhecimento das distâncias de segurança para cada 

tipo de explosivo. 

Fonte: O autor 

 

 Da averiguação do teor das opiniões da amostra e possível extrair que 

grande parte dos colaboradores da pesquisa em tela acreditam que para se 

estabelecer uma raio de segurança é necessário ter conhecimento prévio de 

desativação de explosivos e por esse motivo uma primeira autoridade sem esse 

conhecimento não teria condições de estabelecer essa distância. 

 De fato, a distância de segurança a ser adotada está intimamente 

relacionada, grosso modo, às características do explosivo, quantidade, fatores 

externos e outros. Todavia não seria difícil capacitar uma autoridade para 
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dimensionar a distância de segurança. Pois para isso ela necessitaria apenas de 

duas informações. A primeira delas seria ter conhecimento do engenho que 

poderia ser alcançado por meio de instrumentos que a permitissem visualizar o 

objeto suspeito a uma distância admissível ou até mesmo ter acesso a cidadãos 

que porventura tivessem visualizado o engenho antes da chegada da autoridade. 

A segunda seria ter conhecimento antecipado de distâncias standard para 

determinados volumes e explosivos que poderiam vir em forma de tabelas 

disponibilizada pelo comando da operação. 

 Cabe ressaltar que a distância de segurança aferida pela primeira 

autoridade não seria a distância definitiva cabendo a equipe de desativação que 

é mais capacitada em conhecimento e material conferi-la e retificá-la caso fosse 

necessário.  

 Logo depois, foi questionado se a conduta de estabelecer uma área 

perigosa e isolá-la definida como uma ação preliminar. O resultado obtido foi 

demostrado pelo gráfico a seguir: 

GRÁFICO 7 – Opinião da amostra sobre a ação preliminar de isolar a área. 

Fonte: O autor 

Com base na observação do gráfico 7 é possível extrair que 98,2% dos 

especialistas entendem que isolar a área perigosa é uma ação preliminar, 

cabendo destacar apenas que essa área deverá ser confirmada pela equipe de 

desativação por ocasião da chegada ao local. 

Na sequência, foi apurado se estabelecer um ponto de controle deveria ser 

considerado como uma ação preliminar. O resultado obtido foi exposto pelo gráfico a 

seguir: 
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GRÁFICO 8 – Opinião da amostra sobre a ação preliminar de estabelecer um único local de 

entrada e saída da área perigosa.  

Fonte: O autor 

 

Da análise do gráfico 8 é possível verificar que quase 20% da amostra 

não elencaria ação de estabelecer um ponto único de entrada e saída da área 

perigosa como uma mediada preliminar. Na tabela abaixo, demonstra-se 

algumas opiniões contrarias ao estabelecimento do único ponto de entrada e 

saída pelo primeiro agente ou militar que chegou ao local:  

 

TABELA 5: Considerações dos especialistas sobre o presente estudo (resposta opcional) 

Grupos Considerações sobre o estudo 

 
Amostra 

 

1) Para mim isso cabe a unidade de bombas, até 

porque em linhas gerais não deverá haver acesso de 

ninguém até a chegada da unidade de bombas, 

portanto não há, porque estabelecer isso 

preliminarmente. Além disso, é necessário 

conhecimento técnico para estabelecimento disso, uma 

vez que esse local deverá estar intimamente 

relacionado as demais áreas do incidente. 

2) Apenas isolar a área e não deixar que ninguém se 

aproxime é suficiente. Se o cidadão não for 

especializado, poderá não estabelecer um bom ponto. 

O melhor a fazer é cuidar da segurança de todos. 

3) O ICP será estabelecido pelo pessoal especializado, 

de acordo com as características do local e outros 

elementos. O pessoal da primeira resposta somente 

deve isolar a área e garantir que ninguém entre. 
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4) O estabelecimento do caberá ao comandante da 

cena, que será o técnico Explosivista. 

Fonte: O autor 

 Da analise das respostas constata-se que os especialistas entendem que 

o Ponto de Controle de Incidente deve ser estabelecido pelas as equipes 

Antibomba/EOD, contudo nada impede a escolha de um local provisório para 

esse fim pelo agente ou militar para que possa ser usado somente pelas equipes 

de desativação quando forem tratar a ameaça explosiva. 

Depois, foi perguntado se a ação de identificar e separar as testemunhas 

para futura inquirição das equipes EOD ou Antibombas, bem como a ação de 

manter a discrição perante a impressa deveriam fazer parte do rol de ações 

preliminares. Os resultados obtidos foram ilustrados por meio dos gráficos 9 e 

10 abaixo: 

GRÁFICO 9 – Opinião da amostra sobre a ação preliminar identificar e separar as testemunhas. 

Fonte: O autor 

GRÁFICO 10 – Opinião da amostra sobre a ação preliminar manter a discrição. 

Fonte: O autor 
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Do estudo dos gráficos 8 e 9 é possível verificar que a maior parte da 

amostra considera as ações de separar as testemunhas para inquirição das 

equipes de desativação e a ação de manter a discrição dos fatos perante a 

imprensa como ações preliminares que deverão serem tomadas pelo agente ou 

militar responsável pela gerenciamento da crise. 

Para terminar, foi dado espaço para que os especialistas mencionassem 

alguma ação que deveria fazer parte da lista das ações preliminares não 

assinaladas pelo autor. Desta forma, surgiram várias sugestões válidas para este 

trabalho de pesquisa que foram somadas ao anexo que trata da solução prática 

do problema. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

ampliando a compreensão sobre as ações preliminares que poderão ser 

executadas por militares ou autoridades civis, especializados ou não em 

desativação de artefatos explosivos, que se deparem com ameaças explosivas, 

não constituída por agentes químicos, biológicos, radiológicos e nuclear, em um 

contexto de Grandes Eventos. 

A revisão de literatura somada as informações coletadas juntos aos 

especialistas possibilitou identificar que as ações de confirmar, limpar, Isolar, 

verificar e controlar podem ser utilizadas como medidas preliminares a serem 

adotadas frente a uma ameaça explosiva.  

Dessa forma, foi reunida no anexo que trata da solução prática as ações 

para que possam ser utilizadas em operações futuras de Grandes Eventos. 

Conclui-se, portanto, que para a capacidade e dar uma primeira resposta 

frente a uma ameaça explosiva no Exército Brasileiro seja alcançada, é 

necessário a adição de um protocolo de ações preliminares diante de um 

engenho explosivo na Doutrina Militar Terrestre de forma que esse possa ser 

ensinado e treinado pelos militares que participarão de operações futuras. 
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ANEXO A – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Para melhor utilização as ações preliminares em operações futuras, uma 

solução encontrada no trabalho em tela foi a compilá-las e apresentá-las já em 

forma de proposta de protocolo de forma coerente com os resultados obtidos.  
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PROPOSTA DE PROTOCOLO 

Ação 
Hostil 

 
Local 

 

Ações 
Sumária 

Ações detalhadas 

 
Responsável 
pelas ações 

 

Responsável 
pela 

coordenação 
Observações 

Suspeita 
ou 

presença 
de 

Artefatos 
explosivos 

sem 
agente 
QBRN 

 

Qualquer 
local da 

Área 
operações 

ou que nela 
influenciará  

 

1. Confirmar 

1.1.  Localizar o item suspeito. (se for possível) 

Militar ou 
Agente que 
primeiro se 

deparar com 
a situação. 

Coordenador 
de Segurança 

de Área 
(CSA) e 

Coordenador 
de Ação 

Contra Terror 
(CACT) 
do CCTI 

 

Confirmar por meio de câmeras, 
instrumentos óticos ou relato de 
testemunhas. 
 
Atenção: Não mexer, não tocar, não 
remover! 

1.2. Confirmar se dispositivo foi acionado ou não. (se for 
possível) 

1.3. Identificar potencializadores de explosão. 

Conseguir uma planta do local; 
identificar possíveis pontos 
sensíveis próximo ao local como 
paiol, tanque de combustível, ou um 
item de valor; verificar se o 
isolamento é possível e viável com a 
distância de segurança; verificar os 
hospitais mais próximos. 

2. Limpar 

2.1. Ter conhecimento das distâncias de segurança para 
cada tipo de explosivo 

Essas distâncias podem ser 
preestabelecidas por meio de 
tabelas que deverão ser fornecidas 
pelo escalão superior. 

2.2. Afastar todo pessoal do item suspeito 

A desocupação dos locais onde for 
encontrado objeto suspeito devem 
ser controladas gradativas e 
coerentes a suposta ameaça. 

3. Isolar 3.1. Estabelecer uma área perigosa e isolá-la. 

Solicitar apoio dos funcionários do 
local ou estabelecimento ameaçado 
para auxiliar as unidades de 
desativação, no que diz respeito, ao 
controle de público, isolamento da 
área, abertura de portas e outras 
necessidades que possam surgir. 
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Ação 
Hostil 

 
Local 

 

Ações 
Sumária 

Ações detalhadas 

 
Responsável 
pelas ações 

 

Responsável 
pela 

coordenação 
Observações 

Suspeita 
ou 

presença 
de 

Artefatos 
explosivos 

sem 
agente 
QBRN 

 

Qualquer 
local da 

Área 
operações 
ou que nela 
influenciará  

 

4. Verificar 
4.1. Verificar a existência de outro explosivo no local. (se 
for possível) 

Militar ou 
Agente que 
primeiro se 

deparar com 
a situação. 

Coordenador 
de Segurança 

de Área 
(CSA) e 

Coordenador 
de Ação 

Contra Terror 
(CACT) 
do CCTI 

 

Confirmar por meio de câmeras, 
instrumentos óticos ou relato de 
testemunhas. 
 
Atenção: Não mexer, não tocar, 
não remover! 

5. Controlar 

5.1 Estabelecer um ICP (ponto de Controle de Incidente) 
único ponto de entrada e saída da área perigosa. 

Identificação e controle de uma 
única entrada e saída que 
proporcione acesso a um 
estacionamento compatível com a 
viatura da equipe de desativação. 
 

5.2. Entrar em contato com escalão superior sobre a 
existência do explosivo 

O acionamento de órgãos 
competentes para auxiliar na 
operação, como por exemplo: 
Serviço médico de urgência 
(unidade UTI móvel), bombeiros, 
concessionária de energia e outros 
ficará sobe a responsabilidade do 
escalão superior. 

5.3. identificar e separa as testemunhas para futura 
inquirição das equipes EOD/antibombas ou perícia? 

Se possível, as testemunhas devem 
ser colocadas em locais distintos. 

5.4. Manter a discrição perante imprensa? 
Caberá ao escalão superior prestar 
informações a imprensa. 

5.5. Preencher o relatório 9 linhas. 

O relatório 9 linhas é um documento 
prévio preenchido pelo primeiro 
interventor que passado ao escalão 
superior para subsidiar o 
planejamento das equipes 
EOD/Antibombas.  


