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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa objetiva verificar de que forma, no Brasil, as políticas públicas relacionadas às 

ameaças químicas, biológicas, radiológicas, nucleares e explosivas (QBRNE) contribuem para 

o preparo de resposta a um incidente de tal natureza. No mundo contemporâneo há uma 

concentração das populações nos centros urbanos, tornando-as vulneráveis a desastres 

químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, os quais podem ser desencadeados por eventos 

adversos, intencionais ou não, resultando em grandes impactos humanos, ambientais, 

materiais, sociais e econômicos à nação. O terrorismo é uma das possibilidades de ocorrência 

de um grande desastre, utilizando-se principalmente de atentados com explosivos e podendo 

se valer dos efeitos dos agentes contaminantes. Então, foram pesquisadas e apresentadas 

políticas públicas e ações do governo federal norte-americano para o trato de ameaças 

QBRNE, as quais são comparadas à situação prospectada no território brasileiro, por meio da 

legislação, políticas públicas, orçamento, documentos e bibliografia. Diversas instituições 

foram avaliadas quanto ao papel a ser desempenhado em uma situação emergencial, sendo os 

dados tratados por análise de conteúdo e historiografia. A literatura sobre política pública é 

ampla, com rica discussão sobre as boas práticas de gestão pública, a evolução do papel dos 

servidores públicos para um ser técnico e político simultaneamente e de que maneira é 

influenciada a concepção de uma política pública. O Modelo de Fluxos Múltiplos e a Teoria 

de Equilíbrio Pontuado são usados para compreender o processo dinâmico de construção da 

agenda decisória no governo federal para o tema estudado. Concluiu-se que as políticas 

públicas de resposta para ameaças QBRNE surgem dispersas em diversas instituições, 

promovidas pelas equipes técnicas, de maneira descentralizada e sem uma orientação do 

governo central, o que acarreta sobreposição de atividades, havendo casos de problemas não 

tratados, desprezando-se a complementação de recursos e efetivos. 

 

 

Palavras-chave: política pública, segurança pública, ameaças QBRNE, armas de destruição 

em massa. 



 
 
 

ABSTRACT 
 

 

This research aims to verify how, in Brazil, public policies related to chemical, biological, 

radiological, nuclear and explosive (CBRNE) may contribute to the preparation of response to 

an incident of this type. In the contemporary world there is a concentration of populations in 

urban centers, making them vulnerable to disasters chemical, biological, radiological and 

nuclear materials, which can be triggered by adverse events, intentional or not, resulting in 

major impacts human, environmental, material, social and economic to the nation. The 

terrorism is one of the possibilities of occurrence of a major disaster, regular use are attacks 

with explosives and can combine with contaminants materials. So, were researched and 

presented public policies and actions of the U.S. Federal government for dealing with 

CBRNE threats, which was compared the situation in Brazil, by the legislation, public 

policies, budget, documents and bibliography. Several institutions were evaluated on the role 

to be integrate in an emergency situation. The data were processed by content analysis and 

historiography. The literature on public policy is broad, with a rich discussion on good 

governance practices, the changing role of public employee to be a technical and political 

individual and how is influenced the design of public policy. The Multiple Streams 

Framework and the Punctuated-Equilibrium Theory are used to understand the dynamic 

process of construction of the decision-making agenda in the Federal government for the 

theme. It was concluded that public policy to response of CBRNE threats appear scattered in 

different institutions, promoted by the technical teams, in a decentralized manner and without 

a central government guidance, which causes overlapping activities, and there are many issues 

not processed by neglecting the complementation of resources and effective. 

 

 

Key words: public policy, public security, CBRNE threats, weapons of mass destruction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, aumentou o número das ações terroristas e atos criminosos sem cunho 

político com a utilização de artefatos explosivos.  

 

De acordo com o National Counterterrorism Center (2011, p. 7) os ataques terroristas com uso 

de artefatos explosivos, em 2010, foram os que produziram maior número de vítimas e de 

maior letalidade, sendo responsáveis por aproximadamente 70% (setenta por cento) das 

fatalidades. 

 

O tráfico de materiais nucleares, citado por Castells (1999), proliferou na década de 1990 

durante o processo de desintegração da União Soviética, contribuindo para que redes 

criminosas se apoderassem de materiais nucleares.  

 

Contrabandeado de maneira imprudente, havendo inclusive casos de transporte nos bolsos do 

próprio contrabandista, em 1992 foram registrados pela Polícia Federal Alemã, 158 casos de 

comércio ilegal de material radioativo e, em 1993, 241 casos. Em 1994, a polícia alemã 

prendeu um colombiano e dois espanhóis com 350 gramas de plutônio enriquecido. 

 

[...] encontra-se a calamitosa situação da indústria de armas nucleares da Rússia. Ela emprega 
cerca de cem mil trabalhadores que, em 1994, recebiam (quando recebiam) salários, em 
média, de 113 dólares por mês. [...] Em tais circunstâncias, diante do fato de que o preço 
praticado no mercado negro de uma quantidade de plutônio capaz de carregar uma bomba 
pode chegar a algumas centenas de milhões de dólares, a tentação é grande demais, pelo 
menos, para alguns dessas dezenas de milhares de trabalhadores. Além disso, as condições de 
segurança sob as quais foi feito o desmantelamento das bases soviéticas fora da Rússia foram 
um tanto displicentes: em 1995, o governo estoniano admitiu que havia ocorrido um roubo de 
material radioativo na base nuclear de Padilski. Nos portos russos do extremo oriente, o lixo 
radioativo de submarinos nucleares está se acumulando sem que haja locais próprios para 
armazenagem, o que não só representa um grave risco, mas também um convite ao 
contrabando ao longo de uma fronteira oriental praticamente sem nenhum tipo de controle ou 
fiscalização mais rigoroso. (CASTELLS, 1999, p. 212-213). 

 

Da mesma forma, o grande número de substâncias químicas fabricadas e as numerosas fontes 

radioativas existentes para uso médico e industrial, as quais são utilizadas e transportadas 

diariamente, somadas ao adensamento das populações nos centros urbanos, que facilita a 

disseminação de patologias e contaminações, ilustram quão sensíveis estão as populações 

modernas aos desastres químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN), que podem 

ocorrer como resultados de eventos adversos, provocados ou não, causando grande impacto 
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material e ambiental, resultando perdas sociais e econômicas à nação (CRODDY; WIRTZ, 

2005). 

 

O terrorismo é uma das possibilidades de ocorrência de um grande desastre. Os órgãos de 

segurança necessitam estar preparados a uma resposta rápida para tais situações emergenciais. 

As equipes devem ter capacidade para atender situações que combinem elementos perigosos e 

para isso necessitam de estrutura, efetivo qualificado, equipamentos e um arcabouço de 

informações que darão suporte às operações de contramedidas e exames laboratoriais, que 

trarão a situação de risco para um patamar de segurança e viabilizarão as investigações para 

identificação das autorias dos atos criminosos. 

 

A capacidade de resposta de um país pode, por si só, desestimular tentativas de atentados 

terroristas, além de gerar uma sensação de segurança à população, diminuindo assim o maior 

efeito do terrorismo: o medo. 

 

O presente trabalho sobre a capacidade de resposta para ameaças de agentes químicos, 

biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos (QBRNE) no Brasil, foi motivado pela 

percepção de um descompasso entre o corpo técnico, dos órgãos envolvidos no aparato de 

resposta e os dirigentes políticos que determinam as prioridades institucionais. Apesar de 

reiterados estudos, informações de inteligência, aumento das ocorrências e riscos envolvidos 

no país enquanto palco de grandes eventos esportivos e políticos, os quais geram uma 

preocupação extrema das equipes operacionais, devido à possibilidade de um ataque terrorista 

e somada a demanda dos criminosos nacionais, não há uma coordenação das ações por parte 

dos dirigentes quanto a estruturação dos serviços de resposta. 

 

As instituições trabalham de forma pouco cooperativa, agravando a situação devido à carência 

de informações que darão suporte às ações desempenhadas por cada uma. Falta uma 

ferramenta que permita às unidades compartilhar as informações e conhecimentos adquiridos, 

com os atendimentos das ocorrências, com as unidades correlatas no restante do país 

(SAIKALI, 2009, p. 112).  

 

A troca de conhecimentos é importante, mas não é o único problema. É necessário ir além: 

construir um conjunto de ações e procedimentos integrados entre os diversos órgãos públicos 

envolvidos nas diferentes esferas de governo. Não somente as unidades de polícia, mas 



 
 

18 

também as Forças Armadas, órgãos de inteligência, defesa civil, corpos de bombeiros, 

vigilância sanitária, rede de saúde pública e privada, institutos de pesquisa, entre tantos outros 

atores envolvidos nas ameaças com uso de artefatos QBRNE. 

 

Não há uma política pública consolidada e norteadora para resposta às ameaças QBRNE, 

embora existam políticas para controle de agentes QBRNE e para evitar a proliferação de 

armas de destruição de massa. Esse estudo busca compreender como as políticas públicas 

relacionadas às ameaças QBRNE contribuem, no Brasil, para o preparo de resposta a um 

incidente desta natureza. 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro apresenta uma introdução 

contextualizando o tema abordado objeto da pesquisa. Na sequencia, são definidos os 

objetivos e as delimitações do estudo, bem como a relevância que justifica a realização da 

pesquisa.  

 

O próximo capítulo é destinado ao referencial teórico e apresenta uma revisão bibliográfica 

relativa à política pública com detalhamento sobre gestão pública, administrador público, 

controle político, descentralização, transversalidade e etapas do ciclo de uma política pública 

com ênfase da definição da agenda decisória. Aborda o referencial sobre as políticas públicas 

de segurança e para ameaças QBRNE. Esta revisão permite uma compreensão teórica 

necessária para avaliar os dados coletados nos capítulos quatro e cinco. 

 

O capítulo três trata da metodologia empregada na elucidação do problema, indica o tipo de 

pesquisa realizado, e os sujeitos da pesquisa, bem como a maneira como foi realizada a coleta 

e tratamento dos dados.  

 

São apresentados os dados coletados na pesquisa nos capítulos quatro e cinco, analisando-se 

os resultados e confrontando com o levantamento bibliográfico. Ao final, no capítulo seis, são 

emitidas as conclusões referentes a esta pesquisa e a prospecção de cenários futuros. 
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1.1 Contextualização do problema investigado 

 

 

No mundo contemporâneo continuam a persistir situações sociais, políticas e econômicas que, 
mesmo depois do término dos regimes totalitários, contribuem para tornar os homens 
supérfluos e sem lugar num mundo comum. Entre outras tendências, menciono a ubiqüidade 
da pobreza e da miséria; a ameaça do holocausto nuclear; a irrupção da violência, os surtos 
terroristas, a limpeza étnica, os fundamentalismos excludentes e intolerantes.  (LAFER, 1997, 
p. 56) 

 

Nas últimas duas décadas ataques terroristas tem sido perpetrados com uma infinidade de 

modalidades, tais como: ataques com armas de fogo, sequestros, assaltos, ataques suicidas, 

artefatos incendiários, artefatos explosivos, carros bombas, morteiros, artilharia, granadas, 

mísseis, foguetes, armas químicas, biológicas, radiológicas, armas primitivas e alta tecnologia 

através do ciberterrorismo. 

  

Segundo a base de dados do National Counterterrorism Center (2012) dos Estados Unidos, no 

período de 2001 a 2011, os ataques terroristas vitimaram mais de 657 mil pessoas no mundo, 

sendo 2.010 vítimas por agentes QBRN e quase 528 mil vítimas por artefatos explosivos.  

 

Em 2011, o número de ataques terroristas no mundo atingiu um total de 73.324 vítimas, sendo 

que daqueles 64,9% foram realizados por algum tipo de artefato explosivo, o qual em 69,8% 

dos casos produziu vítimas fatais (vide Tabela 1), ou seja, é o meio empregado de maior 

letalidade. 

  

O ataque com gás sarin, em 20 de março de 1995, por Aum Shinrikyo, no sistema de metrô de 

Tóquio é um dos exemplos de uso de agente químico, resultando em 12 óbitos e 50 

intoxicados graves, num total de 5.500 vítimas1. Desde então, foram utilizados como armas 

químicas materiais de uso legítimos, tais como pesticidas, venenos e produtos químicos 

industriais2, os quais são de fácil obtenção e de baixo custo, porém tendo seus efeitos 

reduzidos, com limitação do número de vítimas e, assim, não configurando como uma arma 

de destruição em massa (ADM). 

 

No ano de 2001, nos Estados Unidos, em um ataque biológico foi utilizada uma cepa de alta 

 
1 DEPARTMENT OF THE ARMY, 2009, p. 3-2. 
2 OFFICE OF THE COORDINATOR FOR COUNTERTERRORISM, 2009, p. 189. 
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virulência, que foi disseminada por meio de cartas contaminadas com antraz resultando na 

morte de cinco pessoas e 17 infectados3.  

 
Tabela 1 – Vítimas de ataques terroristas por tipo de arma empregada no ano de 2011 

Arma empregada Ataques Mortos Feridos Vítimas 
Arma de fogo 3.712 5.584 5.415 10.999 
Artefato explosivo improvisado 3.746 6.354 18.537 24.891 
Artefato incendiário 615 338 461 799 

Carta bomba 9 2 14 16 

Explosivo 3.540 4.732 13.148 17.880 

Granada 358 357 1.300 1.657 

Mina terrestre 279 484 584 1.068 

Míssil/Foguete 392 144 592 736 

Morteiro/Artilharia 306 910 1.777 2.687 
Primitivo 325 335 768 1.103 
Granadas de autopropulsão 128 289 414 703 
Simulacro 3 0 4 4 

Tóxico 7 8 149 157 

Veículo Bomba 351 2.100 6.979 9.079 

Outros 48 83 172 255 

Desconhecido 1.165 783 507 1.290 
Total 14.984 22.503 50.821 73.324 

Fonte: Worldwide Incidents Tracking System (NATIONAL COUNTERTERRORISM CENTER, 2012). Período de consulta 
de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011. Relatório agrupado por arma. 

 

No Brasil, ameaças com simulacros, ações criminosas sem motivação aparente, incidentes 

como a contaminação radiológica na cidade de Goiânia, distribuição de cartas com ameaças 

biológicas e outras com suspeita de material químico, atendimento de ocorrências com 

suspeita de antraz4, bombas que explodiram em aeronaves, carro bomba no Fórum de Barra 

Funda/SP e carta bomba enviada a funcionário do Itamarati, são somente alguns dos exemplos 

do passado que não podem ser negligenciados, os quais se referem ao uso de artefatos 

explosivos e agentes contaminantes (BEZERRA NETO; et al, 2006; SAIKALI, 2009).  

 

Um dos casos de maior repercussão no mundo é o acidente radiológico na cidade de Goiânia. 

Em 13 de setembro de 1987, uma fonte radioativa, de uso médico, foi aberta num ferro velho 

e liberados 19,26 gramas de Cloreto de Césio 137 (SANTANA, 2012). Houve 11 óbitos, 55 

vítimas que receberam altas doses, 51 com doses moderadas, sendo um total de 600 vítimas e 

112.800 pessoas foram monitoradas. Policiais, seguranças, médicos e enfermeiros, que 

trabalharam após o acidente não são considerados vítimas, mas permaneceram expostos por 

 
3 Ibid., p. 189. 
4 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2008b, p. 6. 
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dois anos ao Césio e encontram-se doentes. Na descontaminação foram empregadas 720 

pessoas durante 82 dias, sendo produzidas 13.4005 toneladas de lixo contaminado, que foi 

armazenado em um depósito construído no município de Abadia de Goiás, com armazenagem 

prevista de 180 anos. 

 

Atualmente, as ações criminosas com uso de explosivos têm se intensificado. São comuns 

notícias veiculadas na imprensa, de diferentes regiões do país, referentes ao uso de artefatos 

explosivos improvisados para arrombamento de caixas eletrônicos e cofres de agências 

bancárias6.  

 

Mas, não deve ser a casuística passada a norteadora das ações de resposta às ameaças 

QBRNE, e sim as possibilidades de ameaças futuras, para as quais o aparato de segurança 

pública deverá estar preparado. É necessário mudar a postura reativa para pró-ativa. 

 

Com a proximidade da Copa do Mundo da Fifa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, eventos 

esportivos de visibilidade mundial que serão sediados pelo Brasil, o risco é aumentado. 

Eventos internacionais são alvos potenciais, vitrines da globalização e muito atraentes, 

capazes de fortalecer os interesses de criminosos à produção de atentados, pois, independente 

do clima pacífico do país sede, os partícipes trazem consigo suas potencialidades de risco.  

 

A título de exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - 

Rio +20, realizada em junho de 2012, recebeu um público superior a 45 mil participantes e 

193 representantes de Estados membros da Organização das Nações Unidas, o que colocou o 

Brasil para o centro do cenário político mundial e, por consequência, como um alvo potencial 

de grande impacto e repercussão. 

 

A Copa do Mundo traz uma dificuldade maior em termos de organização da segurança do 

que, por exemplo, as Olimpíadas, ou como foi para os Jogos Pan-americanos de 2007, na 

cidade do Rio de Janeiro. Por ser sediada em 12 cidades sedes e 32 centros de treinamentos, 

gera uma série de consequências e necessidades, onde se destacam: 

 

 
5 A quantidade de lixo também é descrita como 6 mil toneladas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 
6 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS, 2011b. 
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• A necessidade de uma estrutura de segurança completa, replicada em cada uma dessas 

cidades, gerando uma óbvia dificuldade logística e financeira; e 

• Ainda que possam contar com certa autonomia, todas as equipes de segurança que 

trabalharão, em cada uma das cidades, devem atuar subordinadas a uma coordenação 

nacional. Isto permitirá a atuação de forma sincronizada, a facilidade de comunicação 

e a melhor fluência das informações de inteligência, imprescindíveis para a segurança 

de um evento desta natureza. 

 

Este último item, em particular, mostra a necessidade de que a coordenação da segurança do 

evento consiga uma fluidez de informações e conhecimentos entre as diversas unidades de 

polícias nos diferentes estados da Federação (BELARMINO; FORTES; MAIA, 2008; 

BISTERÇO; LOCATELLI, 2005).  

 

Nas ameaças QBRNE, além da troca de informações, é necessário coletar e processar uma 

massa de dados das ocorrências atendidas, exames periciais relacionados à área, coletar e 

catalogar padrões criminalísticos, disponibilizar metodologias de desativação e análise 

pericial destes engenhos, quer sejam artefatos improvisados ou engenhos bélicos 

industrializados. Assegurar a integração de procedimentos operacionais entre os diversos 

órgãos envolvidos na ação de resposta, alinhar comandos e fomentar o desenvolvimento das 

instituições relacionadas com a área de acordo com cada especialidade, porém de uma 

maneira planejada, contemplando uma verdadeira política governamental e não ação isolada 

de uma instituição. 

 

Atualmente, nem a coleta estatística das ocorrências com artefatos explosivos é confiável ou 

estruturada nas unidades de polícia, o que gera uma total desorientação das políticas públicas 

para o trato da questão (SAIKALI, 2009). 

 

Evidencia-se que a estruturação das ações da área de QBRNE esta dispersa em várias políticas 

como a Política Nacional de Defesa Civil, Plano Nacional de Segurança Aeroportuária, 

Sistema Único de Segurança Pública, Política Nacional para Energia Nuclear, Tratados e 

Convenções que o Brasil é signatário, tais como: a Convenção sobre a Proibição das Armas 

Químicas, a Convenção sobre a Proibição das Armas Biológicas, o Tratado de 

Não-Proliferação de Armas Nucleares, o Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis e o 

Grupo Supridores Nucleares (BRASIL, 2010).  
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E dentro deste universo, dezenas de instituições tem sua parcela de responsabilidade na 

proteção da população, tais como: Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Rodoviária Federal, 

Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Guardas municipais, 

Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fundação 

Oswaldo Cruz, Hospitais, entre tantas outras de nível federal, estadual e municipal. 

 

Portanto, é um problema de múltiplas ameaças, políticas e instituições, então a questão focal 

deste estudo é: De que maneira as políticas públicas voltadas para às ameaças QBRNE 

contribuem para o aparato de resposta do Brasil? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

O objetivo desse estudo é verificar de que forma, no Brasil, as políticas públicas relacionadas 

às ameaças QBRNE contribuem para o preparo de resposta a um incidente desta natureza. 

 

Para alcançar este fim, se faz necessário atingir os objetivos intermediários relacionados a 

seguir: 

 

 

1.2.1 Objetivos intermediários 

 

 

• Examinar na literatura as abordagens referentes ao tema política pública 

 

É uma revisão dos conceitos teóricos referente à política pública, de forma a solidificar o 

conhecimento necessário para a compreensão do tema estudado e de que forma a política 

pública é tratada na segurança pública e nas ameaças QBRNE. 
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• Prospectar nas políticas públicas dos EUA o tema resposta às ameaças QBRNE 

 

De forma a comparar e contrapor à realidade brasileira, se faz necessária uma prospecção das 

políticas públicas, programas, planos e projetos do governo federal dos Estados Unidos da 

América (EUA) referentes à capacidade de resposta às ameaças QBRNE. 

 

 

• Recuperar os históricos da formação dos Grupos Especializados em Bombas e 

Explosivos da Polícia Federal 

 

É a busca da compreensão da formação das equipes de primeira resposta, no âmbito do 

Departamento de Polícia Federal, que tratam de ameaças com explosivos, as quais 

incorporaram, posteriormente, o trato das ameaças químicas, biológicas, radiológicas e 

nucleares.  

 

 

• Prospectar a inserção do tema de ameaças QBRNE nas políticas públicas no 

Brasil 

 

Refere-se a uma busca exploratória em relação à legislação brasileira, políticas públicas, 

orçamento, planos, programas e projetos do governo federal referente às ameaças QBRNE. 

 

 

• Identificar as principais instituições do governo federal que participam das ações 

de resposta às ameaças QBRNE 

 

No âmbito do governo federal brasileiro existem diversas instituições que contribuem na 

capacidade de resposta às ameaças QBRNE, portanto se faz necessário identificá-las e 

analisar o papel destas nesse complexo conjunto de ações integradas e cooperativas. 
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• Avaliar a agenda decisória do governo federal sobre respostas às ameaças 

QBRNE 

 

A agenda decisória do governo é chave para priorização e atenção a um problema que deve 

ser tratado por uma política pública. Constar na agenda é ser inserido no rol das discussões 

políticas e dessa forma ser priorizado para a busca de uma solução adequada. Assim, se faz 

necessário avaliar como o tema da capacidade de resposta às ameaças QBRNE já constou ou 

consta na agenda decisória do governo federal. 

 

 

1.3 Delimitação do estudo 

 

 

Devido a grande amplitude de instituições envolvidas na resposta às ameaças QBRNE, nos 

diferentes níveis de governo, limitou-se esta investigação às políticas públicas emanadas no 

âmbito federal. Foram prospectadas instituições da Administração direta e autarquias federais 

e a citação de órgãos da Administração direta estadual ou municipal foi realizada de forma 

resumida, destacando o seu papel na execução da resposta as ameaças. Assim a pesquisa foi 

executada junto à legislação brasileira, sítios de Internet oficiais e parcerias institucionais 

estabelecidas no passado pelo Departamento de Polícia Federal para atendimento de eventos 

específicos.  

 

Países como França7, Espanha8, Canadá9 e Inglaterra10 possuem políticas públicas que 

articulam a capacidade de resposta para às ameaças QBRNE, porém para fins de comparação 

foram prospectadas as políticas públicas norte-americanas que construíram a capacidade de 

resposta aos incidentes QBRNE enfrentados, principalmente daqueles oriundos do terrorismo. 

A escolha pelo EUA se deve à facilidade de acesso de informações para este pesquisador e 

também pelo volume de documentos publicados e disponibilizados pelo governo federal 

 
7 FÉDÉRATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE, 2012. 
8 GUARDIA CIVIL, 2012. 
9 PUBLIC SAFETY CANADA, 2011c. 
10 HER MAJESTY’S GOVERNMENT, 2010. 
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norte-americano referentes ao tema. 

 

A Polícia Federal vem desenvolvendo ao longo dos anos parcerias com instituições 

congêneres em outros países para captação de novos conhecimentos, treinamentos e troca de 

informações na área de QBRNE, sendo as instituições norte-americanas exemplos dessa 

cooperação. 

 

De longa data, devido ao terrorismo internacional e doméstico, os EUA investem 

massivamente na área e estão engajados em ações militares desempenhadas ao redor do 

mundo, além de manter programas internacionais de capacitação e troca de experiências sobre 

o tema, o que acaba por gerar um ambiente propício e interessante para o estudo. Não se 

pretende pormenorizar as estruturas existentes naquele país, mas usar pontualmente 

determinadas soluções adotadas naquele país e confrontar com a realidade brasileira. 

 

Esta pesquisa foi focada numa visão macro das políticas públicas relacionadas às ameaças 

QBRNE, adotadas em diversas instituições brasileiras. Avaliou-se o orçamento federal em 

busca da identificação do aporte de recursos destinados ao tema, e foi abordada a evolução 

das unidades antibombas da Polícia Federal, de forma a compreender a construção do 

conhecimento e a doutrina vigente nas ações de primeira resposta para incidentes desta 

natureza, pois esta acaba influenciando o processo de integração com outras instituições. 

 

 

1.4 Relevância do estudo 

 

 

As ameaças QBRNE sejam oriundas do terrorismo ou de atos criminosos comuns, são pouco 

discutidas no Brasil, são assunto restrito às unidades de segurança pública e militares. É 

comum verificar o pouco enfoque dado pelas instituições, mesmo aquelas que são 

responsáveis por parte do aparato de resposta. 

 

Em contrapartida, se comparar com o volume de pesquisas, relatórios, eventos científicos e 

livros produzidos sobre o assunto nos Estados Unidos da América fica evidente o quanto se 

faz necessário avançar o tema no território nacional. 
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Nos grandes eventos já sediados no Brasil como os 5º Jogos Mundiais Militares de 2011 do 

CISM11, os XV Jogos Pan-americanos de 2007, as reuniões de chefes de Estado como a 

Cúpula da América dos Sul e Países Árabes em 2005, os encontros internacionais como a XI 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento em 2004, os Fóruns 

Sociais Mundiais 2001, 2002, 2003, 2005, 2009 e 2010, a visita do Papa Bento XVI em 2007 

e a Rio +20 em 2012, dentre outros, são exemplos de situações em que o planejamento de 

segurança teve que buscar a cooperação e integração de diferentes instituições nos três níveis 

de governo para conseguir executar e garantir a segurança dos participantes dos eventos e da 

população em geral.  

 

Nestes eventos, nenhum incidente grave foi noticiado, porém não quer dizer que não tenham 

ocorrido ameaças, localização e desativação de artefatos explosivos, trato de objetos 

suspeitos, tentativas de entrada de pessoas não credenciadas, manifestações agressivas, entre 

outras situações corriqueiras e indesejáveis para eventos desta natureza. O fato de não haver 

incidentes graves noticiados, não significa necessariamente um planejamento de sucesso para 

a segurança, pois diversas falhas nos planos operacionais ficam evidenciadas após análise das 

operações. Lacunas de planejamento, ausência de planos de contingência adequados e falta de 

prospecção de cenários são algumas das situações já documentadas em relatórios operacionais 

da segurança pública.   

 

Para os eventos que se seguirão, como a Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa das 

Confederações da Fifa de 2013, Copa do Mundo da Fifa de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, 

ainda há uma caminho difícil na articulação e integração das instituições de segurança. O 

governo federal instituiu a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

(Sesge), ligada ao Ministério da Justiça, com a missão de planejar, definir, coordenar, 

implementar, acompanhar e avaliar as ações de segurança para os grandes eventos, ou seja, 

existe um propósito de se atingir uma real integração das ações de segurança pública 

(BRASIL, 2011a). 

 

Dentro deste processo global de integração da segurança pública no Brasil, está a 

complexidade das ameaças QBRNE. Faz-se necessário o alinhamento político e técnico das 

 
11 Sigla em francês para Conseil International du Sport Militaire. 
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instituições para que em um curto espaço de tempo seja possível orientar adequadamente as 

atividades distintas, as quais têm um objetivo comum que é a capacidade de responder 

adequadamente nas fases pré-incidental, durante o incidente e pós-incidental. 

 

Essa compreensão do alinhamento político com a visão técnica das instituições, a forma de 

influências interinstitucionais, a sensibilização dos dirigentes, dos entes políticos, pelo corpo 

técnico das instituições e a necessidade de cooperação institucional são temas a serem 

analisados pela Administração Pública.  

 

Não é o estudo de uma política pública específica, com a análise do processo de elaboração, 

implantação e avaliação, o que de certa forma é comum nos artigos e trabalhos científicos 

apresentados no Brasil e de suma importância para a boa gestão pública, mas sim da 

verificação da existência, ou não, de uma política pública que pode estar implícita dentro de 

outras políticas públicas que serão apresentadas nesta pesquisa. 

 

É, portanto, um tema complexo na gestão, articulação e implantação entre as diversas 

instituições, sendo de grande desafio de coordenação de múltiplos agentes, recursos e 

procedimentos operacionais. É necessário integrar as esferas federal, estadual e municipal, 

para a construção de um aparato de resposta adequado para proteger a população, ao mesmo 

tempo em que se faz necessário trazer a população a participar deste aparato de resposta às 

ameaças QBRNE. 

 

 

1.5 Compreendendo os conceitos 

 

 

Neste item serão apresentados alguns conceitos relacionados às ameaças QBRNE de forma a 

facilitar a compreensão do leitor. Notifica-se que os conceitos apresentados, em sua maioria, 

foram obtidos na Instrução Normativa nº 55/2012-DG/DPF12, de 12 de janeiro de 2012, outros 

foram elaborados por este autor no desenvolvimento desta pesquisa.  

 

 
12 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2012. 
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Agente biológico: são animais, plantas e outros seres vivos incluindo bactérias, vírus, 

rickettsias, parasitas, fungos, ou recombinantes, híbridos ou mutantes, inclusas as toxinas e 

estruturas proteícas que provocam, ou há suspeita de que possam provocar, doenças ou lesões, 

em graus variados, aos seres humanos ou a outros organismos.  

 

Agente nuclear: é a substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados 

físicos intermediários), que seja composta, em parte ou completamente por elementos 

nucleares, apresentado como mineral ou material nuclear13, material fértil14, material físsil15 ou 

material físsil especial16. 

 

Agente químico: é a substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados 

físicos intermediários), com propriedades físico-químicas que a caracterize nociva e que 

apresenta propriedades químicas causadoras de efeitos, permanentes ou provisórios, letais ou 

danosos, doenças ou lesões, em graus variados, aos seres humanos ou a outros e materiais, 

bem como capaz de provocar efeitos fumígenos ou incendiários.  

 

Agente radiológico: pode ser a fonte de radiação ou substância em qualquer estado físico 

(sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), que seja composta, em parte ou 

completamente por material radioativo17, incluso o rejeito radioativo18. 

 

Arma de destruição em massa: é a denominação genérica para as armas químicas, 

biológicas, radiológicas e nucleares com capacidade de atingir uma grande quantidade de 

indivíduos após o seu acionamento19.  

 
13 Material que compreende os elementos nucleares ou seus subprodutos (elementos transurânicos, 233U) em 

qualquer forma de associação, i.e., metal, liga ou combinação química. 
14 O urânio natural, o urânio cujo teor em isótopo 235 é inferior ao que se encontra na natureza e o tório, 

quaisquer destes sob a forma de metal, liga, composto químico ou concentrado; qualquer outro material que 
contenha um ou mais dos materiais supracitados em concentração que venha a ser estabelecida pela CNEN; e 
qualquer outro material que venha a ser subsequentemente considerado como material fértil pela CNEN. 

15 Qualquer material que, sob determinadas condições, pode ser tornado físsil por ação de nêutrons térmicos. Os 
três materiais físseis principais são o 233U, o 235U, e o 239Pu. 

16 O 239Pu; o 233U; o urânio enriquecido nos isótopos 235 ou 233; qualquer material que contenha um ou mais 
dos materiais supracitados; qualquer material físsil que venha a ser subsequentemente classificado como 
material físsil especial pela CNEN. A expressão material físsil especial não se aplica porém ao material fértil. 

17 Material contendo substâncias que emitem espontaneamente radiação ionizante. 
18 Qualquer material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de isenção, estabelecidos pela CNEN, para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. 
19 “Essencialmente não há um alvo específico, o que se busca é ferir ou matar o maior número de pessoas 

possível.” (SAIKALI, 2009, p. 111). 
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Artefato explosivo improvisado: dispositivo artesanal composto de mecanismo de 

acionamento e explosivo, capaz de lançar fragmentos e causar danos à vida e ao patrimônio. 

 

Bomba: dispositivo composto de mecanismo de acionamento e explosivo, capaz de lançar 

fragmentos e causar danos à vida e ao patrimônio.  

 

Bomba suja: artefato explosivo improvisado que acrescenta na sua montagem um agente 

QBRN, visando à ampliação de seus efeitos danosos e letais. Geralmente, esses efeitos estão 

mais associados ao agente QBRN incorporado do que à carga explosiva propriamente dita, 

que atua principalmente como dispersor do agente. 

 

Contramedida: métodos ativos e passivos para neutralização de artefatos suspeitos de conter 

explosivos ou agentes QBRN. 

 

Explosivo: substância capaz de fornecer, através de uma reação química muito rápida, um 

grande volume de gases, elevadas temperaturas e ondas de pressão20. 

 

Explosão: é apresentada na modalidade física (ou mecânica), nuclear e química, esta última é 

a mais utilizada para os atos ilícitos, sendo conceitualmente uma reação química que consiste 

na transformação de energia química em trabalho mecânico. Os gases gerados na explosão 

são elevados a altíssimas pressões iniciais e se expandem a velocidades muito altas (podendo 

chegar à ordem de milhares de metros por segundo), transferindo a energia da explosão para o 

meio. 

 

Mecanismo de acionamento: atua na iniciação da carga explosiva podendo usar sistemas de 

princípios físicos, químicos, elétricos ou combinações destes, tais como: pressão, 

descompressão, tensão, tração, tempo, radiofrequência, movimento, barométrico, acústico, 

fotoelétrico, dentre outros. 

 

Neutralização: método empregado em artefatos suspeitos com objetivo de interromper ou 

 
20 O conceito de explosivo, explosão e bomba pode ser encontrado em diversos autores, cada qual com pequenas 

variações. Os autores Saikali (2009), Bezerra Neto e et al (2006), Leão (2001) e Belarmino, Fortes e Maia 
(2008), discutem nos capítulos iniciais de suas obras estes conceitos. 
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não permitir que ocorram efeitos danosos à vida e ao patrimônio. 

 

Política Pública: é o conjunto das ações governamentais políticas, legislativas, 

administrativas e técnicas, num sistema de decisões públicas que busca agir ou abster, 

prevenir ou corrigir e manter ou modificar a situação vigente em uma sociedade, de maneira 

limitada ou abrangente, com foco na solução de demandas sociais existentes ou na prevenção 

de futuros prejuízos para a sociedade, com definição de objetivos e estratégias para atuar e 

alocar os recursos necessários. 

 

Orçamento Público: é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, 

estando intimamente ligado à previsão das receitas e fixação das despesas públicas. 

 

Terrorismo: é ato ou ameaça de uso de uma violência heterogênea com finalidade política, 

com variedade de ações, meios, alvos e atores, de impacto psicológico considerável, 

produzindo terror ou medo entre um grupo específico ou a um público amplo, buscando 

ampliar a comunicação e realização política, que tenta exercer, implantar e/ou remodelar as 

relações de poder, representando uma subespécie de guerra e, como tal, podendo fazer parte 

de uma ampla campanha de tentativas violentas e não violentas de influência política. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão dos conceitos teóricos referentes aos temas política 

pública, política pública de segurança e para ameaças QBRNE, processo de definição da 

agenda decisória do governo e terrorismo. Dessa forma, busca-se melhorar o conhecimento 

necessário para a compreensão do presente estudo. 

 

 

1.6 Política pública 

 

 

Múltiplas definições do conceito de política pública estão presentes na literatura, dos mais 

genéricos aos mais pormenorizados. Cada autor molda o conceito de acordo com seu enfoque, 

mas ao final, todos convergem em uma direção única. Citam-se alguns: 

 

A policy is a system of ultimate aims, practical objectives and means, pursued by a group and 

applied by an authority. (GIRARD, 1983, p. 171). 
 
Policy-making is a form of decision-making in wich whole sets of decisions are considered 

and the contexts for decisions concerning bits are reviewed. It is not that contexts are never 

considered when a single, especially-important decision is made, but their critical 

examination is likely to be more extensive in the determination of policy. Policy-making is, 

hence, best viewed as more generalized and, in this sense, more abstract decision-making. 
(ETZIONI, 1968, p. 252). 
 
The essence of a policy lies in the fact that trought it certain things are denied to some people 

and made accessible to others. A policy, in other words, whether for a society, for a narrow 

association, or for any other group, consists of a web of decisions and actions that allocates 

values. (EASTON, 1953, p. 129-130). 
 
Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à 
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são "metas coletivas conscientes" 
e, como tais, um problema de direito público, em sentido lato. (BUCCI, 2002, p. 241). 
 
As políticas públicas são disposições, medidas e procedimentos que traduzem a orientação 
política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse 
público. Elas refletem a ação intencional do Estado junto à sociedade. (KANAANE, FIEL 
FILHO e FERREIRA, 2010, p. 3). 
 
[...] política pública pode ser entendida como: 1) algo que o governo opta em fazer ou não, em 
face de uma situação; 2) a forma de efetivar a ação do Estado por meio de investimentos de 
recursos do próprio Estado; 3) no caso de admitir delegar ao Estado a autoridade para unificar 
e articular a sociedade, as políticas públicas passam a ser um meio de dominação; e, 4) ao 
mesmo tempo em que uma política pública se constitui uma decisão também supõe certa 
ideologia da mudança social, esteja explícita na sua formulação ou não. (XAVIER, 2008, p. 
44).  
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Aguilar Villanueva (LOWI; et al, 2000, p. 22-23) diz que a política pública pode ser um 

campo de atividade do governo, um propósito geral a realizar, uma situação social desejada, 

uma proposta de ação específica, uma norma ou conjunto destas para uma determinada 

problemática, um conjunto de objetivos e programas de ação que tem o governo em um ponto 

de discussão, o produto e resultado de uma atividade governamental específica, o 

comportamento governamental, o impacto real da atividade governamental, o modelo teórico 

ou tecnologia aplicável que apoia uma política governamental. 

 

É implantar e analisar a ação do governo de maneira simultânea e, se necessário, alterar a 

ação dando um novo direcionamento. “A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais 

em programas e ações que irão produzir resultados ou modificações no mundo real” (SOUZA, 

2006, p. 26). 

 

Conforme a compilação de Saraiva (2006, p. 32): 

  

Os diferentes autores coincidem no conceito geral e nas características essenciais das políticas 
públicas. O formato concreto delas dependerá de cada sociedade específica. O estágio de 
maturidade de cada uma delas contribuirá, ou não, para a estabilidade e eficácia das políticas, 
para o grau de participação dos grupos interessados, para a limpidez dos procedimentos de 
decisão.  

 

As políticas públicas podem ser vistas como o conjunto das ações governamentais: políticas, 

legislativas, administrativas e técnicas, com foco na solução de demandas sociais existentes 

ou na prevenção de futuros prejuízos para a sociedade. “É um processo ou conjunto de 

processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos 

interesses públicos reconhecidos pelo direito.” (BUCCI, 2002, p. 264). 

 

Conforme Morand (1999, p. 13 apud BUCCI, 2002, p. 255), as políticas públicas não são leis, 

mas podem ser integradas nestas, podendo ter uma amplitude maior que a própria lei, ou ser 

fruto da lei estabelecida. Para Clune (1991, p. 3-4 apud SALLES, 2000, p. 53): “By definition, 

all law is public policy, in that is the collective will of society expressed in binding norms; 

and all public policy is law, in that it depends on laws and lawmaking for at least some aspect 

of its existence.”   

 

A categoria das normas, como produção legislativa, é tradicionalmente definida como 
associada à generalidade e à abstração. Por outro lado, as políticas públicas atuam de forma 
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complementar, preenchendo os espaços normativos e concretizando os princípios e regras, 
com vista a objetivos determinados. As políticas, diferentemente das leis, não são gerais e 
abstratas, mas, ao contrário, são forjadas para a realização de objetivos determinados. 
(BUCCI, 2001, p. 11). 

 

Não há necessidade da legislação definir todos os aspectos da política pública desejada, 

mesmo porque a dinâmica e complexidade do estabelecimento de um política pública por si 

só inviabilizam essa redação, existem outros instrumentos que o Estado dispõe para viabilizar 

uma política pública, conforme Ollaik e Medeiros (2011, p. 1953), os “[...] instrumentos 

seriam escolhidos conforme o contexto institucional, a capacidade governamental, os recursos 

fiscais, o apoio político, a informação disponível e as escolhas passadas.”  

 

Para Salamon (2002 apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011, p. 1953-1954): 

 

[...] a escolha do instrumento mais adequado a cada política seria conforme o desejo de se ter 
uma gestão direta ou indireta, o grau de coercitividade desejado, o grau de visibilidade 
necessário e também sua automaticidade. O que é determinante é a idéia de que a escolha de 
instrumentos, em vez de técnica, é uma escolha política, pois dá aos atores a vantagem de 
determinar como políticas públicas serão implementadas. A literatura sobre implementação 
sugere que há alto grau discricionário na fase de implementação. A escolha do instrumento dá 
forma aos programas públicos. O que está em discussão não é simplesmente a forma mais 
eficiente de resolver um problema público em particular, mas também a influência relativa 
que vários interesses envolvidos terão na evolução do programa. A escolha também é 
influenciada por normas culturais e ideologias dominantes, pois afetam as atitudes perante o 
Estado. Apesar de serem escolhas políticas, não deixam de ser também escolhas operacionais, 
com implicações significativas na gestão governamental. 

 

Pelo pensamento exposto, verifica-se que a escolha dos instrumentos é predominantemente 

política, pois somente neste aspecto é possível dimensionar o conflito dos interesses na 

evolução do programa. Os instrumentos governamentais podem ser classificados segundo sua 

nodalidade: capacidade de operação do governo como um nó de uma rede de informação; 

autoridade: é sobre o ponto de vista do poder legal; recurso: refere-se aos recursos 

governamentais (financeiro, humano, material, informações, dentre outros) utilizados em cada 

instrumento; e organização: capacidade de dirigir a ação (HOOD, 1986, 2007 apud OLLAIK; 

MEDEIROS, 2011, p. 1955).  

 

As omissões, o deixar de agir e intervir do Estado, também podem ser parte da política 

pública. A omissão pode ser intencional ou não. O fato da Administração não conseguir 

executar uma ação planejada por motivos diversos, inclusive a divergência política pode 

resultar em uma política pública. 

 

Quanto as características de uma política pública, Thoenig (1985, p. 7) considera cinco 
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elementos: 

 

[...] um conjunto de medidas concretas; decisões ou formas de alocação de recursos; ela esteja 
inserida em um ‘quadro geral de ação’; tenha um público-alvo (ou vários públicos); apresente 
definição obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, definidos em função de normas 
e de valores. 

 

Aguilar Villanueva (LOWI; et al, 2000, p. 23-24) ao verificar as definições de dicionários de 

ciência política, identifica os seguintes componentes comuns:  

 

a) institucional, a política é elaborada ou decidida por autoridade formal legalmente 
constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente vinculante; b) decisório, a 
política é um conjunto seqüência de decisões, relativas à escolha de fins e/ou meios, de longo 
ou curto alcance, numa situação específica e como resposta a problemas e necessidades; c) 
comportamental, implica ação ou inação, fazer ou não fazer nada; mas uma política é, acima 
de tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão singular; d) causal, são os produtos de 
ações que têm efeitos no sistema político e social.  

 

Juntando as duas abordagens verificam-se como elementos comuns: decisões, ações e 

objetivos a serem atingidos. Portanto, o eixo central são as ações a serem desempenhadas. 

Elas são formuladas e decididas por quem de direito, com um público alvo definido, sendo 

implementadas, controladas e avaliadas nos resultados, verificando se seus objetivos estão 

sendo satisfeitos. 

 

Ao elaborar uma política pública se faz necessário a construção de planos, programas e 

projetos. A política é como o processo de escolha dos meios para a realização dos objetivos 

do governo, com a participação dos agentes públicos e privados e, dessa forma, é mais ampla 

que o plano. Os planos são estabelecidos por instrumentos normativos, são jurídicos, 

estabelecem os objetivos da política, os instrumentos institucionais de sua realização e outras 

condições de implementação, também é por meio dos planos que se busca a continuidade dos 

programas de longo prazo, mesmo com as alternâncias de governo.  Porém, as políticas 

também podem ser expressas num programa de ação governamental que não se exprima, 

necessariamente, no instrumento jurídico do plano. Estes programas podem ter foco em 

setores da sociedade ou espaços geográficos específicos. (BUCCI, 2002, p. 258-259). 

 

O projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-
relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um 
orçamento e de um período de tempo dados [...]. Um programa é um conjunto de projetos que 
perseguem os mesmos objetivos. Estabelece as prioridades da intervenção, identifica e ordena 
os projetos, define o âmbito institucional e aloca os recursos a serem utilizados. [..] Um plano 
é a soma de programas que procuram objetivos comuns, ordenam os objetivos gerais e os 
desagrega em objetivos específicos, que constituirão por sua vez os objetivos gerais dos 
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programas. [...] O plano inclui a estratégia, isto é, os meios estruturais e administrativos assim 
com as formas de negociação, coordenação e direção. (COHEN; FRANCO, 2008, p. 85-86). 

 

Com a adoção das políticas públicas, também há um controle da discricionariedade do agente 

público, há um direcionamento de suas ações ao encontro da política pública estabelecida, 

muito embora as próprias decisões administrativas possam resultar no sucesso ou não da 

política pública. A instituição pública ou instituições públicas que são atores na política 

pública almejada têm poder de influência na elaboração, pois por meio daquelas que se pode, 

ou não, serem viabilizados os atos administrativos, as aquisições, contratos, avaliações, 

procedimentos, recursos humanos e recursos materiais, determinando o sucesso ou fracasso na 

implementação da política pública. Com base nela, os atos administrativos ganham a 

motivação e justificação. 

 

Sendo um instrumento essencial utilizado pelos governos para exercício e manutenção do 
poder político, as políticas públicas ocorrem num campo tenso e de elevada densidade 
política, de relações conflituosas entre Estado e sociedade, entre os poderes de Estado, entre 
administradores e políticos. (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 4). 

 

O emprego de políticas públicas também não é sinônimo de explicitar e documentar o 

pensamento político predominante, ou direcionar através de um planejamento pré definido as 

ações da máquina pública. As políticas públicas podem se encontrar latentes em um 

emaranhado de documentos jurídicos e atos da Administração, tais como: regulações, 

incentivos fiscais, campanhas de informação, liberação e contingenciamento de recursos, 

ausência de concursos, congelamento de salários, manutenção de administradores 

incompetentes em cargos fundamentais para o bom funcionamento de um órgão e 

reestruturação de carreiras dos servidores. 

 

Embora se fale muito em políticas públicas, estas não costumam ser explicitadas pelos 
governos, havendo no máximo referências às legislações em vigor. Também não costumam 
ser conhecidas e nem divulgadas, consideradas que são como implícitas, sendo, em 
conseqüência, implementadas tacitamente, sem identificação de suas origens e de seu 
protagonismo. (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 4). 

 

Essa ausência de explicitação pode estar relacionada ao contexto de incertezas em que a 

política pública esta imersa. Saraiva (2006) aponta que as prioridades não são definidas 

necessariamente por critérios técnicos e os setores da sociedade melhores articulados podem 

se aproveitar da debilidade de outros segmentos da mesma, os quais poderiam até, 

tecnicamente, serem merecedores do imediatismo, porém como não exercem força no jogo 

político acabam sendo preteridos pelos mais ativos. Xavier (2008, p. 45) também enumera 
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esses fatores, adicionando ainda a visão política do governo em exercício, as propostas 

existentes e o contexto internacional. Bucci (2002, p. 244) ainda pondera que soluções 

exclusivamente técnicas ou exclusivamente políticas podem se tornar insatisfatórias. Portanto, 

num ambiente onde a mudança de meios e resultados pode variar consideravelmente 

baseando-se nos meios técnicos disponíveis e no jogo do poder político, a falta de explicitação 

da política pública pode ser um mecanismo de proteção do próprio governo. 

 

Por outro lado, quanto mais se conhece o objeto da política, maior é a possibilidade de 

efetividade de um programa de ação governamental (BUCCI, 2002, p. 249). Dentro de um 

processo de estratégia, Quinn (2006, p. 33-34) explica que se “[...] todos os esforços são 

dirigidos para metas gerais claramente compreendidas então é gerada continuidade e coesão 

das escolhas táticas durante o horizonte de tempo da estratégia.” (para o caso a estratégia da 

política pública). Nem tudo precisa estar escrito, mas precisa estar claro para todos aqueles 

que participam e interferem no processo da política pública, inclusos aqui a própria sociedade. 

A participação da sociedade no controle das políticas públicas pode e deve ocorrer, a 

interação pode ser “[...] na formulação, acompanhamento, e controle das políticas, avaliando 

objetivos, processos e resultados.” (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 13),  

deve ter “[..] abertura à participação de todos os interessados, diretos e indiretos, para a 

manifestação clara e transparente das posições em jogo.”  (BUCCI, 2002, p. 269). 

 

São exemplos de experiências de controle social da administração pública brasileira nesta 
última década os Conselhos de Políticas Setoriais (também chamados de conselhos de direitos 
ou de gestão) e as Conferências de Políticas Públicas (municipais, estaduais e nacionais). 
(KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 13). 

 

Os Conselhos de Políticas Públicas buscam atenderem uma maior participação popular nos 

processos decisórios e de controle, junto das Conferências, as quais contribuem para 

construção de pautas e de agenda de prioridades, através da participação e descentralização 

influem nas políticas públicas.  

 

A participação da sociedade interagindo com a construção da Política Pública é um poderoso 

mecanismo de desenvolvimento. A “[...] realização de políticas públicas universais fundadas 

no reconhecimento dos direitos do cidadão [...]” (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 

2010, p. 4), “[...] contribuem efetivamente para que os direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, coletivos e os Direitos Humanos sejam alcançados e, assim, o Estado 

Democrático de Direito seja fortalecido e a cidadania conquistada.” (XAVIER, 2008, p. 46). 
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Para concluir, a consolidação dos diversos aspectos referente a política pública pode ser 

expresso em um parágrafo, por Saraiva (2006, p. 28-29): 

 

Mas o que é uma política pública? Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a 
manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 
Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam 
no tecido social, bem como pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na 
decisão. É possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, 
de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. A 
finalidade última de tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, manutenção do 
poder, felicidade as pessoas – constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que 
compõem determinada política. Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que 
ela é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, 
destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, por meio 
da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para 
atingir os objetivos estabelecidos. 

 

Da fusão dos pensamentos de Saraiva com os de Bucci, obtém-se neste trabalho como 

definição para Política Pública:  

 

É o conjunto das ações governamentais políticas, legislativas, administrativas e 

técnicas, num sistema de decisões públicas que busca agir ou abster, prevenir ou 

corrigir e manter ou modificar a situação vigente em uma sociedade, de maneira 

limitada ou abrangente, com foco na solução de demandas sociais existentes ou na 

prevenção de futuros prejuízos para a sociedade, com definição de objetivos e 

estratégias para atuar e alocar os recursos necessários. 

 

 

1.6.1 A gestão pública 

 

 

O maior desafio do administrador público não é de ordem econômica ou social, mas 
gerencial. Quanto mais escassos forem os recursos e maiores as demandas sociais, maior 
capacidade de gestão será exigida. (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 148). 

 

A gestão pode ser definida como a dinâmica de planejar o que necessita ser realizado, com 

definição de objetivos, metas e ações a serem desenvolvidas, conduzir a implementação das 

ações necessárias, dentro dos recursos disponíveis e avaliar os resultados obtidos, com adoção 

de medidas que permitam o cumprimento de metas e atingir os objetivos. Ou seja, um sistema 
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de gestão de uma organização deve levar em consideração os seguintes aspectos21: 

 

• Desenvolver um planejamento estratégico de maneira participativa de forma a atuar de 

maneira pró-ativa; 

• Utilizar o ciclo planejar, desenvolver, controlar e avaliar (PDCA), verificar o que está 

sendo executado, corrigindo o que não está sendo atendido adequadamente na execução; 

• Investir no quadro de pessoal, de maneira prioritária, tendo em vista que este é fator crítico 

do sucesso; 

• Adotar um modelo de gestão voltado para excelência, para busca contínua do melhor. Para 

a administração pública brasileira é o caso do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GesPública); 

• Priorizar a gestão por competências, mapeando as existentes e as necessárias para o 

desenvolvimento das atividades, verificando as deficiências e preparando as equipes para 

as mudanças; 

• Basear-se em mecanismos de gestão do conhecimento, de forma a codificar, transferir, 

movimentar e compartilhar conhecimentos e informações, interligando grupos 

profissionais que atuem sobre assuntos conexos, favorecendo o surgimento de novos 

conhecimentos; 

• Focar na obtenção de resultados, avaliando se os objetivos propostos estão sendo atingidos, 

as metas cumpridas, os requisitos da clientela alcançados e se estes permanecem sendo os 

mesmos, se os processos existentes são desenvolvidos de maneira eficiente, eficaz e 

efetiva; e  

• Primar pela divisão de responsabilidades, descentralizando e delegando competências, 

envolvendo os diferentes níveis da organização no planejamento e na gestão das ações, 

buscar o comprometimento, colaboração, interação e integração dos integrantes das 

diferentes equipes de trabalho e entre estas. 

 

O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Shewhart, seu idealizador, ou ciclo de 

Deming, seu maior divulgador, é uma ferramenta importante tanto para gerenciar a rotina 

como para promover melhorias na instituição. O PDCA visa promover a padronização por 

meio da melhoria contínua, sendo utilizado nas mais diversas atividades e áreas. 

 
21 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2008a. 
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As fases do ciclo são representadas na sua sigla: Plan (planejar), Do (fazer), Check (verificar) 

e Act (agir). A primeira fase é o planejamento, é o momento em que se definem as metas e 

métodos para alcançá-las. Aqui as seguintes perguntas são importantes: O que queremos 

alcançar? Como faremos para atingir essa meta? 

 

A fase seguinte é a execução, coloca-se em prática o planejamento. Treinamento e educação 

fazem parte dessa fase. É necessário ter ciência dos resultados pelo esforço, supervisionar os 

trabalhos e coletar resultados obtidos. Na terceira fase, de verificação, é feito o controle 

avaliando se os resultados alcançados estão de acordo com as metas estabelecidas no 

planejamento. 

 

Por fim, é a fase da ação, onde se constata se a meta foi alcançada. Nela são realizados os 

ajustes para corrigir os desvios constatados na fase de verificação. Essa fase retroalimenta o 

ciclo, dando insumos para um novo planejamento, sempre em busca da melhoria contínua. 

Trata-se de uma ferramenta importante na análise e melhoria de processos. É desejável e 

necessário que todo processo e sub-processo da organização passe no mínimo uma vez por 

cada uma das etapas do PDCA. 

 

Para promover a gestão pública de excelência no Brasil, foi criado o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), por meio do Decreto nº 5.378, de 23 de 

fevereiro de 2005, e é o resultado da evolução histórica de uma série de iniciativas do governo 

federal. Tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País (BRASIL, 2005a). 

 

O GesPública se concentra em três áreas de atuação: avaliação do sistema de gestão, gestão 

do atendimento e desburocratização. Os órgãos ou entidades, através da autoavaliação, 

comparam o seus sistema de gestão com o de referência do GesPública. 

 

Observa-se que o Modelo de Excelência em Gestão Pública de referência segue fundamentos 

constitucionais e contemporâneos. Para os primeiros, de acordo com o art. 37, da Constituição 

Federal (CF), tem-se: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência 

(BRASIL, 1988a). Para os fundamentos contemporâneos são dados: pensamento sistêmico, 

aprendizado organizacional, cultura da inovação, geração de valor, desenvolvimento de 
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parcerias, controle social, gestão participativa, orientação por processos e informações, 

responsabilidade social, comprometimento com as pessoas, visão do futuro, liderança e 

constância de propósito (BRASIL, 2009, p. 20-28) (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 

2010, p. 222-223). 

 

Figura 1 – Representação gráfica do Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 
Fonte: Brasil (2009, p. 30). 

 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública é composto por oito critérios agrupados em 

quatro blocos (Figura 1). Dessa forma, cada bloco representa uma fase do ciclo PDCA. O 

primeiro bloco – Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos e Sociedade – representa o 

planejamento. Através da liderança preponderante da alta administração, focalizada nas 

necessidades da sociedade e dos cidadãos, elas são atendidas da melhor maneira dentro dos 

recursos disponíveis, através do planejamento de processos, produtos e serviços. 

 

No segundo bloco – Pessoas e Processos – esta a execução do planejamento, onde se 

materializam as ações que transformam objetivos e metas em resultados. São as pessoas, 

capacitadas e motivadas, as responsáveis pela condução dos processos na busca para atingir 

os resultados esperados. 

 

Resultados – o terceiro bloco representa o controle: é o acompanhamento do atendimento à 

satisfação dos beneficiados dos serviços e da ação estatal, o orçamento e as finanças, a gestão 

das pessoas e de suprimento e das parcerias institucionais, bem como o desempenho dos 

processos organizacionais. 
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O quarto bloco – Informações e Conhecimento – é a inteligência da organização. Onde são 

processados e avaliados os dados e os fatos internos e externos da organização, que podem 

influenciar o desempenho. Através da melhoria das práticas e da correção das ações, nesse 

bloco, que a organização busca melhorar o desempenho.  

 

O GesPública tem avançado na busca pela “simplificação, desregulamentação e proposição de 

diretrizes para a Administração Pública dos modelos de gestão, das ações públicas e da gestão 

de políticas públicas” (BRASIL, 2009, p. 32), tendo como objetivo a eficiência, eficácia e 

efetividade nas ações executadas em projetos, programas, políticas e das próprias instituições 

gerando benefícios para a sociedade. 

 

 

1.6.2 O papel do administrador público 

 

 

Fundamental nesse processo de construção de política pública é a figura do administrador 

público. Busca-se explorar o papel dele não só na execução, mas principalmente, aferir sua 

participação na formulação da política pública. 

 

Fischer (1984, p. 278) lembra que até 1930: 

 

O administrador público era considerado um mero executor de políticas, dentro de princípios 
de eficiência, considerados não apenas o fim do sistema, mas também a medida de eficácia do 
mesmo. [...] A partir dos anos 30 e da I Guerra Mundial, o crescimento do aparato estatal 
influiu na mudança do conceito de administrador, já então percebido como formulador de 
políticas públicas.  

 

Na avaliação da história da Administração Pública brasileira, Paula (2005) identifica que, 

quanto as limitações da nova Administração Pública, verifica-se que há uma separação entre 

as áreas de planejamento e execução do governo. Tendo os ministérios a tarefa de formular as 

políticas públicas e os departamentos executores a missão de “[...] prepararem um 

planejamento detalhando os recursos a serem utilizados, os resultados a serem obtidos, os 

indicadores de avaliação de performance, além de critérios para mensurar a qualidade dos 

serviços e bens produzidos.” (PAULA, 2005, p. 51). De modelo centralizador, a nova 

Administração Pública não consegue tratar soluções específicas para o setor público, as 

questões entrelaçadas de técnica administrativa e política e o processo de democratização do 
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Estado. Acarretou a formação de uma nova elite burocrática e incompatibilidade da lógica 

gerencialista com o interesse público. 

 

No regime militar, o aparato administrativo foi melhorado “[...] através de técnicas de 

racionalização do Estado e de métodos de profissionalização dos administradores.” (PAULA, 

2005, p. 107), mas acabou por consolidar uma tecnocracia estatal, onde a sociedade não 

participava dos processos decisórios, e ocorreu uma dominação política pelos burocratas. A 

economia passa a ser controlada por um grupo funcional e especializado que ocupam a 

maioria das posições de poder, ocorreu que “[...] os tecnocratas se utilizavam de meios para 

comprar e incorporar os esforços de participação política, estabelecendo vínculos com as 

lideranças políticas emergentes e cooptando-as por meio da concessão de cargos públicos.” 

(PAULA, 2005, p. 107). 

 

Em síntese, a história da administração pública brasileira foi marcada pelo autoritarismo e por 
três tipos de patrimonialismo: o tradicional, o burocrático e o político. Vale ressaltar que os 
dois últimos moldaram a tecnocracia brasileira do regime militar, que sofisticou o uso 
patrimonial dos cargos públicos e reforçou o caráter centralizador do Estado. (PAULA, 2005, 
p. 107). 

 

O modelo gerencialista não eliminou a linha tecnocrática, não insere a participação popular no 

processo decisório e de formulação das políticas públicas. O poder continuava no núcleo 

estratégico, aumentando o poder discricionário do administrador público, sendo relegado ao 

segundo plano o aspecto do interesse público. 

 

Olivieri (2011) quando analisa a relação entre política e burocracia no Brasil e nos EUA, traz 

o pensamento de Woodrow Wilson, que exerceu a presidência dos EUA entre 1913 e 1921:  

 

Wilson defendia a separação clara entre as atividades dos burocratas e as dos políticos, de 
forma que os políticos decidissem sobre as escolhas das políticas públicas, e os burocratas 
apenas as implementassem, como agentes técnicos e neutros. (WILSON, 1887 apud 
OLIVIERI, 2011, p. 1408).  

 

Do debate da separação do burocrata, como administrador público, dos demais grupos da 

sociedade quanto em relação aos políticos, destaca que, segundo estudiosos americanos, os 

grandes problemas da burocracia meritocrática “[...] são o grau de discricionariedade e o risco 

de captura das agências executivas por interesses de minorias.” (OLIVIERI, 2011, p. 1413). 

Com a discricionariedade em poder do administrador público, este pode determinar o 

direcionamento das políticas públicas, “usurpando” esta função dos legisladores eleitos pelo 
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povo. Tanto a captura das agências executivas quanto a discricionariedade pode ser limitada 

pelo controle político sobre a burocracia. 

 

Quando a burocracia passa a ser o lugar dos experts, dos que detêm conhecimento técnico e 
profissional, surge espaço para a oposição entre burocracia e política. A profissionalização da 
burocracia através do sistema meritocrático pressupõe a formação de um grupo social com um 
ethos diferente, tanto em relação aos demais grupos da sociedade (pois os burocratas 
administram a coisa pública, e não um negócio privado) quanto em relação aos políticos (cuja 
posição, em relação à definição das políticas, é de comando, e que assumem a 
responsabilidade pelos seus resultados – ao contrário dos burocratas, que são comandados e 
politicamente irresponsáveis). (OLIVIERI, 2011, p. 1410). 

 

Pereira (2009, p. 350-351) ao analisar sob a teoria do principal-agente o administrador público 

e o político, estabelece que a autonomia do administrador público reduz o clientelismo, 

neutraliza futuros governos de oposição, mas evita o controle democrático, o que pode levar o 

burocrata a buscar os interesses próprios em lugar do interesse dos políticos que deram 

autonomia a organização. Mesmo assim, Pereira (2009, p. 352) conclui que o empoderamento 

do administrador público não representa uma ameaça à democracia, tendo em vista que a 

própria democracia está em evolução. 

 

 

1.6.3 O controle político 

 

 

O controle político busca fazer com que os burocratas obedeçam e procedam as políticas 

públicas elaboradas pelos políticos, o que em tese seria seguir o princípio democrático. Este 

controle pode ser exercido através da nomeação, orçamento, legislação e monitoramento. No 

pensamento de Dussault (1992, p. 13):  

 

As organizações públicas podem ter autonomia na direção dos seus negócios, mas, 
inicialmente, seu mandato vem do Governo, seus objetivos, pelo menos os gerais, são fixados 
por uma autoridade externa. Freqüentemente, incluem outras dimensões, além das técnicas, 
podendo, potencialmente, tornar-se contraditórios aos objetivos fundamentais. [...] Um 
objetivo político, como responder às expectativas de uma comunidade particular [...] pode ser 
contrário ao objetivo de distribuir os recursos de acordo com as necessidades. Igualmente, os 
recursos disponíveis tendem a depender da decisão política e das flutuações da capacidade 
econômica do Estado. Em outras palavras, as organizações de serviços públicos são mais 
vulneráveis à interferência política, no sentido geral do termo. 

 

Sobre nomeações políticas, baseando-se em dados de 2005 do Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão, Olivieri (2011) cita que existiam quase 70 mil22 cargos e funções de 

livre provimento do Presidente da Repúblicai.  

 

Os cargos de nível mais elevado de Direção e Assessoramento Superiores (DAS), níveis 4, 5 e 

6, que representam as funções de coordenação-geral, direção e direção-geral, respectivamente, 

cresceram 75,14%, 70,43% e 52,27%, entre os anos de 1997 e 2007, situação esta sem 

proporcionalidade aos DAS inferiores e ao aumento do quadro efetivo que em boa parte dos 

Ministérios foi inferior a 5%, sendo alguns apresentando decréscimo. Situação preocupante 

também é o fato que nos cargos de nível mais elevado, a nomeação é livre, sem critérios 

claros de mérito e competência. Nestas posições observou-se uma queda do nível de 

escolaridade. Por exemplo, 9% dos ocupantes de DAS nível 6 possuem somente o ensino 

fundamental ou ensino médio (TOLEDO, 2009). 

 

Se quanto mais alto na hierarquia do serviço público, maior a liberdade para exercer a 

discricionariedade e, por consequência mais, alinhada se está da vontade política da 

Presidência, como se espera um adequado desempenho do governo na construção e 

implantação de suas políticas públicas? Observa-se que o mecanismo de controle dos 

burocratas pelos políticos pode apresentar algumas deficiências quando a escolha se 

estabelece sem critérios racionais sobre a capacidade de gestão do dirigente. A escolha é 

baseada no peso político do cargo e se estabelece com coalizões, acordos partidários e 

relações federativas. 

 

Outro mecanismo empregado é a priorização da execução do orçamento. Além de deter a 

iniciativa de propor a lei orçamentária, a ação de contingenciamento e direcionamento dos 

recursos para as ações prioritárias permitem ao Executivo controlar quais políticas públicas 

efetivamente seguirão adiante. Por mais necessária, bem planejada e conduzida que seja uma 

política pública não sobreviverá sem o aporte de recursos necessários à execução de seus 

projetos. 

 

A legislação tem um papel de influência na condução das políticas públicas. O Executivo 

brasileiro se vale de decretos, medidas provisórias e de boa parcela das iniciativas de leis, pois 

 
22 Em dezembro de 2011, eram 86.494 o total de ocupantes de Cargos e Funções de Confiança e Gratificações do 

Poder Executivo Federal (BRASIL, 2011b, p. 103). 
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para cada nova lei uma rodada de negociações se estabelece costurando-se novos acordos 

internos ao Legislativo e externos com o Executivo. Através dos atos que tem força de lei o 

Presidente pode reestruturar a Administração Pública federal dando um novo enfoque nas 

relações internas das organizações dinamizando ou não suas ações. Esta reestruturação é 

limitada a não impor aumento de despesa ou extinção de órgãos públicos. 

 

Por fim, o controle dos administradores públicos pode ser executado pelo monitoramento, 

podendo aqui a intervenção do Legislativo e do Executivo, através do Tribunal de Contas da 

União (TCU) e da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). O controle exercido pelo 

Executivo não é somente o controle da burocracia, mas também sobre a coalizão de governo. 

Se por um lado as coalizões partidárias acabam por indicar e suprir os cargos públicos 

federais de elevado nível com pessoas fiéis a ideologia política, e os governantes locais 

acabam por se transformar em executores das políticas públicas federais, viabilizadas através 

do repasse de recursos e meios do governo federal para os municípios que aderem aos 

programas. Por outro lado, “Ao fiscalizar as políticas públicas federais implementadas nos 

municípios, o governo federal tem um instrumento para controlar políticos de outras esferas 

da União sob uma justificativa formal e impessoal.” (OLIVIERI, 2011, p. 1421). 

 

Nos estudos de Farah (2011, p. 817) é dito que: 

 

Em 1960, McCamy destaca a incorporação das políticas públicas como objeto de análise 
como um momento de inflexão da disciplina, e enfatiza que tal incorporação deriva do 
reconhecimento de que administradores públicos não apenas executam políticas, mas 
participam de suas formulação. 

 

Complementando a citação anterior, McCamy (1960, p. 2) explica que esta formulação está 

presente na familiaridade de interpretação, regulação e precedência, influindo nas 

recomendações para o texto das leis que devem ser elaboradas pelo Legislativo. A 

capilaridade que estes administradores públicos possuem dentro da máquina estatal permite 

que tenham informações de mais fontes, mais funcionários para decidir quais novas políticas 

são necessárias, representam a nação no seu todo e em partes e podem projetar políticas para 

minimizar os conflitos setoriais, o que de certa forma é parte da conclusão de Pereira (2009) 

de que a democracia está em evolução. Para os assuntos que não são influenciados pelos 

grupos de interesse, os administradores públicos têm mais influência nos legisladores, estando 

nas agências do executivo os mais variados especialistas. 
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Na visão de Tenório (2008, p. 120-121) o técnico assume o poder em função da sua 

capacidade intelectual, e suas decisões são tomadas dentro dos critérios de racionalidade, os 

quais são definidos pela tecnoburocracia, onde o povo não escolheu o técnico para aquela 

função e não é consultado sobre as decisões do técnico, sendo considerado incapaz, pelo 

técnico, de tomar decisões de natureza técnica. Complementa ainda que:  

 

Mesmo considerando a possibilidade de uma nova espécie de tecnocrata, de um 
{neo}tecnocrata, aquele oriundo de uma sociedade parametrizada pelo progresso científico-
tecnológico de origem micro-eletrônica, a tecnocracia não deixará de ser um fenômeno de 
poder. E este poder no interior dos sistemas sociais organizados, de natureza pública ou 
privada, manterá e/ou tomará posições estratégicas a fim de preservar a distância taylorista - 
os que pensam separados dos que executam. (TENÓRIO, 2008, p. 122, grifo do autor) 

 

A discussão se as políticas públicas devem ser originadas ou não pelos burocratas ou 

tecnocratas, se o papel destes atores na gestão das políticas públicas é democrático ou não, 

parece ser interminável, porém o texto de Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010, p. 5) apontam 

um norte neste papel do administrador público, ou seja: 

 

No novo e complexo ambiente de atuação em torno das políticas públicas, o gestor público 
necessita obter e processar muitas informações, dominar conhecimentos que o coloquem no 
limite entre ser técnico e político, incentivando a tomada de decisões.  
Deverá ser capaz de romper com o ciclo da "tecnocracia", procedendo a dinâmicas de 
planejamento onde formular, implementar, monitorar e avaliar representem apenas uma das 
várias facetas do seu trabalho. 

 

Portanto, o sucesso dos objetivos das políticas públicas e programas governamentais, segundo  

Rabell (2000, p. 4), dependem de uma complexidade de inter-relacionamentos de atores 

públicos e privados, de autoridades e instituições de mesmos ou diferentes níveis de governo 

e privados, que dificultam o fornecimento eficaz dos serviços públicos, onde a execução da 

política e a gestão dos programas implicam em grandes problemas de coordenação 

interorganizacional de uma ampla rede de agentes públicos e privados. 

 

 

1.6.4 Centralização versus descentralização 

 

 

De acordo com o World Bank (2012), a descentralização é um conceito complexo e 

multifacetado: corresponde à transferência de autoridade e responsabilidade pelas funções 

públicas do governo central para governos intermediários e locais ou organizações 

semi-independentes do governo ou do setor privado. 
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Os tipos de descentralização podem ser: política, administrativa, fiscal e de mercado. Quando 

funciona de maneira eficaz acelera o processo de tomadas de decisões, reduz a complexidade 

dos procedimentos burocráticos, pode sensibilizar os representantes governamentais para 

condições e necessidades locais, permite maior representação política, foca as atividades dos 

gestores dos órgãos centrais para a área política, para alguns países pode oportunizar melhor a 

participação popular para a tomada de decisão local e pode criar um foco geográfico para 

concentrar a coordenação nacional, regional e local. 

 

Ao analisar a descentralização no Brasil, Cavalcante (2011, p. 1786) diz que ocorre a “[...] 

transferência para os entes subnacionais da prerrogativa de decidir o conteúdo e formato dos 

programas, enquanto em outras áreas os governos estaduais e municipais tornaram-se 

responsáveis pela implementação de políticas definidas em nível federal.”  

 

A primeira situação é tida como a melhor para atendimento da participação na democracia. 

“Argumenta-se que políticas públicas setoriais e focalizadas permitem um melhor controle 

pelos seus destinatários, sua participação e influência direta, além de uma maior transparência 

e responsabilidade na utilização dos recursos.” (BENTO, 2003, p. 222). 

 

A segunda situação, na visão de Paula (2005, p. 82), reforça o poder decisório dos ministérios 

e secretarias de Estado ao deixar a formulação de políticas públicas como exclusiva daqueles 

órgãos.  

 

Por outro lado, a descentralização pode ser ineficiente para a padronização de procedimentos 

e serviços baseados em rede, reduz a economia em escala e controle sobre os recursos do 

governo central, reduz a eficiência e eficácia de serviços quando a capacidade administrativa 

e técnica são fracas a nível local, transfere a responsabilidade administrativa para níveis locais 

sem os recursos necessários para cumpri-la e, por fim, faz a coordenação de políticas 

nacionais mais complexas e com possibilidade das funções serem capturadas pelas elites 

locais. 

 

A proliferação de práticas descentralizadas evidencia que não se trata de uma panacéia para 
solucionar problemas de desenvolvimento, iniquidade ou falta de participação política, na 
medida em que podem culminar em efeitos perversos, não apenas nos países emergentes, mas 
também nos desenvolvidos. Nesse sentido, a literatura é extensa na identificação dessas 
consequências negativas, tais como: disparidade regional e baixa qualidade na prestação dos 
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serviços, corrupção, perda de economia de escala, danos à responsabilidade fiscal, entre 
outros. (CAVALCANTE, 2011, p 1785). 

 

Os projetos e programas que são desenvolvidos para a descentralização devem avaliar os 

níveis mais baixos da hierarquia de organizações governamentais que podem realizar as 

atividades típicas de Estado de forma eficiente e eficaz, levando em consideração os tipos de 

descentralização já existentes e para as atividades não exclusivas de Estado verificar as 

formas adequadas de privatização. 

 

No Brasil, esse campo de estudo também é marcado pela variedade de perspectivas que, em 
sua maioria, focam a descentralização fiscal e as políticas sociais. O país é muitas vezes 
considerado o mais descentralizado do mundo [...] o que possui forte correlação com sua 
estrutura federativa particular. Com efeito, a compreensão da dinâmica das relações 
federativas é praticamente um pré-requisito para a análise do processo descentralizador 
brasileiro, tendo em vista seus impactos na divisão de responsabilidades e recursos entre os 
níveis de governo e, por conseguinte, no funcionamento dos programas governamentais. 
(CAVALCANTE, 2011, p 1785). 

 

A manutenção do equilíbrio de centralização e descentralização é importante para o bom 

funcionamento do governo. Há casos de serem descentralizadas as responsabilidades quanto a 

execução do serviço estatal, porém como o controle e supervisão no governo central. O 

governo central tem função importante para promover e manter a descentralização, 

desenvolvendo políticas públicas adequadas e eficazes, com os normativos necessários e 

fomentando as instituições locais, processo esse que depende, frequentemente,  da capacitação 

dos recursos humanos nacionais e locais, e muitas vezes com assistência técnica aos governos 

locais, empresas privadas e organizações não governamentais nas áreas de planejamento, 

financiamento e gestão de funções descentralizadas. 

 

Os diferentes serviços públicos não são descentralizados da mesma maneira. Leva-se em 

conta o processo de tomada de decisão, a priorização, a eficiência técnica, efeitos colaterais, 

economia em escala e limites jurídicos.  

 

Como diretriz constitucional, a descentralização das políticas públicas não pode ser reduzida a 
uma retórica nas práticas políticas e sabe-se que não se resolve automaticamente em 
decorrência da legislação, que tende a ser mais fragmentada e casuística do que integrada e 
articulada à realidade. (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 13). 

 

Cada instituição tem seu foco de trabalho, onde concentra seus conhecimentos especializados. 

O resultado, desses esforços é a formulação de políticas públicas especializadas/setoriais que 

acabam “[...] gerando um sem-número de espacializações/regionalizações que ora se 

superpõem, ora são disjuntas e contraditórias [...]” (ROCHA NETO; BORGES, 2011, p. 
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1644). Ao observador externo há uma percepção da falta de integração entre as diferentes 

instituições estatais, onde em muitos casos possuem ações complementares. 

 

Rocha Neto e Borges (2011) e Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010), analisam a integração de 

ações multissetorializadas e o benefício desta na eficiência do planejamento regional. Alegam 

que um problema advindo das políticas setoriais é o descompasso mútuo, é uma constante a 

falta de uma política pública de maior amplitude com vistas ao adequado ordenamento 

regional. Ou seja: é preciso ampliar a articulação horizontal das políticas públicas. 

 

Políticas especializadas acabam por substituir o planejamento regional e acentuar a 

desarticulação do território, consequência da baixa capacidade do Estado em mobilizar os 

diversos agentes em torno de suas diretrizes e institucionalidades que perderam seus rumos e 

objetivos, entre outros fatores (ROCHA NETO; BORGES, 2011, p. 1643). 

 

Sobre o planejamento regional, Rocha Neto e Borges (2011) analisam que existe um conjunto 

de fatores externos que influenciam nos resultados das políticas públicas. As políticas 

públicas obrigatoriamente têm que ser reformuladas e ajustadas à medida em que cada 

instituição tem focos de trabalho distintos, cada qual com sua política setorial e realidades 

distintas conforme o território, e por consequência os corpos técnicos alteram continuamente 

os objetivos e critérios formulados. Os recortes espaciais dessas instituições podem convergir 

ou divergir conforme a região, não devendo ser tratados de forma homogênea, pois os 

territórios possuem dinâmicas e interconexões locais distintas. Quanto maior a abrangência da 

política pública, mais complexo é a sua interação com o meio social e com o espaço. Dessa 

forma, o planejamento regional pode minimizar ou acentuar as divergências a medida que 

prioriza uma ou outra ação setorial. O objetivo não é através do planejamento regional alterar 

tudo que existe e sim, articular os meios, complementar o que é deficiente e coordenar os 

meios existentes em busca dos melhores resultados, associar a política pública emanada do 

governo central com a política setoriais, interconectá-las. 

 

Neste processo de definição sobre quais aspectos de uma política pública devem ser 

centralizados ou não, devem ser abordadas também questões sobre a logística para suprir as 

instituições de recursos materiais e humanos. A adequada distribuição de recursos pode ser 

fundamental para o sucesso de execução do serviço a ser prestado e por consequência da 

própria política pública. Em Vaz e Lotta (2011, p. 115) é dito que dois critérios são 
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importantes para decidir sobre a coordenação de fluxo de produtos: o “[...] primeiro questiona 

sobre a visibilidade da demanda [...]”, ou seja, se os clientes são conhecidos e se é possível 

serem bem delimitados, e o segundo “[...] analisa os tempos necessários para ressuprimento e 

distribuição, observando se e quanto tempo o cliente pode esperar.” 

 

A baixa visibilidade de demanda refere-se às situações em que não há como prever com 

exatidão as necessidades e não há possibilidade de desprender tempo para receber os insumos. 

É o fluxo empurrado e a coordenação visa garantir a disponibilidade de todos os recursos em 

todos os pontos necessários. 

 

No fluxo puxado, a cada demanda é verificado os recursos necessários e definido de que 

forma será atendido. Pode ocorrer necessidade de resposta imediata, o que implica em 

padronização dos recursos. 

 

Para “[...] definição do ritmo de produção. É preciso escolher entre realizar a produção 

contrapedido ou para estoque.” (VAZ; LOTTA, 2011, p. 116), já os serviços não são 

estocáveis, mas podem ser produzidos independentes do consumo, são os ditos de consumo 

coletivo que visam estar disponíveis de maneira padronizada para população independente da 

demanda. Os de baixa padronização e personalizados procuram ser atendidos a contra pedido 

conforme são demandados. 

 

A manutenção de estoques pode representar custos desnecessários, porém a falta destes pode 

inviabilizar o atendimento de necessidades imediatas, com severos prejuízos. A concentração 

ou distribuição de efetivo e recursos materiais também apresenta vantagens e desvantagens. A 

concentração facilita a coordenação e reduz a necessidade de recursos, por outro lado pode 

representar em maior tempo de deslocamento para dar resposta as demandas. A distribuição 

no espaço geográfico adiciona a necessidade de mecanismos de comando e controle, maior 

número de instalações, efetivo e recursos materiais, adiciona dificuldade na padronização de 

procedimentos, mas a vantagem é o aumento da capilaridade da rede de atendimento, com 

respostas mais velozes às demandas. 

 

Quanto a forma de execução das ações, Vaz e Lotta (2011, p. 19) dizem que: 
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A execução direta, em geral, é utilizada para a realização de atividades típicas do Estado 
(fiscalização, policiamento), de atividades onde maior controle é requerido ou desejado, ou de 
atividades onde a formulação e a execução são indissociadas. Bens e serviços de alto valor 
estratégico podem ser produzidos diretamente pelo governo, independentemente de outros 
critérios (tecnologia nuclear, vacinas).  

 

A implantação e execução de uma política pública podem implicar em uma ou mais demandas 

de logística, tais como: aquisição, estocagem e distribuição de equipamentos e suprimentos; 

contratação, capacitação e movimentação de efetivo; construção, disponibilização ou reforma 

de instalações; contratação de serviços de terceiros; e sistemas de informação. 

 

As dificuldades em executar determinados processos, como os licitatórios, contratação de 

efetivo, por meio de concurso público, necessidade de aguardar a disponibilização de recursos 

orçamentários, alocação de efetivo e instalações entre outras podem resultar no sucesso ou 

não da política pública. 

 

Observa-se que a descentralização da logística também pode ser feita entre os participantes da 

política pública, ou seja, os serviços podem ser distribuídos entre os entes dos diferentes 

níveis, de acordo com as capacidades técnica, administrativa ou financeira. A logística 

acabará sendo moldada com o processo de descentralização da política pública. 

 

 

1.6.5 Transversalidade 

 

 

A transversalidade é uma característica importante para as políticas públicas, é necessária na 

integração das diferentes políticas públicas do governo e seus respectivos planos e programas, 

à integração setorial. A questão não é melhorar “[...] um ou outro indicar social [...]”, é “[...] 

interligar as políticas sociais para que elas promovam o desenvolvimento da sociedade de 

modo geral [...]” trazendo os governos estaduais e municipais “[...] para o centro das decisões 

e, sobretudo, das ações de desenvolvimento local.” (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 

2010, p. 8). 

 

A transversalidade constitui uma forma de atuação horizontal, não-hierárquica que busca 
construir políticas públicas integradas por meio de ações articuladas que ultrapassam o 
tratamento tradicionalmente setorial das políticas públicas. (BRASIL, 2007, p. 34) 

 

A transversalidade permite ir além da visão setorial e limitada de uma ação pontual, é a 
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articulação multifacetada de diferentes instituições que executam os planos e programas.  

 

Através da análise da transversalidade é possível eliminar sobreposições dos programas e 

projetos, reforçar a complementação de ações e integração entre os órgãos e é possível 

identificar a contribuição de cada instituição na construção das políticas públicas integradas. 

(BRASIL, 2007c). 

 

Para Vianna (1996 apud SARAIVA, 2006, p. 26-27), em matéria de política pública, busca-se 

“[...] analisar o modo de funcionamento da máquina estatal, tendo como ponto de partida a 

identificação das características das agências públicas ‘fazedoras’ de política; [...]”, bem como 

dos entes que participam da construção e execução das políticas públicas, das inter-relações 

dos participantes e entre os participantes e agências; “[...] e das variáveis externas que 

influenciam esse processo.”. Complementando Vianna (1996), deveria ser adicionado as 

inter-relações entre as agências envolvidas na política pública. 

 

Por outra parte, toda política pública está integrada dentro do conjunto de políticas 
governamentais e constitui uma contribuição setorial para a busca do bem-estar coletivo. Cada 
política, pela sua vez, inclui diferentes aspectos aos que dá prioridade, em função de urgências 
e relevâncias. (SARAIVA, 2006, p. 35). 

 

Portanto, a política pública ao ser construída não deve ser desconexa de outras políticas em 

diferentes setores. Deve haver uma concepção de política pública envolvendo múltiplos 

participantes, diferentes níveis de governo, instituições, otimizando desta forma os recursos 

públicos, primando pelo melhor desempenho e competência de cada órgão e eliminando as 

ações sobrepostas, cujo resultado reverteria em melhores benefícios para o público alvo. 

Como Villlanueva (1992, p. 8 apud SARAIVA, 2006, p. 27) diz, é o resgate “[...] do sentido 

clássico de governo, e de bom governo [...]”. As ações de segurança pública no Rio de 

Janeiro, com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora – UPP é um exemplo de 

integração e transversalidade de políticas públicas, onde participam diferentes atores do 

município, estado e União além das polícias, nas palavras do Secretário de Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro:  

 

Violência é a pobreza, é a ignorância. A solução para esse quadro vai além da ação policial, 
significa dar qualidade e dignidade de vida a essas crianças, a esses jovens, ao cidadão. À 
medida que nós dermos qualidade de vida e dignidade, melhorarmos o nível de vida das 
pessoas, o índice de criminalidade cai. São políticas públicas que deveriam ter sido elaboradas 
há muito tempo. 
[...] 
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O jovem, hoje – e falo especialmente do jovem que mora em comunidade –, não tem opção. 
Não tem opção de lazer, de habitação, de trabalho. (BELTRAME, 2009, p. 81).  

 

Outro exemplo é a Política Nacional de Defesa Civil23, a transversalidade é uma constante, 

envolvendo diferentes níveis de governo, diferentes políticas sociais, tecnológicas, 

ambientais, entre outras, construindo um mosaico de ações de prevenção e resposta para a 

segurança e bem estar da população.  

 

 

1.6.6 Etapas  

 

 

Em Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010, p. 5), as etapas para o ciclo da política pública são 

quatro: agenda, formulação, implementação e avaliação. Para Pedone (1986, p. 11-12) o ciclo 

da política pública é divido em cinco etapas divergindo do autor anterior ao subdividir a 

formulação em duas etapas, passando a ser formulação e decisão. Para o primeiro autor a 

formulação incorpora a elaboração de planos, programas e projetos, estes mais afeitos a fase 

de implementação do segundo autor. 

 

A abordagem de Saraiva (2006) separa em sete etapas o ciclo da política pública. Adota essa 

abordagem por considerar uma necessidade de maior especificação na América Latina, muito 

embora considere em vias gerais a divisão em três etapas: formulação, implementação e 

avaliação, assim como Vanmeter e Vanhorn (1975 apud OLLAIK; MEDEIROS, 2011, p. 

1947). As diferenças das abordagens de Pedone e Saraiva residem na nomenclatura das fases 

de formulação e decisão de Pedone que correspondem respectivamente a elaboração e 

formulação de Saraiva e a divisão que este faz da fase de implementação de Pedone em 

implementação, execução e acompanhamento. 

 

As etapas possuem uma característica hierárquica com vínculos entre as etapas. Seguindo a 

abordagem mais detalhada de Saraiva (2006), temos como ciclo da política pública: agenda,  

elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação.  

 

Agenda: referem-se aos temas ou problemas que entraram na lista de prioridades do poder 

 
23 SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2007. 
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público, “[...] é o instante em que as questões públicas surgem [...]” (KANAANE; FIEL 

FILHO; FERREIRA, 2010, p. 6) passando a figurar nos debates políticos, na mídia.  

 

Le plus souvent, La mise à l’agenda appelle et justifie une intervention publiques légitime 

sous la forme (gouvernementale, legislátive, administrative) et La modalité (mesures 

d’urgence, plan d’action à plus long terme, loi, décision administrative ou financière, 

désignation d’une comission, etc.). (GARRAUD, 2004, p. 50).  

 

É o início, a divergência, a multiplicidade de opiniões daquilo que, em tese, depende de ações 

governamentais. Incluir na agenda significa a proposta de uma intervenção publica legítima 

na forma de decisão das autoridades públicas.  

 

Elaboração: é a identificação e delimitação de um problema existente ou algo com 

potencialidade de se tornar um problema futuro. Elaboram-se possíveis alternativas para a 

solução do problema ou para trazer à patamares satisfatórios, analisa-se a relação custo x 

benefício de cada alternativa e se estabelece prioridades. É uma atividade política, onde os 

interesses e percepções de cada participante influenciam o processo. A “[...] política é vista 

como barganha, o meio ambiente como conflitivo e o processo mesmo é caracterizado pela 

diversidade e pelas suas limitações.” (SARAIVA, 2006, p. 33). 

 

Formulação: Dentre as alternativas elaboradas para a solução do problema, a mais 

conveniente é selecionada e especificada. Deve ser justificada a escolha, para então definir os 

objetivos, normativos legais, recursos administrativos e financeiros. É um processo que pode 

envolver principalmente o Executivo e Legislativo, bem como outras instituições. 

 

Conforme Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010, p. 5), é necessário um esforço interativo entre 

formuladores, implementadores e os destinatários finais da política pública, sendo comum 

entre gestores “[...] identificar a fase de formulação com a análise e teoria política e a fase da 

implementação com a teoria administrativa.” 

 

O autor explora mais o assunto da formulação adicionando outros dois componentes: as 

abordagens de racionalidade e a adoção de aspectos não monetários aos formuladores de 

políticas públicas. 

 

No primeiro componente as abordagens de racionalidade são dividas em econômica, 

político-sistêmica e formulação responsável. Na racionalidade econômica o que prevalece é a 
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relação custo e benefício, ou seja, não se entra no julgamento de valores e sim prevalece uma 

visão utilitarista24 de bem-estar social; na racionalidade político sistêmica não é questionada a 

responsabilidade moral, é aceito o que é viável, fruto das negociações, barganhas e acertos 

políticos dos partidos, Legislativo e Executivo com a própria sociedade organizada e na 

formulação responsável o processo decisório é submetido ao voto popular, após ser debatido 

sob os aspectos da igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, bem como se considera a 

responsabilidade na formulação das políticas públicas. 

   

O segundo componente refere-se à necessidade dos formuladores de políticas públicas em 

adotar: 

 

aspectos não monetários do desenvolvimento, incorporando impactos de políticas tais como 
pobreza de renda (salários, transferências governamentais), sustentabilidade ambiental (terra, 
ar, águas, mudanças climáticas), equidade horizontal (étnica, geográfica), vertical (renda, 
ativos), de gênero, sustentabilidade social (cuidados, educação infantil, domicílio), 
vulnerabilidade a choques individuais ou coletivos, efetividade do Estado (formação de 
capital humano, receita fiscal), capacidade de gestão, direitos e cidadania (civis, políticos, 
econômicos, culturais). (KANAANE; FIEL FILHO; FERREIRA, 2010, p. 7). 

 

Implementação: É o planejamento e alocação dos recursos, com a preparação dos planos, 

programas e projetos necessários a execução da política pública. Uma implementação perfeita 

é difícil de ser atendida porque o número de variáveis e complexidade é bastante elevado. 

 

Tal situação está evidenciada nos pressupostos estabelecidos por Hogwood e Gunn (1993), 

que entendem que as pré-condições para uma implementação perfeita são: que as 

circunstâncias externas à agência implementadora não imponha restrições paralisantes; que o 

programa disponha de tempo adequado e recursos suficientes; que a combinação requerida de 

recursos está efetivamente disponível; que a política a ser implementada baseia-se numa 

teoria de causa-efeito válida; que a relação entre causa e efeito seja direta e se existem poucos, 

ou nenhum, vínculos de interferência; que as relações de dependência sejam mínimas; que 

exista compreensão e acordo sobre os objetivos; que as tarefas estejam totalmente 

especificadas e na sequência correta; que haja perfeita comunicação e coordenação; e que as 

autoridades possam pedir e obtenham perfeita obediência.  

 

Execução: é a efetivação da política pública, são as ações, ou conjunto delas,  que buscam a 

 
24 “O utilitarismo é a convicção de que o julgamento moral deve ser fundado na busca do maior bem para o 

maior número possível de pessoas” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 6). 
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execução do planejamento, atingir os objetivos. “Essa etapa inclui o estudo dos obstáculos, 

que normalmente se opõem à transformação de enunciados em resultados, e especialmente, a 

análise da burocracia.” (SARAIVA, 2006, p. 34). 

 

Acompanhamento: é o monitoramento da execução, através do qual se busca ajustar as ações 

desenvolvidas para garantir o alinhamento com os objetivos estabelecidos na política pública. 

É uma etapa complementar da avaliação e não deve estar restrita à verificação de fluxos 

orçamentários, ou seja: a verificação se há compatibilidade do valor gasto com o valor 

programado. Deve buscar identificar os obstáculos, deficiências e o quanto que as atividades 

desenvolvidas coincidem com as ações planejadas. 

 

Avaliação: é realizada sobre os resultados das políticas públicas, tanto no aspecto positivo 

como negativo, se mede e analisa os impactos, a relevância e a adequabilidade das 

transformações ocorridas na sociedade. Avaliam-se os indicadores de eficiência, eficácia e 

efetividade. A eficiência é dada pela relação custo e benefício, busca-se o menor gasto para o 

benefício ou o maior benefício para um gasto pré-fixado. A eficácia é dada pelo cronograma 

dos objetivos, o alcance das metas dentro da dimensão tempo. E a efetividade é o quanto dos 

objetivos foi atingido, é a relação dos resultados alcançados com os objetivos e metas 

almejados. 

 

Com efeito, acredita-se que os governos que asseguram a participação dos cidadãos na 
formulação e implementação de políticas públicas, graças à sustentabilidade política e 
legitimidade que logram obter para o seus programas de ação, tornam-se muito mais 
eficientes do que poderia ser qualquer equipe de tecnocratas altamente especializados e 
insulados frente à população, na medida em que contam com o apoio desta enfraquecendo as 
resistências da oposição, evitando o desgaste político de intervenções autoritárias. (BENTO, 
2003, p. 219) 

 

Entre as diversas definições sobre avaliação, Ala-Harja e Helgason (2000, p. 8) estabelecem 

que “De modo mais simples, o termo compreende a avaliação dos resultados de um programa 

em relação aos objetivos propostos”. Para Weiss (1998, p. 5 apud CAPOBIANGO; et al, 

2011, p. 1873) é “a estimativa sistemática da operação e/ou dos resultados de um programa ou 

de uma política (policy), em comparação com um conjunto de parâmetros implícitos ou 

explícitos, como forma de contribuir para o aprimoramento do programa ou política”. Para 

Garcia (2001), que combina diversos autores a definição de avaliação é: “[...] uma operação 

na qual é julgado o valor de uma iniciativa organizacional, a partir de um quadro referencial 

ou padrão comparativo previamente definidos.” Ou é o ato de verificar o quanto de uma ação 
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empreendida foi atingido, baseado em um quadro de referência ou em critérios de aceitação 

desejáveis. 

 

Sobre acompanhamento e avaliação, Girard (1983, p. 172) diz que: 

 

The people who in governments or local institutions determine the ultimate purposes (‘wise 

men’) are not the same as those who determine the objectives (experts) or the means 

(administrators); and the process of cultural policy-making, be it more or less democratic, to 

a greater or lesser extent in the hands of ‘technocrats’, must always include some means of 

assessing results and, in the light of these results, revising the ultimate purposes, objectives 

and means. 

 

Ou seja, como a política pública é construída por diferentes atores, ela será mais ou menos 

democrática, conforme o grau de controle dos tecnocratas. Portanto deve-se sempre incluir 

mecanismos de avaliação de resultados e, baseado neles, revisar os propósitos finais, objetivos 

e meios. 

 

 

1.7 Como se define a agenda 

 

 

A política pública é gerada dentro de um sistema político complexo, com instituições e 

processos atendendo as necessidades demandas no ambiente, num processo de decisão em que 

diversos atores políticos, tais como partidos políticos, grupos de interesse, eleitores, 

governantes, legisladores e outros, interagem para criação da política pública. Para Dye 

(1992, p. 334-335) a definição da agenda é a fase mais importante do processo de criação da 

política pública. 

 

Se a definição da agenda é dada pelos temas ou problemas que compõe a lista de prioridades 

do poder público, e para os quais se faz necessário uma intervenção pública, uma decisão das 

autoridades, pode-se, em tese, deduzir que um problema será mais prioritário na agenda se 

mais impactante é a crise que ele gera perante a opinião pública. Quanto maior for o desgaste 

político, maior a urgência de resolver o problema. 

 

Primeiramente, deve-se compreender o conceito de crise para este estudo. Pode-se definir 

crise como sendo uma “situação grave em que os acontecimentos da vida social, rompendo 
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padrões tradicionais, perturbam a organização de alguns ou de todos os grupos integrados na 

sociedade” ou como uma “fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos, das idéias”, é 

um “momento perigoso ou decisivo.” (FERREIRA, A., 2004, p. 576). 

 

Segundo a Enciclopédia Mirador Internacional (1995, p. 2999) tem-se que: 

 

A expressão crise é usada na literatura econômica numa acepção muito ampla e variada, 
indicando, no comum dos casos, quaisquer perturbações nos domínios da produção, 
circulação, do consumo, do investimento etc. Denominavam-se crises, por exemplo, as 
comoções, que a história registra, provocadas no passado e, às vezes, ainda hoje, por 
fenômenos naturais, como secas ou inundações, ou por guerras e epidemias que resultavam 
em aguda escassez de gêneros alimentícios, na fome e graves privações. 

 

Então, a crise não são somente as perturbações na economia, podem ser as catástrofes 

naturais, os atos de guerra, a perturbação da ordem, os atos terroristas e criminosos, ou seja, 

todas as situações problemáticas que exigem uma resposta do Estado, podendo ser imediata 

ou não.  

 

Assim, dois problemas atormentam o legalismo liberal: a delegação e as emergências. O 

primeiro refere-se ao fato das legislaturas aprovarem Leis que passam para o Executivo a 

autoridade de regular ou determinar a política. O segundo, quando os choques externos 

exigem novas políticas a serem adotadas e executadas com grande velocidade. Nestas 

situações emergenciais somente o Executivo pode fornecer novas políticas e ações do mundo 

real com velocidade suficiente para gerenciar os eventos de crise. 

 

Two problems bedevil liberal legalism: delegation and emergencies. The first arises when 

legislatures enact statutes that grant the executive autority to regulate or otherwise determine 

policy, the second when external shocks require new policies to be adopted and executed with 

great speed. Both situation undermine the simplest version of liberal legalism, in which 

legislatures themselves create rules that the executive enforces, subject to review by the 

courts. Delegation suggest that the legislature has ceded lawmaking authority to the 

executive, de facto if not de jure, while in emergencies, only the executive can supply new 

policies and real-world action with sufficient speed to manage events. (POSNER; 

VERMEULE, 2011, p. 8). 

 

Ao analisar as intervenções dos governos na crise econômica de 2008, Monteiro (2011, p. 

1226) cita que: 

 

A crise oferece a oportunidade para que os governos nacionais ampliem sua presença em 
várias frentes, mais especialmente em volume orçamentário (gasto, dívida, impostos) e 
regulatório (estabelecimento de novos complexos blocos de regras que condicionam os 
mercados de bens e serviços).  
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Conforme Posner e Vermeule (2011, p. 13), a crise cria o senso de urgência e implica ao 

Presidente fazer concessões a políticos de maneira mais ampla, extrapolando aqueles de sua 

coalizão eleitoral. Avalia-se que, nestas situações, há um aumento do poder de negociação do 

Legislativo para com a Presidência e uma ampla delegação que acaba por acelerar a mudança 

na política, porém não significa eliminar todos os limitadores políticos. 

 

Portanto, a crise faz com que as decisões políticas direcionem-se a um foco de problema, gera 

um reconhecimento popular e atenção da mídia. É apontado um problema, para depois este 

ser incorporado a agenda governamental, passa-se a uma fase de formulação da política, onde 

são realizados os estudos e avaliadas as alternativas possíveis. 

 

Mas, a adoção de uma política, que ocorre após a formulação, consiste no processo decisório 

em relação as alternativas possíveis, sendo que a escolha desta “é influenciada pelo suporte 

oferecido através da maioria do legislativo, do consenso ou acomodação entre os dirigentes ou 

ainda por decisão judiciária.” (JESUS, 2007, p. 3).  

 

A definição da agenda é um processo político conflituoso e competitivo que depende da 

habilidade e influência de grupos de interesse, posição e visão dos criadores de políticas 

públicas e as próprias preferências das autoridades decisórias. Existem muitos problemas a 

serem tratados, muitas políticas públicas a serem definidas, porém somente algumas serão 

consideradas, outras não. 

 

Segundo Puentes-Markides (2007), um problema pode deixar de compor a agenda 

governamental quando há dificuldade de definição do mesmo, quando é sobreposto por uma 

demanda mais urgente, quando não é reconhecido como relevante, quando não é uma 

preocupação legítima de ser tratado pelos governos ou quando as autoridades não decidem 

sobre os mesmos. 

 

Para os problemas que integrarão a agenda, eles podem ser inseridos em dois tipos de 

agendas: sistêmica ou macro agenda, incluem a mais ampla gama de possíveis problemas que 

possam ser considerados para a ação do governo, e institucional ou micro agenda, refere-se às 

questões que já estão para apreciação das autoridades decisórias, câmaras legislativas ou 

tribunais. 
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Na obra de Cobb & Elder (1971), são identificados dois tipos de agenda, a primeira refere-se 
à agenda sistêmica, que consiste em todos os issues que são percebidos comumente pelos 
membros da comunidade política como merecedores de atenção pública. O segundo tipo de 
agenda para esses autores é a agenda formal, institucional ou governamental, que pode ser 
definida como aquele conjunto de itens explicitamente dependentes de consideração ativa e 
séria dos tomadores de decisão. (JESUS, 2007, p. 3). 

 

Em Gomide (2008), são discutidos e apresentados dois modelos de definição de agenda 

governamental: o de fluxos múltiplos25 de John W. Kingdon e a teoria do equilíbrio 

pontuado26, de Frank R. Baumgartner e Bryan D. Jones. 

 

 

1.7.1 Modelo de Fluxos Múltiplos 

 

 

Para Kingdon (1984, 2011, p. 202) são três os tipos de agenda: a não governamental ou 

sistêmica, a governamental e a de decisão. A primeira contém os assuntos reconhecidos pelo 

público em geral, porém que não chamam atenção do governo. A segunda relaciona os 

problemas que recebem a atenção do governo, é o que esta na estrutura da máquina 

governamental e discutido pelas autoridades. E por fim, a de decisão contém os problemas e 

temas que de fato serão decididos (VIANA, 1996, p. 7-8). 

  

No Modelo de Fluxos Múltiplos um problema passa da agenda sistêmica para a 

governamental, nas crises ou eventos marcantes, dado uma configuração de um quadro de 

indicadores ou devido ao acúmulo de experiência e informações. Porém, segundo Viana 

(1996, p. 9), somente as crise não é fator suficiente “para forçar a entrada de um assunto na 

agenda.” Há um processo anterior de elaboração das ideias, onde elas são concebidas e 

confrontadas por especialistas em critérios de viabilidade técnica, financeira e aceitação 

pública. 

 

Três fluxos de relativa independência devem convergir para que determinados problemas irem 

para a agenda de decisão, quais sejam: o de reconhecimento do problema, o da formulação de 

soluções (policy) e o da política (politics). 

 

 
25 Do original em inglês: Multiple Streams Framework. 
26 Do original em inglês: Punctuated-Equilibrium Theory. 
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Para o estabelecimento de uma política pública se faz necessário que o problema seja 

reconhecido e definido de maneira clara, dentro de um contexto político favorável com 

soluções viáveis e exequíveis, assim abre-se a janela de oportunidade política, passando a 

questão para a agenda de decisão com a elaboração de uma política pública. Quando se perde 

o sincronismo dos fluxos a janela se fecha. Pode-se dizer que o reconhecimento do problema 

e o processo político são mais determinantes, pois as propostas concebidas pelos especialistas 

seguem adiante após a satisfação destes dois fluxos.  

 

Na Figura 2 é apresentada uma representação gráfica para o Modelo de Fluxos Múltiplos 

sugerida por este pesquisador. Gomide (2008, p. 9) apresenta representação similar, porém os 

três fluxos se interconectam antes de chegar à janela de oportunidade, então a representação 

gráfica neste trabalho sugere a independência dos fluxos até chegarem á janela de 

oportunidade e não uma interconexão prévia dos mesmos. 

 

Figura 2 – Representação gráfica do Modelo de Fluxos Múltiplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdon (2011, p. 204-205), apresenta os empreendedores de políticas pública (policy 

entrepreneurs), como indivíduos que investem seus recursos numa ideia ou projeto de forma a 

conseguir a implantação do mesmo. São especialistas na questão, negociadores eficazes com 

ampla rede de contatos. Podem ser da própria estrutura do governo, autoridades, servidores e 

burocratas, ou da sociedade civil, como intelectuais, jornalistas, lobistas. Sua atuação é 

fundamental para relacionar os problemas às soluções, problemas e forças políticas e entre as 

forças políticas e as soluções (KINGDON, 2011, p. 32). Dessa forma, o processo político 

pode se tornar favorável através de uma mudança de governo com novos atores no poder, da 

atuação de grupos organizados da sociedade e em situações em que os cidadãos compartilham 
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por um período de tempo as mesmas questões. 

 

Kingdon (2010, p. 230), conclui que: 

 

The processes by wich public policies are formed are exceedingly complex. Agenda-setting, 
the development of alternatives, and choices among those alternatives seem to be governed by 
different forces. Each of them is complicated by itself, and the relations among them add 
more complications. These processes are dynamic, fluid, and loosely joined. 

 

A formação de políticas públicas passa por processos extremamente complexo. Com forças 

atuando de maneira independente sobre cada um dos fluxos, os quais são complicados por si 

só, harmonizar estes fluxos (dinâmicos, fluídos e vagamente unidos) é um grande desafio para 

a gestão pública, mas sem esta harmonização não haverá a construção de uma política 

adequada e que de fato tenha potencial para imprimir um avanço na sociedade. 

 

 

1.7.2 Teoria do Equilíbrio Pontuado 

 

 

Ao passar para a Teoria do Equilíbrio Pontuado, de Baumgartner & Jones (TRUE; JONES; 

BAUMGARTNER, 2007), é compreendido o porquê de determinadas questões ficarem 

restritas as comunidades de especialistas, enquanto outras passam para a agenda de decisão.  

 

Os processos de política pública se caracterizam por períodos de equilíbrio e, ocasionalmente, 

sofrem períodos de mudança. A explicação mais clara de mudanças na política, tanto 

marginais com de larga escala, vem da interação de vários níveis de instituições políticas e da 

tomada de decisões pelo comportamento, uma combinação que cria padrões de estabilidade e 

de mobilização ou equilíbrio pontuado. 

 

A definição e apresentação do problema determinam a mudança ou não, rompendo o 

equilíbrio, chamando a atenção do governo e da classe política com a construção de um novo 

entendimento sobre a mesma ou nova imagem política (GOMIDE, 2008). Porém, esta 

alteração é difícil veja que: 

 

Moreover, decision makers have a built-in resistance to altering their decision premises, 
which is required for major policy change.  
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Attention allocation is a critical, but not the only, reason for disjoint policy change. The other 
is the resistance built into the institutional structure of policymaking. The rules for making 
binding decisions in any political system operate to make change difficult. (JONES; 
BAUMGARTNER, 2012, p. 4). 

 

Mudar uma política pública, dar uma nova direção para a solução de um problema pode ser 

um ato de extremo esforço, pois há obstáculos institucionais, legais e políticos que devem ser 

vencidos antes da mudança. Alterar um estado de acomodação e de estabilidade, mesmo com 

a evidência de não gerar os melhores resultados pode ser um processo de difícil realização.  

 

Uma nova imagem política define um novo contexto na instituição, facilita a difusão, tendo 

setores resistentes a argumentação e outros favoráveis. Os favoráveis fornecem o suporte para 

o encaminhamento do tema e a decisão. Rompida a situação de equilíbrio, são atraídos novos 

atores e propostas, conduzindo o problema para a agenda de decisão. Ao final, um novo ponto 

de equilíbrio é gerado.  

 

 

1.8 Política pública de segurança 

 

 

Adam Smith (1996, p. 171-273) estabeleceu em sua obra, há mais de 200 anos, que são três os 

deveres do soberano, ou do Estado: a proteção “[...] da sociedade contra a violência e invasão 

de outros países [...]”, a proteção individual do cidadão “[...] contra a injustiça ou opressão de 

todos os outros membros [...]” da sociedade ou proteção jurídica e criar e manter as 

instituições e obras públicas de benefícios relevantes, mas de baixa viabilidade econômica, 

“[...] sobretudo nas que se destinam a facilitar o comércio da sociedade e nas que visam a 

promover a instrução do povo.” 

 

Osborne e Gaeblerr (1994 apud ABRUCCIO, 1997, p. 32) propõem dez princípios para 

reinvenção do governo, quais sejam: 

 

1 — Competição entre os prestadores de serviço; 
2 — Poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades à comunidade; 
3 — Medir a atuação das agências governamentais através dos resultados; 
4 — Orientar-se por objetivos, e não por regras e regulamentos; 
5 — Redefinir os usuários como clientes; 
6 — Atuar na prevenção dos problemas mais do que no tratamento; 
7 — Priorizar o investimento na produção de recursos, e não em seu gasto; 
8 — Descentralização da autoridade; 
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9 — Preferir os mecanismos de mercado às soluções burocráticas; 
10 — Catalisar a ação dos setores público, privado e voluntário.  

 

Destes, três são de interesse para este estudo: o governo orientado por objetivos ou missões, o 

preventivo e o descentralizado. 

   

* governo orientado por missões, transformando órgãos burocratizados – tal como no setor 
privado, o governo deve orientar por missões tal como as empresas privadas fazem ao utilizar 
princípios do planejamento estratégico, pois isso ajuda a tornar as organizações mais 
eficientes do que aquelas que se orientam por normas e regras; 
* governo preventivo, a prevenção em lugar da cura – governos devem investir em programas 
de prevenção e atuar de forma mais estratégica, planejando suas ações e a dotação 
orçamentária;  
* governo descentralizado, da hierarquia à participação e trabalho de equipe – as organizações 
descentralizadas são mais rápidas em responder às necessidades dos clientes e também mais 
motivadoras para os funcionários, pois permitem a inserção da administração participativa e 
do empowerment; (PAULA, 2005, p. 63) 

 

Os três princípios de Osborne e Gaeblerr (1994) que foram destacados, são também os de 

Comparato (1989, p. 102) quando se refere ao government by policies: “Supõe o 

desenvolvimento da técnica provisional, a capacidade de formular objetivos possíveis e de 

organizar a conjunção de forças ou a mobilização de recursos – materiais e humanos – para a 

sua consecução.” 

 

Paula (2005), quando discorre sobre as escolas de pensamento que vão edificar a nova 

administração pública, apresenta como fator comum entre estas que o Estado deveria prover a 

segurança dos cidadãos, havendo correntes que defendem o Estado mínimo, os anarcoliberais, 

e outra, os neoliberais, como Hayek (1990, p. 64) que estabelece como pré-requisitos mais 

essenciais ao funcionamento de um Estado a prevenção da fraude e do estelionato, 

defendendo a intervenção pontual do Estado para gerar as condições de livre concorrência, e 

Milton Friedman, simpatizante de Hayek, que defendiam “[...] um Estado suficiente para 

cumprir quatro objetivos.” (PAULA, 2005, p. 32):  

 

* proteger os cidadãos dos potenciais inimigos; 
* garantir que cada cidadão seja auto-suficiente para o seu desenvolvimento; 
* manter uma estrutura que possibilite uma competição e uma cooperação eficientes entre os 
homens, viabilizando o bom funcionamento do livre-mercado; 
* criar um ambiente seguro para os cidadãos, garantindo não a igualdade material, mas as 
condições de competição, ou seja, o acesso aos recursos que todos necessitam para competir.  

 

A convergência de pensamentos é que o Estado deve garantir a segurança dos cidadãos, 

segurança essa em sentido amplo. Não somente a segurança pública, tema onde se insere esta 

dissertação, mas as garantias necessárias para o exercício da cidadania, que conforme Arendt  
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(1987 apud XAVIER, 2008, p. 46), é o primeiro direito dos quais todos os outros se derivam. 

Para cumprir com seu propósito o Estado deve estar aparelhado com instituições aptas a 

trabalharem com os desafios contemporâneos, com a incorporação de modernas práticas de 

gestão pública, que visam a prestação de serviços públicos de qualidade, promovendo o 

desenvolvimento do indivíduo em uma sociedade democrática, justa e com garantias a direitos 

individuais e coletivos tais como os preconizados nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988a).  

 

Para prover a segurança o aparelho estatal deve se valer de políticas públicas transversais 

onde se busca integrar os recursos e potencialidades de cada instituição, quer sejam elas de 

uma mesma esfera ou não (federal, estadual ou municipal). 

 

A estrutura e os administradores das instituições devem ser adequados para tratarem as 

perspectivas políticas e técnicas, concomitantes no desenvolvimento de suas atividades 

institucionais, pois a gestão pública desenvolvida somente a partir da perspectiva 

administrativa é insuficiente, conforme lembra Kanaane, Fiel Filho e Ferreira (2010, p. 12). 

As políticas públicas envolvem interesses, valores e meios de formulação e de execução, 

exigindo do gestor público a competência para operar na fronteira entre a técnica e a política. 

 

Para a segurança pública não seria diferente, sendo uma atividade essencial do Estado, 

também é um desejo individual e coletivo da sociedade, e no aspecto jurídico “[…] o 

afastamento, por meio de organizações próprias, de todo perigo, ou de todo mal que possa 

afetar a ordem pública, em prejuízo da vida, da liberdade, ou dos direitos de propriedade do 

cidadão.” (XAVIER, 2008, p. 47). 

 

As políticas públicas se traduzirão em mecanismos de conexão entre os processos econômicos 

e políticos, com rebatimentos no espaço e na sociedade (ROCHA NETO; BORGES, 2011, p. 

1645), ou seja, as propostas políticas, os planejamentos e ações devem ser adequadamente 

harmonizados entre as diversas instituições. Por exemplo: as ações de pacificação das 

comunidades dominadas pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, só tornaram-se efetivas 

quando as ações de segurança pública foram combinadas com outras atividades sociais, ou 

seja, a política pública previa o confronto armado, com mobilização de efetivos policiais 

estaduais, federais e Forças Armadas, e também previa ações de políticas sociais com o 

objetivo do Estado reocupar áreas que haviam sido abandonadas pelo poder público, 
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impedindo o desenvolvimento humano dos indivíduos que habitavam a região, outrora 

dominada por criminosos. 

 

Antes de prosseguir, é válido distinguir dois conceitos: políticas de segurança pública e 

políticas públicas de segurança. Para Oliveira (2002, p. 47)  a primeira refere-se “[…] às 

atividades tipicamente policiais, é a atuação policial ´strictu  sensu´.” e a segunda é a “[…] 

expressão que engloba as diversas ações, governamentais e não governamentais, que sofrem 

impacto ou causam impacto no problema da criminalidade e da violência.” 

 

Na segurança pública a prevenção e a cooperação entre agências são chaves para a redução de 

custos e para melhoria da sensação de segurança. Em entrevista à revista Época a socióloga 

holandesa Bernice van Bronkhorst destaca a economia de recursos com as ações de prevenção 

em segurança pública, ressalta a importância da transversalidade dos programas de governo e 

da integração das ações federais, estaduais e municipais. 

 

Um estudo feito na Califórnia mostrou que, para cada dólar usado em prevenção, ganham-se 
US$ 6 que seriam gastos em repressão no longo prazo. No Brasil, a professora Mônica 
Viegas, da UFMG, também mostrou que cada real investido em prevenção evita mais crimes 
no longo prazo que o real gasto em policiamento. Prevenção, no longo prazo, é mais barato 
que repressão. A estimativa é de que os gastos diretos com a violência fiquem entre 2% e 3% 
do PIB do Brasil. (BRONKHORST, 2007) 

 

Via de regra, conforme Zacchi (2002, p. 40), a prevenção da violência ainda não é priorizada, 

havendo uma rotatividade dos setores responsáveis pelo processo de formulação, execução e 

acompanhamento das políticas públicas voltadas para este propósito. Essa descontinuidade de 

coordenação acaba por impedir o acúmulo de conhecimento e a formação de um corpo 

técnico qualificado, acarretando dificuldades para as ações desenvolvidas em torno de uma 

diretriz comum. A resistência corporativa e a falta de articulação entre agências resultam em 

atrasos, resultados parciais e até mesmo o fracasso de programas de prevenção. 

 

Para viabilizar tal capacidade o Estado deve buscar a construção de uma política pública para 

essa área. Para Bucci (2002, p. 247-249), a política pública tem um sentido de “[…] diretriz 

geral, tanto para a ação de indivíduos e organizações, como do próprio Estado.”, e “[…] o 

enfoque das políticas públicas destaca o papel da Administração na ‘determinação e 

conformação’ material das leis e das decisões políticas a serem executadas no nível 

administrativo.” 
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Xavier (2008, p. 59) crê que as políticas públicas de segurança devem prescindir 

objetivamente a identificação das causas e consequências do aumento da violência e da 

criminalidade. A visão é válida, porém é restritiva à redução do crime comum. É a visão 

tradicional e palpável pelas polícias brasileiras quanto ao furto, ao homicídio, ao latrocínio, o 

estelionato, ao tráfico de entorpecentes, a violência doméstica, entre tantos outros que assolam 

o país e prejudicam toda a população.  

 

Se o debate a respeito das causas do crime não é consensual na comunidade acadêmica e a 

violência é um conceito que envolve comportamentos diferentes, bem como uma diversidade 

de eventos (BEATO FILHO, 1999, 15) parece razoável haver uma dificuldade em formular 

políticas públicas para segurança principalmente pela ausência de sistematização dos dados 

referentes a criminalidade no Brasil. Segundo Kahn (2002, p. 89), para a elaboração de um 

política de segurança pública nacional se fazem necessários os dados que permitirão priorizar 

os investimentos, definir os delitos a serem combatidos e os locais onde estes se concentram, 

informações que permitirão avaliar as condições em que estão sendo desenvolvidas as 

políticas de segurança estaduais, suas características comuns e avaliar os resultados 

alcançados. 

 

Devido à natureza da segurança pública, as políticas públicas elaboradas para essa área, 

possuem um caráter de pouca especificidade, concebidas por corpos técnicos restritos, com 

baixa participação da comunidade onde serão inseridas, não agregando os atores e forças 

sociais e não ajustadas ao local onde serão aplicadas (BLANCO, 2002, p. 77; ZACCHI, 2002, 

p. 41). 

 

Para Chesnais (1999 apud XAVIER, 2008, p. 62), o êxito contra o aumento da violência e da 

criminalidade do país passa por um processo de integração de múltiplos atores, como 

planejadores de políticas públicas, chefes do Executivo, empresários, lideranças comunitárias, 

acadêmicos, organizações não governamentais, entre outros, e relaciona as seguintes medidas 

de curto prazo:  

 

[...] a) identificação e ações concretas nas áreas geográficas sensíveis e de riscos; b) 
iluminação pública de melhor qualidade; c) urbanização de áreas abandonadas; d) construção 
de áreas esportivas; e) resolução dos conflitos fundiários; f) atribuição de poderes às mulheres 
e aos líderes comunitários; g) criação de organismos locais dedicados exclusivamente à 
prevenção do crime; e, h) o engajamento de todas as pessoas que tenham conhecimento, 
aptidão e prática na área da segurança pública como famílias, religiosos, policiais, médicos, 
funcionários, líderes juvenis masculinos e femininos, acadêmicos, pesquisadores, etc.  
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Em análise produzida por Brasil, M. (2004, p. 7 apud XAVIER, 2008, p. 66) sobre a 

segurança pública no Estado do Ceará, concluí-se que o problema dos baixos resultados no 

combate a criminalidade são decorrentes de tratar a crise “[...] de modo pontual e desapartada 

das políticas públicas.”. De fato, para segurança pública, a agenda é construída de maneira 

transversal, com multiplicidade disciplinar e setorial. 

 

Em 2003, foi introduzido o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) no Ministério da 

Justiça. Sendo uma política pública concebida para articular as ações federais, estaduais e 

municipais na área da segurança pública e da Justiça Criminal, trabalha com objetivos, metas 

e métodos definidos. Prima pelo planejamento, prevenção, análise, avaliação e monitoramento 

das ações buscando garantir a transparência e controle externo das ações de segurança. O 

SUSP não foi instituído por lei, estando em tramitação um projeto desde 2007. 

 

Os Estados criam um Gabinete de Gestão Integrada (GGI), onde participam os titulares: da 

Secretaria da Segurança Pública, como coordenador do GGI, comandante-geral da Polícia 

Militar do Estado, diretor-geral da Polícia Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros 

Militar e Secretaria de Justiça e Cidadania; titulares ou representantes da: Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (Senasp), Superintendência Regional da Polícia Federal, 

Superintendência Regional da Agência Brasileira de Inteligência e Superintendência Regional 

da Polícia Rodoviária Federal. Podem integrar nessa mesma estrutura, como convidados: o 

diretor-geral da Perícia Criminal, diretor da Guarda Municipal e Defesa Civil; e 

representantes do(a): Poder Judiciário, Procuradoria Geral de Justiça; Secretaria da Fazenda, 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Defensoria Pública Geral e Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social. 

 

Este colegiado prioriza as ações de combate ao crime a serem desencadeadas, realiza a troca 

de informações estratégicas e define as prioridades de investimentos do governo federal na 

matéria de segurança pública.  

 

Observa-se que os repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública27 (FNSP), conforme 

Xavier (2008, p. 63), “passaram a obedecer normas e critérios que valorizam ações como a 

 
27 Foi instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001. 
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reestruturação das polícias; da perícia criminal; e, valorização e padronização de 

equipamentos e meios operacionais.” 

 

Desenvolvido pelo Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci) marca uma iniciativa inédita no enfrentamento à criminalidade no país. 

O projeto articula políticas de segurança com ações sociais com envolvimento da comunidade 

na prevenção da violência; busca atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das 

estratégias de ordenamento social e segurança pública; busca a valorização dos profissionais 

de segurança pública e o combate à corrupção policial; 

 

Composto por 94 ações, o Pronasci trabalhará com os seguintes objetivos: 
 
• Modernização do sistema de segurança pública e valorização de seus profissionais e 

reestruturação do sistema prisional 
• Ressocialização de jovens com penas restritivas de liberdade e egressos do sistema 

prisional 
• Inclusão do jovem em situação infracional ou criminal nas políticas sociais do governo 
• Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado 
• Promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gênero, étnicas, raciais, de 

orientação sexual e diversidade cultural 
• Recuperação de espaços públicos degradados por meio de medidas de urbanização 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2010). 

 

No que se referem às ações de capacitação, para os cursos de formação dos diferentes cargos 

que compõem as polícias civis e militares, perícia, guardas municipais, agentes penitenciários 

e corpos de bombeiros no Brasil, foi definida uma matriz curricular mínima e construídas 

ações de capacitações para complementação e especialização da formação. Grande parte dos 

cursos é oferecida por meio de plataforma de ensino à distância, sendo ainda disponibilizadas 

bolsas de formação, no valor de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) para 

beneficiar os profissionais com salários de até R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pelo 

período de um ano em que frequentem tais cursos.  

 

 

1.9 Terrorismo 

 

 

O conceito de terrorismo não tem uma definição única aceita pela comunidade internacional. 

Mesmo no âmbito da ONU existem divergências, pois há situações, como dos países do 

Oriente Médio, que não querem a condenação de toda luta armada, buscando excluir os 
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combatentes pela liberdade, e as ações de guerrilha como na Palestina. Assim, o termo 

terrorismo pode se referir a diferentes tipos de ações, o que ocasiona, inclusive, dentro de um 

mesmo Estado, a utilização de definições contraditórias por diferentes órgãos. Neste item, 

serão apresentadas algumas destas conceituações e, ao final, será elaborada uma definição na 

perspectiva desta pesquisa. 

 

O Department of State (2004, p. xii),  dos Estados Unidos da América, define o terrorismo 

como: “The term ‘terrorism’ means premeditated, politically motivated violence perpetrated 

against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to 

influence an audience.”  

  

Na mesma corrente de pensamento no Brasil, a Presidência da República (2006, p. 15-16), 

define como: “qualquer ato que vise causar a morte ou danos corporais graves a civis ou não 

combatentes, com o objetivo de intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma 

organização internacional a praticar ou abster-se de praticar um ato, constitui uma forma de 

terrorismo”.   

 

O Federal Bureau of Investigation (2005, p. iv) adota como conceito: “the unlawful use of 

force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the 

civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.”  

 

A ideia central destes três conceitos listados acima são: violência contra civis com finalidade 

políticas, mas estes conceitos não são suficientemente abrangentes. Outros autores ampliam 

este conceito, dão outras perspectivas para o terrorismo. 

 

Gearty (1992, p. 1 apud ENGLISH, 2009, p. 3) introduz ao conceito de terrorismo a seleção 

de alvos aleatórios e a violência como meio de difusão de uma mensagem: “Violence is 

unequivocally terrorist when it is politically motivated and carried out by sub-state groups; 

when its victims are chosen at random; and when the purpose behind the violence is to 

communicate a message to wider audience.” 

 

Também pode ser visto como terrorista o governo que faça uso da violência, contra sua 

população ou contra outro Estado, para atingir seus fins. Em outras palavras é “a 

denominação contemporânea e a configuração moderna da guerra deliberadamente travada 
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contra civis, com o propósito de lhes demolir a disposição de apoiar líderes ou políticas que 

os agentes dessa violência consideram inaceitáveis.” (CARR, 2002 apud FLORES; 

WERMANN; KERN, 2006, p. 84). 

 

Os atos terroristas envolvem violência ou ameaças violentas, são desenhados para dar poder a 

quem não o tem ou para consolidar o poder quando este é pequeno. A publicidade do ato 

violento gera influência e poder para alterações políticas que não poderiam ser afetadas de 

outra maneira (HOFFMAN, 1998, p. 43-44 apud ENGLISH, 2009, p. 4), mas também pode 

ser utilizado para a manutenção de uma ordem pré-estabelecida. 

 

É buscar vitimar as pessoas não somente no aspecto físico ou patrimonial, mas também no 

campo psicológico, é incutir o medo latente, de forma a alterar o comportamento de uma 

sociedade, é criar um ar de nervosismo coletivo, insegurança e descrédito nas lideranças 

políticas, quer seja de oposição ou de governo.  

 

Então o terrorismo pode ser apresentado sob diferentes motivações (FLORES; WERMANN; 

KERN, 2006, p. 92-94), tais como:  

 

• Revolucionárias: predomínio do componente ideológico, tendo como meta a mudança 

da ordem política, geralmente de tendência marxista-leninista ou maoista; 

• Nacionalistas: luta para conquistar ou recuperar territórios considerados integrantes de 

suas nações, aqueles que buscam a independência política, podendo apresentar a 

atividade como paralela às ações de partidos políticos legalmente constituídos;  

• Repressivas ou estatais: quando exercidas pelos Estados ditatoriais, no que se refere à 

política interna ou externa, ou pelos Estados democráticos, em relação à política 

externa. 

• Criminosas: refere-se às organizações criminosas que se valem de sequestros, 

assassinatos, extorsões, ataques com explosivos, dentre outros para obter benefícios e 

lucros financeiros. 

• Fundamentalistas ou religiosas: decorre do radicalismo e da intransigência religiosa. 

Podendo se valer inclusive de ações suicidas para obter o maior número de vítimas 

dentro do objetivo almejado.  
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Observa-se que as motivações podem se apresentar de maneira isolada ou combinadas umas 

com as outras, por exemplo: o fundamentalismo islâmico ao ser combinado com os 

sentimentos nacionalistas geram grupos como o Hezbollah28, no Líbano. 

 

Variados também são os métodos de ataques, podendo ser realizados das mais diversas 

modalidades como sequestros, assassinatos, extorsões, assaltos, explosões, franco atiradores, 

contaminações químicas, biológicas e radiológicas, incêndios, ataques cibernéticos, 

sabotagens a infraestruturas críticas, dentre outros, tendo como alvos etnias, grupos políticos, 

autoridades, instalações, funcionários de governo ou, de maneira indiscriminada, atingir o 

maior número de vítimas. 

 

Mas o que é o terrorismo? Na busca da resposta para esta pergunta, English (2009, p. 1-26) 

desenvolve um levantamento das definições do termo sob a óptica de diferentes autores e 

instituições. Analisa as motivações de grupos terroristas, ataques realizados e possíveis alvos 

a serem atingidos, e enfim, conclui que o terrorismo é heterogêneo, define-o da seguinte 

maneira: 

 

Terrorism involves heterogeneous violence used or threatened with a political aim; it can 
involve a variety of acts, of targets, and of actors; it possesses an important psychological 
dimension, producing terror or fear among a directly threatened group and also a wider 
implied audience in the hope of maximizing political communication and achievement; it 
embodies the exerting and implementing of power, and the attempted redressing of power 
relations; it represents a subspecies of warfare, and as such it can form part of wider campaign 
of violent and non-violent attemps at political leverage. (ENGLISH, 2009, p. 24). 
 

 

Dado o exposto e ajustando o texto de English (2009), é possível conceituar o terrorismo 

como:  

 

Terrorismo é ato ou ameaça de uso de uma violência heterogênea com finalidade 

política, com variedade de ações, meios, alvos e atores, de impacto psicológico 

considerável, produzindo terror ou medo entre um grupo específico ou a um público 

amplo, buscando ampliar a comunicação e realização política, que tenta exercer, 

implantar e/ou remodelar as relações de poder, representando uma subespécie de 

guerra e, como tal, podendo fazer parte de uma ampla campanha de tentativas 

violentas e não violentas de influência política. 

 
28 OFFICE OF THE COORDINATOR FOR COUNTERTERRORISM, 2009, p. 299-300. 
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1.10 Política pública para ameaças QBRNE 

 

 

O referencial teórico para política pública para ameaças QBRNE é mais concentrado em 

fatores de controle e não proliferação de armas de destruição em massa, tendo poucos autores 

se dedicado ao processo de resposta às ameaças QBRNE no aspecto político de construção 

das soluções.  

 

A literatura norte-americana contém vários trabalhos publicados, inclusive abordado o tema 

para o caso do Brasil. Cita o país como um exemplo mundial de implementação do programa 

de controle para não proliferação de armas nucleares.  

 

[...] Brazil has assumed a leadership position in international nonproliferation efforts. The end 
of Brazil’s nuclear weapons program is an important achievement and its continued 
non-nuclear-weapon status is an important element in the nonproliferation regime’s 
preservation. (CIRINCIONE; WOLFSTHAL; RAKJKUMAR, 2005, p. 393). 

 

Em Doyle (2008), é abordado a evolução do programa nuclear brasileiro e argentino, com a 

migração destes de uma abordagem voltada para construção de bombas nucleares para a 

utilização da energia nuclear para fins pacíficos e a adoção dos mecanismos internacionais de 

controle e inspeção. 

 

No National Research Council (2004), são apresentados requisitos necessários para uma força 

de resposta às ameaças QBRNE, identificando o comando, controle, comunicações, 

computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento (C4ISR) como requisitos para 

equipes de emergência. Descreve as tarefas que a força de reposta poderia ser obrigada a 

executar, as condições em que essas atividades possam ocorrer, as características e 

funcionalidades das tecnologias C4ISR que seriam necessárias, a fim de lidar com as 

conseqüências de um desastre ou ataque terrorista, bem como as oportunidades de capacitação 

e de exercício. 

 

Esta obra define como "Socorrista" todo o pessoal dentro de uma comunidade que pode ser 

necessário em caso de uma catástrofe natural ou provocada pelo homem ou um ataque 

terrorista. Inclui então os prestadores de resposta de emergência em nível federal, estadual e 
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municipal de segurança pública e saúde, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, dentre 

outros, bem como as instalações hospitalares, agências e as autoridades públicas. Além disso, 

os entes privados, como indústrias de comunicações, organizações sem fins lucrativos e não 

governamentais, como a Cruz Vermelha ou o Exército da Salvação e os trabalhadores da 

construção civil podem desempenhar um papel importante na resposta de emergência. 

 

A análise revela que o esforço nacional para a área de resposta deve alavancar o apoio 

tecnológico para que essas organizações e pessoas possam realizar uma resposta eficaz a um 

desastre ou ataque terrorista. A estrutura de coordenação para um evento desta natureza deve 

priorizar as atividades de entidades de resposta múltipla, devendo comportar uma arquitetura 

expansível de comando e controle. Dessa forma, as unidades de socorro dos municípios de 

menor capacidade de resposta poderiam ter suas deficiências minimizadas com a adoção de 

um sistema de comando e controle integrado, que tenha abrangência estadual e federal, 

podendo ser alocados recursos existentes em outras partes do território nacional para integrar 

a força de resposta local. 

 

O conceito favorece a ampliação da capacidade de resposta com uma maior abrangência de 

cenários, empregando a equipe melhor qualificada e mais rapidamente disponível para o 

atendimento de cada tipo de emergência. 

 

O National Research Council (2004, p. 46-48), estabelece para preparação e execução de 

ações de resposta, a seguinte lista de tarefas genéricas29:  

 

a) Ao longo do evento: 

 

• Recolher informação; e  

• Fornecer continuamente informação ao público. 

 

b) Pré-resposta: 

 

• Avaliar as lições aprendidas com incidentes anteriores; 

 
29 Entende-se por tarefas genéricas aquelas que não são referidas a um tipo particular de emergência ou ao nível 

de resposta. As funções descritas aqui podem não serem realizadas em fases distintas ou podem ser limitadas a 
apenas uma fase de uma operação de emergência. 
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• Elaborar avaliações de vulnerabilidade e risco das atividades de resposta e 

infraestrutura de suporte à resposta; 

• Planejar uma resposta; 

• Estabelecer protocolos de comunicação; 

• Treinar para responder a desastre ou ataque terrorista; 

• Coordenar com outras agências, níveis de governo e setor privado os recursos 

disponíveis; 

• Estabelecer procedimentos, incluindo o uso de sensores e outros meios para monitorar 

a infraestrutura de apoio crítico, conforme necessário; 

• Manter informações sobre infraestrutura crítica e dados geoespaciais nas áreas de 

interesse; 

• Proporcionar aquisições e apoio logístico; 

• Realizar manutenção, testes e diagnósticos; e 

• Fornecer continuamente informação ao público. 

 

c) Resposta inicial: 

 

• Implantar os respondedores; 

• Proteger os respondedores; 

• Estabelecer uma central de informações; 

• Monitorar a localização e status dos respondentes; 

• Identificar o comandante de incidentes; 

• Estabelecer e interoperar um sistema de C4ISR com os recursos existentes; 

• Avaliar em tempo real a extensão dos danos físicos, vítimas e o nível de contaminação 

e risco de transmissão de doenças; 

• Estabelecer zonas de quarentena, áreas seguras e controle de perímetro para a 

circulação; 

• Triar e tratar os feridos; 

• Realizar a gestão do local de crime; e 

• Fornecer continuamente informação ao público. 
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d) Contenção: 

 

• Expandir a área de controle e modelo e/ou prever áreas de risco; 

• Isolar ameaças secundárias (rede de gás rompidas, interrupção de serviços de energia 

elétrica, instabilidade das infraestruturas e edifícios danificados); 

• Restaurar ou substituir infraestrutura crítica de contenção; 

• Restaurar e manter sistemas C4ISR com infraestrutura restaurada ou substituída; 

• Realizar monitoramento ambiental; 

• Realizar um levantamento do local, determinar as necessidades adicionais e fornecer 

reforços; 

• Fornecer continuamente informação ao público; e 

• Manter interoperabilidade C4ISR. 

 

e) Curto prazo de recuperação: 

 

• Fornecer continuamente informação ao público; 

• Eliminar e/ou controlar a ameaça permanente imediata (por exemplo, conter o efeitos 

das armas de destruição em massa); 

• Expandir o tratamento de feridos (início da gestão do estresse, incluindo para os 

socorristas) e remoção dos feridos; 

• Resgatar, proteger, retirar e rastrear os civis; 

• Gerenciar a identificação, rastreamento e reunificação de pessoas desaparecidas; 

• Realizar operações mortuárias; 

• Garantir água e comida à salvo; 

• Fornecer alimentação, abrigo e apoio ao pessoal da área afetada; 

• Determinar, mobilizar, e implantar os recursos necessários para operações de longo 

prazo; 

• Realizar treinamento adicional para as equipes de emergência para as ameaças 

específicas do local; 

• Gerenciar recursos voluntários; 

• Fornecer recursos geoespaciais adicionais; 

• Fornecer serviços de emergência veterinária e suporte de controle e eliminação para 

animal e vegetal; e 
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• Estabelecer uma base de sustentação. 

 

f) Pós-evento de recuperação: 

 

• Desmobilizar os recursos de resposta; 

• Consolidar e reimplantar recursos; 

• Proporcionar a manutenção e apoio logístico; 

• Realizar um estudo de pós-ação e manter um registro das lições aprendidas; 

• Reconstituir recursos; 

• Atualizar planos; 

• Retreinar recursos; e 

• Identificar novos requisitos organizacionais ou materiais. 

 

g) Restabelecimento da normalidade: 

 

• Prestar apoio de descontaminação; 

• Fornecer gerenciamento financeiro para recursos de resposta e gerenciar contratos de 

suporte; 

• Fornecer aconselhamento pós-evento; 

• Restaurar a ordem pública e serviços essenciais; 

• Avaliar perdas, danos e impacto ambiental; 

• Tratar as baixas em massa; 

• Restaurar a infraestrutura física; e 

• Fornecer continuamente informação ao público. 

 

As condições em que as operações de emergência ocorrem também devem ser consideradas, 

podendo estas desenvolverem-se sob as mesmas condições caóticas características de um 

campo de batalha, com problemas de comunicação, limitação do campo de observação e 

restrição de movimentação. Dessa forma, o uso adequado de sistemas de informação para 

reduzir as necessidades de recursos, melhorar a capacidade de conhecimento e emprego 

adequado de equipamento de proteção individual é importante. 

 

Para os ataques biológicos, Hamburg (2002, p. 37), critica os formuladores e críticos de 
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políticas públicas que não conseguem entender a ameaça. Ressalta que existem muitos 

cenários biológicos que potencialmente poderiam acontecer e que conduziriam a uma 

epidemia da doença, como desdobramento de uma fonte desconhecida. As pessoas e 

autoridades não saberiam que haviam sido expostas, nem teriam reconhecido o ataque até os 

casos começarem a aparecer nos centros de saúde e hospitais em todo o país. Defende a 

posição que deve ser definido e alertado aos decisores políticos, o que precisa ser feito com 

respeito à infraestrutura de saúde pública e vigilância sanitária para ser possível, rapidamente, 

detectar, investigar e responder a surtos de doenças.  

 

Assim como o National Research Council (2004), Hamburg (2002) estabelece que a resposta 

vai começar a nível local, portanto, deve-se assegurar a capacidade a esse nível. Esta 

capacidade deve ser aumentada com planos claros de como os recursos estaduais e federais 

serão mobilizados para apoiar as agências locais. Tem-se então a necessidade de pessoal 

treinado, laboratórios mais fortes e melhores sistemas de comunicação em todos os níveis de 

governo e no setor privado. Devendo-se investir em sistemas e atividades que serão utilizados 

tão regularmente quanto possível, de modo que não estar testando novos planos e estratégias 

em caso de uma crise. 

 

Reconhece que a ameaça do bioterrorismo é incorporado em um conjunto de preocupações de 

doenças infecciosas para as quais deve ser mais bem preparado os EUA, sendo necessário 

fazer planos mais concretos no que diz respeito à forma de distribuir os medicamentos, 

vacinação, ou outras intervenções que precisam ser rapidamente mobilizados em uma situação 

de acidente de massa, envolvendo um grande número de indivíduos.  

 

Por fim, os sítios de Internet da National Academies Press (www.nap.edu), da RAND 

Corporation (www.rand.org) e da Federation of American Scientists (www.fas.org) são 

repositórios digitais com vasto material publicado referente às ameaças QBRNE. Contém 

livros, artigos, periódicos, relatórios, depoimentos e arquivos multimídia que são fonte de 

conhecimento para área.  
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i Uma pequena correção se faz necessária: esta análise deveria ser combinada com a legislação 
pertinente, por exemplo: 17.890 Funções Gratificadas (FG) no ano de 2005, e em dezembro de 2011 
eram 25.511 (BRASIL, 2011c, p. 103), conforme o Art. 15 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 
1992, são exclusivas para servidores de carreira. 
 

Art. 15. A designação para o exercício de Função Gratificada (FG) recairá em servidor 
ocupante de cargo efetivo do quadro próprio do órgão ou entidade e, quando for o caso, em 
servidores das carreiras de Orçamento e de Finanças e Controle. (BRASIL, 1992). 
 

O número de cargos em Direção e Assessoramento Superior (DAS) em 2005 representava um total de 
19.925 vagas, e em dezembro de 2011 eram 22.042 (BRASIL, 2011c, p. 103), a limitação de acesso 
externo é dada por dois dispositivos o Art. 14, da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, que 
estabelece no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão DAS, níveis 1, 2 e 3, e os 
incisos I e II, do Art. 1º. do Decreto nº 5.497, de 21 de julho de 2005 (BRASIL, 2005b), que obriga 
exclusivamente no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos cargos em comissão DAS, níveis 1, 2 
e 3 e 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão DAS, nível 4, para serem ocupados por 
servidores de carreira.  
 

Não se pretende aqui discorrer sob o número exato de cargos com livre provimento, ou seja aqueles 
com possibilidade de nomeação de qualquer pessoas não ocupante de cargo público efetivo, mas 
chamar a atenção para o fato de que, mesmo reduzindo o universo consideravelmente, ainda tem-se 
um elevado número de cargos comissionados nas funções de chefia e assessoramento da máquina 
pública brasileira, que acabam facilitando o acesso e permeação política nas posições decisórias. Este 
acesso burla o concurso público por mérito e a progressão funcional.  
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METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será dada atenção ao processo de pesquisa realizado, o universo e a amostra 

estudados, os métodos de coleta e tratamento dos dados e as limitações deparadas na 

metodologia escolhida. 

 

 

1.11 Tipo de pesquisa 

 

 

Este estudo tem como finalidade analisar um problema que afeta a segurança da sociedade 

brasileira, e para tanto, necessita prospectar, identificar e analisar diversas políticas públicas e 

instituições. 

 

É uma pesquisa qualitativa onde os aspectos quantitativos não são a principal preocupação e 

se busca interligar uma série de interpretações utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, 

com vista a uma melhor compreensão do assunto investigado através do raciocínio lógico.  

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais 
empíricos – estudo de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; 
artefatos; textos e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais 
– que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. 
(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

 

Segundo os critérios apresentados por Vergara (2009), a pesquisa pode ser classificada como:  

 

a) Quantos aos fins:  

 

• Pesquisa descritiva: pretende expor as políticas públicas relacionadas ao tema de 

ameaças QBRNE e a evolução das ações antibombas na Polícia Federal; 

• Pesquisa aplicada: por ser tratar um problema concreto com necessidade de 

compreensão em curto prazo, cujo maior motivador é a proximidade de grandes 

eventos que o Brasil sediará. 
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b) Quantos aos meios de investigação:  

 

• Pesquisa bibliográfica: por meio do estudo de livros, revistas, jornais, periódicos, 

material em hipertexto publicado na Internet ou de circulação restrita; 

• Pesquisa documental: mediante acesso a documentos e base de dados do 

Departamento de Polícia Federal, da Secretaria Extraordinária de Segurança para 

Grandes Eventos, Department of Homeland Security, Department of Army e outras 

instituições pesquisadas; 

• Pesquisa de campo: realizada com os integrantes e ex-integrantes das unidades 

antibombas da Polícia Federal, visitas a organismos estrangeiros nos Estados Unidos 

da América, bem como observações diretas colhidas durante a realização de eventos 

de envergadura e de segurança de dignitários. 

 

 

1.12 Sujeitos da pesquisa 

 

 

A pesquisa é sobre as políticas públicas relacionados às ações de controle, fiscalização e 

resposta a incidentes com material químico, biológico, radiológico, nuclear e explosivos no 

Brasil e EUA, as unidades antibombas brasileiras, os órgãos estrangeiros e brasileiros 

relacionados ao tema e, por fim, policiais que se envolvem ou se envolveram com ações dessa 

natureza.  

 

Levou-se em consideração os critérios de acessibilidade no que se refere à pesquisa das 

entidades situadas no exterior e tipicidade para os elementos que contribuirão para o 

levantamento de dados e informações no que se refere às unidades antibombas brasileiras e 

policiais que detêm o conhecimento histórico da área. 

 

Das entidades estrangeiras, o foco prioritário foi nas políticas, planos e programas adotados 

pelos Department of Homeland Security (DHS), Federal Emergency Management Agency 

(Fema), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) e Federal Bureau of 

Investigation (FBI), nos Estados Unidos. 
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Foram avaliadas as unidades antibombas da Polícia Federal, ou seja, os Grupos 

Especializados em Bombas e Explosivos (GBE). Já nas entrevistas para reconstrução do 

histórico da área de bombas e explosivos da Polícia Federal, foram selecionados seis policiais 

federais, todos com reconhecido conhecimento especializado e participação histórica em 

ações desta natureza, os quais esse pesquisador possui facilidade de acesso. 

 

No que se refere às políticas públicas relacionadas às ameaças QBRNE, foram avaliadas na 

legislação federal brasileira e material disponível referente às instituições que as executam. 

 

 

1.13 Coleta dos dados 

 

 

Para poder construir a resposta ao problema formulado, diferentes meios de coletas de dados 

foram empregados, quais sejam: 

 

a) Pesquisa de campo: realizada por meio de entrevistas abertas e individuais para coleta das 

informações históricas e percepções. Na coleta de dados referentes à estrutura de resposta 

às ameaças QBRNE dos Estados Unidos da América, foi feito o uso de entrevista aberta 

coletiva. A observação direta deste pesquisador foi realizada durante os eventos de 

segurança ao qual participou como operador na área de bombas e explosivos ou como 

coordenador de vistorias e contramedidas para ameaças QBRNE. 

b) Pesquisa documental: consulta a documentos internos e bases de dados do Departamento 

de Polícia Federal (DPF), Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP),  

Secretaria de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), Department of Homeland 

Security, Department of Army, National Counterterrorism Center e outras instituições 

pesquisadas; 

c) Pesquisa bibliográfica: foram consultados livros, revistas, jornais, periódicos, teses, 

dissertações, monografias, artigos, material em hipertexto publicado na Internet ou de 

circulação restrita, bem como a legislação federal; 

 

Inicialmente realizou-se parte da pesquisa de campo. Foram investigados as informações do 

centro de dados de bombas existente na ATF, e instrutores do DHS e FBI.  
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O United States Bomb Data Center (USBDC), unidade da ATF, situado em Washington, foi 

visitado em 20 de setembro de 2010. Participaram da entrevista o responsável pela unidade e 

parte do efetivo. O pesquisador não limitou o número de participantes e nem definiu quem iria 

participar da entrevista. Isso ficou na liberdade de escolha da unidade pesquisada. O motivo 

para tal opção se deve ao fato de ser uma área extremamente restrita e que afeta a segurança 

daquele país. Assim, o número de participantes na entrevista coletiva foi de oito pessoas e por 

questões referentes à segurança não será divulgado os nomes dos entrevistados. 

 

O processo de negociação para viabilizar o acesso do pesquisador na unidade foi longo e 

burocrático, tendo o pesquisador se utilizado de cartas de apresentação do United Kingdon 

Police National Bomb Data Centre (UKPNBDC), unidade da SO15 Counter Terrorism 

Command, da New Scotland Yard. Por intermédio de outros policiais estrangeiros que 

conheciam de antemão este pesquisador e o responsável pela unidade pesquisada, foi possível 

estabelecer o contato. Após o tramite de documentos entre o DPF e o congênere no exterior, e 

verificado pelos mecanismos internos de segurança das instituições, foi enviado o convite 

formal para a visita. 

 

Nas entrevistas realizadas para o levantamento das informações históricas, foram 

prospectados dez especialistas em explosivos do quadro do Departamento de Polícia Federal. 

Destes se concentrou a entrevista em seis que efetivamente tinham informações diferentes das 

conhecidas por este pesquisador, os quais são qualificados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Especialistas em explosivos entrevistados 

Nome Cargo Tempo de Serviço Faixa Etária 
Luiz Eduardo Lucena Gurgel Perito Criminal Federal 31 anos 55 a 59 anos 

Aggeu Lemos Bezerra Neto Perito Criminal Federal 30 anos 55 a 59 anos 
Gustavo Scarpellini de Mello Perito Criminal Federal 16 anos 50 a 54 anos 

Francisco Artur Cabral Gonçalves Perito Criminal Federal 15 anos 45 a 49 anos 

Paulo Martins Beltrão Filho Perito Criminal Federal 16 anos 40 a 44 anos 
Bruno Costa Pitanga Maia Perito Criminal Federal 13 anos 35 a 39 anos 

 

Todos os entrevistados atuaram como explosivistas, com efetivas desativações de artefatos 

explosivos reais, dezenas de atendimentos, realizaram formação profissional no Brasil e no 

exterior, foram ou são instrutores da Academia Nacional de Polícia na disciplina de Bombas e 

Explosivos e cursos de formação e aperfeiçoamento dos policiais federais e estaduais. 
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Atualmente, operam no campo estratégico no preparo de cursos, licitações e planos de 

segurança e coordenação para proteção de grandes eventos, nas ações de vistorias de 

segurança e contramedidas. São servidores policiais posicionados na Classe Especial, ou seja, 

no topo da carreira profissional. 

 

As entrevistas destes foram por meio de contato telefônico e troca de mensagens eletrônicas 

no período de outubro a novembro de 2009. Foram inquiridos por este pesquisador a 

apresentarem uma linha cronológica de acontecimentos e percepções sobre o tema. Instigados 

a falar a partir do momento em que começaram a atua na área de antibombas, treinamentos 

recebidos e ministrados, situações vivenciadas, onde se buscou aferir com documentos do 

DPF, bibliografia e cruzamento das informações. À medida que surgiam lacunas, estes foram 

novamente consultados e instigados a buscar em acervos pessoais as informações necessárias. 

Este processo de interação levou em torno de 45 dias. 

 

A opção pelas entrevistas abertas facilita o surgimento de questões não previstas, mas de 

grande relevância, e a livre expressão do entrevistado, minimizando os direcionamentos que 

por ventura pudessem ocorrer pelo pesquisador. 

 

Intercaladas na pesquisa de campo, e após esta, foi realizada a pesquisa documental e 

bibliográfica. A primeira teve como foco aferir dados, informações, eventos, datas, recursos 

empregados e experiências anteriores do DPF e da Sesge, relacionado ao tema de ameaças 

QBRNE. Já a segunda permitiu uma maior compreensão referente ao processo de construção 

das políticas públicas e os aspectos relacionados a transversalidade destas, sendo utilizada na 

exploração do tema dentro da legislação federal e documentos estratégicos no Brasil e nos 

EUA. 

 

 

1.14 Tratamento dos dados 

 

 

Dado o conjunto de dados e forma de coletá-los nesta pesquisa, o tratamento destes seguirá 

duas abordagens: historiografia e análise de conteúdo. 
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A historiografia foi aplicada, principalmente, nas recuperações dos históricos da formação dos 

grupos operacionais e das ocorrências de ações antibombas no Brasil. Os resultados das 

pesquisas bibliográfica e documental, associados ao conjunto de entrevistas abertas realizadas 

com os policiais de reconhecida especialização e participação histórica nas atividades 

antibombas, foram cruzados, analisados e, dessa forma, foi possível construir o contexto 

histórico para esta dissertação. 

 

Com a análise de conteúdo, foram tratadas e confrontadas as informações colhidas referentes 

as políticas públicas relacionadas com ameaças QBRNE no Brasil e nos EUA, dados do 

orçamento federal e do papel das instituições brasileiras para o aparato de resposta.  
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RESPOSTA ÀS AMEAÇAS QBRNE NOS EUA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os dados coletados e analisados sobre as políticas públicas 

norte-americanas responsáveis por estruturar a capacidade de resposta às ameaças QBRNE 

naquele país. São estudadas as políticas públicas a partir de 2001, ano em que ocorreu o 

ataque às torres gêmeas, até o momento atual, bem como a estruturação do processo de 

capacitação e criação de conhecimento massivo para a área. 

 

 

1.15 A política pública norte-americana 

 

 

Uma semana antes da posse do presidente norte-americano George Walker Bush30, em 

reunião com o Diretor da Central Intelligence Agency (CIA), George Tenet, e com Diretor 

Adjunto de Operações da CIA, James L. Pavitt, o presidente e o vice-presidente, Dick 

Cheney, eleitos, e Condoleezza Rice (que se tornaria conselheira de segurança nacional) 

foram alertados para as três maiores ameaças aos Estados Unidos: Bin Laden, o aumento do 

poderio militar chinês e a crescente disponibilidade e proliferação das armas de destruição em 

massa – QBRN (WOODWARD, 2003, p. 60). 

 

Ocorreram os ataques de 11 de setembro de 2001 (oito meses após a posse do presidente 

Bush), e na sequência outras ações terroristas, que desencadearam nos Estados Unidos uma 

política de combate ao terrorismo global, que orienta e lidera as ações das law enforcement 

(unidades de polícia ou agências oficiais com poder de polícia), da inteligência e dos 

militares, na segurança interna e externa contra ameaças QBRNE. 

 

Se for observada a grande quantidade de materiais publicados em livros, periódicos e também 

disponíveis em meio eletrônico, principalmente por órgãos oficiais do Executivo e do 

Legislativo norte-americano, é possível se ter idéia da preocupação da Administração Pública 

 
30 A posse foi realizada em 20 de janeiro de 2001, tendo sido o 43º presidente dos Estados Unidos da América. 

Disponível em: <http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewbush>. Acesso em: 2 maio 2012.  
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daquele país com o tema.  

 

No ano seguinte, em julho, é criada a National Strategy for Homeland Security31 (NSHS), que 

busca articular os três níveis de governo, setor privado e população em torno da proteção 

contra ataques terroristas. São diretrizes para serem cumpridas pelas instituições federais, 

recomendações e incentivos aos órgãos estaduais e municipais, organizações privadas e 

cidadãos americanos para aumentar a segurança, além de recomendações para ações do 

Congresso norte-americano.  

 

Na NSHS, três objetivos estratégicos são estabelecidos, dentro da seguinte prioridade: 1) 

prevenir ataques terroristas nos Estados Unidos; 2) reduzir a vulnerabilidade dos Estados 

Unidos ao terrorismo; e 3) minimizar o impacto e recuperação em caso de ocorrência de 

ataque. A elaboração da estratégia busca contemplar de maneira ampla uma proteção para 

diferentes meios e métodos de ataques, alertando para o fato dos inimigos (os terroristas) 

estarem trabalhando para obter armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, não 

menosprezando os meios comuns de ataques e as novas modalidades como o ciberterrorismo. 

O desafio apresentado é o desenvolvimento de sistemas interligados e complementares 

evitando a duplicação e assegurando a satisfação de requisitos essenciais. 

 

A estratégia é dividida em seis áreas críticas de missão: inteligência e alerta, fronteiras e 

segurança no transporte, contraterrorismo doméstico, proteção de infraestrutura crítica, defesa 

contra o terrorismo catastrófico e preparação para emergências e resposta.  

 

No Quadro 2 são destacadas, para cada área crítica, as principais iniciativas a serem 

desenvolvidas.  

 

Quadro 2 – Áreas críticas para a NSHS 

Área crítica Descrição Iniciativas 

Inteligência e 
alerta 

Tem como premissa o fato do terrorismo 
basear-se no ataque surpresa de forma a 
maximizar os danos. Quando ataca um 
alvo preparado os danos sofridos são 
reduzidos, devendo os Estados Unidos 
adotar todas as medidas para evitar ser 
surpreendido novamente, por meio de 

Reforçar as capacidades analíticas do FBI; 

Construir novas capacidades através da 
Divisão de Proteção de Infraestrutura e 
Análise de Informação do Department of 
Homeland Security; 

Implementar o Homeland Security Advisory 

 
31 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002a. 
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mecanismos de previsão, prevenção e de 
proteção. 

System; 

Utilizar análise para prevenir ataques; e 

Empregar técnicas red team
32. 

Fronteiras e 
segurança no 
transporte 

Busca conceber um planejamento de 
controle de fronteira e de segurança no 
transporte de maneira integrada. Assim, 
pretende-se promover o fluxo eficiente e 
confiável de pessoas, bens e serviços 
através das fronteiras e evitar que os 
terroristas se utilizem dos meios de 
transporte como instrumentos de 
destruição.  

O Presidente propôs ao Congresso que 
as principais agências de controle de 
fronteira e de segurança no transporte: o 
Serviço de Imigração e Naturalização, a 
Aduana, a Guarda Costeira e o Serviço 
de Inspeção Animal, fossem transferidos 
para o Department of Homeland 
Security.  

Garantir transparência na fronteira e na 
segurança no transporte; 

Criar “fronteiras inteligentes”; 

Aumentar a segurança nos contêineres de 
transporte marítimo internacional; 

Implantar o Aviation and Transportation 
Security Act of 2001; 

Recapacitar a Guarda Costeira Americana; e  

Reformar os serviços de imigração. 

Contraterrorismo 
doméstico 

Busca priorizar as ações de prevenção e 
interrupção de atividades terroristas 
dentro dos Estados Unidos, destacando o 
papel fundamental das unidades de 
polícia nos três níveis de governo. Para 
tal, deve-se valer de todos os meios 
legais, tradicionais e não tradicionais 
para identificar, deter e, se for o caso, 
processar os terroristas nos Estados 
Unidos. 

São alvos não apenas os indivíduos 
diretamente envolvidos em atividades 
terroristas, mas também suas fontes de 
apoio: as pessoas e organizações que 
financiam e fornecem-lhes assistência 
logística. 

Melhorar a coordenação intergovernamental 
na aplicação da lei; 

Facilitar a apreensão de potenciais terroristas; 

Continuar as investigações e processos 
criminais em andamento; 

Reestruturar completamente o FBI para 
enfatizar a prevenção de ataques terroristas; 

Mirar e atacar o financiamento de terroristas; 
e 

Rastrear terroristas estrangeiros e trazê-los à 
justiça. 

Proteção de 
infraestrutura 
crítica e bens 
essenciais 

O foco é melhorar a proteção individual 
de cada infraestrutura e também os 
sistemas de interconexão, tais como 
redes de energia elétrica e 
comunicações. Aumentando a proteção 
contra ataques terroristas é reduzida a 
vulnerabilidade a desastres naturais, o 
crime organizado e hackers de 
computador. 

 

Unificar o esforço dos EUA de proteção de 
infraestrutura do Department of Homeland 
Security; 

Construir e manter uma avaliação completa e 
precisa de infraestrutura crítica da América e 
bens essenciais; 

Possibilitar a parceria efetiva com governos 
estaduais e municipais e o setor privado; 

Desenvolver um plano nacional de proteção 
de infraestrutura; 

Proteger o Ciberespaço; 

 
32 Técnica red team é normalmente associado com as vulnerabilidades de avaliação e limitações dos sistemas ou 

estruturas. Uma equipe red team é um grupo que testa a segurança de uma organização, sendo que esta muitas 
vezes desconhece a existência da equipe ou a atribuição exata. O objetivo é fornecer uma imagem mais 
realista da disponibilidade de segurança do que as avaliações anunciadas, desencadeando controles ativos e 
contramedidas em vigor dentro de um determinado ambiente operacional. 
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Aproveitar as melhores ferramentas de 
modelagem analítica e desenvolver soluções 
eficazes de proteção; 

Proteger a infraestrutura crítica da América e 
principais ativos contra ameaças internas; e 

Proteger a infraestrutura transnacional através 
de parcerias com a comunidade internacional. 

Defesa contra o 
terrorismo 
catastrófico 

O objetivo é defender-se contra ameaças 
catastróficas, tais como um ataque 
terrorista com uso de agente químico, 
biológico, radiológico ou nuclear que 
poderia causar um grande número de 
vítimas, perturbações psicológicas em 
massa, contaminação e os danos 
econômicos significativos e pode 
sobrepor as capacidades médicas de um 
local.  

Identifica que a capacidade de detecção 
deste tipo de ameaça são modestos e as 
capacidades de resposta estão dispersas 
por todo o país, em todos os níveis de 
governo, o que requer uma nova 
abordagem, uma estratégia focada e uma 
nova organização. 

Evitar o uso terrorista de armas nucleares por 
meio de detectores e procedimentos melhores; 

Detectar substâncias químicas e biológicas e 
ataques dessa natureza; 

Melhorar sensores químicos e técnicas de 
descontaminação; 

Desenvolver vacinas de amplo espectro, 
antimicrobianos e antídotos; 

Aproveitar o conhecimento científico e as 
ferramentas para combater o terrorismo; e 

Implementar o Select Agent Program. 

Preparação para 
emergências e 
resposta 

Visa preparar para minimizar os danos e 
recuperar de quaisquer ataques. Quanto 
melhor preparado, melhor a resposta em 
um incidente de envergadura.  

Conduz na formação de um sistema 
nacional abrangente para reunir e 
coordenar todos os ativos necessários a 
uma resposta rápida e efetiva.  

A meta é consolidar os planos de 
resposta federais e construir um sistema 
nacional de gerenciamento de incidentes, 
em cooperação com os governos 
estaduais e locais.  

As unidades de respostas em diferentes 
níveis de governo devem planejar, 
equipar, treinar e exercitar para 
mobilizar sem aviso para qualquer 
emergência, devendo ainda envolver o 
setor privado e do povo americano. 

Integrar diferentes planos de resposta federais 
em um único plano de gestão de toda a 
disciplina do incidente; 

Criar um sistema nacional de gestão de 
incidentes; 

Melhorar as capacidades antiterroristas dos 
grupos táticos; 

Permitir uma comunicação contínua entre 
todos os respondentes; 

Preparar os profissionais de saúde para o 
terrorismo catastrófico; 

Aumentar os estoques de medicamentos e 
vacinas dos Estados; 

Prepare-se para descontaminação de agentes 
químicos, biológicos, radiológicos e 
nucleares; 

Elaborar Plano de apoio militar às autoridades 
civis; 

Construir o Citizen Corps (refere-se ao corpo 
de voluntários); 

Implementar a Iniciativa First Responder no 
Orçamento Fiscal Ano de 2003 (seria como 
inserir na Lei de Orçamento Anual no Brasil); 

Construir um Plano nacional de formação e 
avaliação; 

Melhorar o sistema de apoio à vítima. 
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Além das áreas críticas, também são abordados quatro fundamentos sob os quais se alicerçam 

a NSHS, quais sejam: legislação, ciência e tecnologia, compartilhamento de informações e 

sistemas e cooperação internacional. 

 

No aspecto da legislação é destacada a necessidade de novas leis, porém com o cuidado de 

não federalizar em excesso a guerra contra o terror ou constante sobreposição da lei federal 

sobre a estadual. São identificadas seis iniciativas para o nível federal e seis para o estadual, 

vide Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Iniciativas legislativas federais e estaduais da NSHS 

Nível Federal Nível Estadual 

Habilitar o compartilhamento de informações 
críticas de infraestrutura; 

Simplificar o compartilhamento de informações 
entre as agências de inteligência e as de aplicação 
da lei; 

Expandir os mecanismos de extradição; 

Revisar os mecanismo de autorização de 
assistência militar na segurança doméstica; 

Reviver a autoridade de reorganização do 
Presidente; e 

Oferecer flexibilidade de gestão para o Department 
of Homeland Security. 

Elaborar padrões mínimos para as carteiras de 
motorista estaduais; 

Melhorar a capacidade do mercado para o seguro 
contra o terrorismo; 

Treinar para a prevenção de ataques cibernéticos; 

Reprimir a lavagem de dinheiro; 

Assegurar a continuidade do poder judiciário; e 

Revisar as autoridades para decretar o isolamento. 

 
 

Em ciência e tecnologia são previstos os investimentos em pesquisas públicas e privadas para 

aumentar a capacidade de proteção e respostas aos incidentes hostis, com o desenvolvimento 

de contramedidas QBRN, aumento da capacidade técnica dos grupos de primeira resposta, a 

criação de mecanismos que facilitem o desenvolvimento de protótipos e projetos pilotos, a 

padronização de tecnologia destinada a área de proteção interna. 

 

Para o compartilhamento de sistemas e informações a meta é integrar as bases de dados 

federais da área de polícia de imigração, inteligência, saúde pública e gerenciamento de 

emergência. Integrar o sistema de comunicação dos serviços de emergência, principalmente 

os estaduais e municipais que, por muitas vezes, são incompatíveis. Compartilhar informações 

estaduais, locais, das indústrias privadas e dos cidadãos. E adotar um conjunto de metadados 

padronizado para as informações relevantes. 
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No que se refere aos custos de implementação da estratégia, o modelo proposto estabelece a 

participação dos três níveis de governo, estimando que o custo anual dos gastos com a 

proteção interna é na ordem de 100 bilhões de dólares norte-americanos, excetuando-se os 

gastos com as forças armadas. O plano orçamentário do ano de 2003, seguinte à publicação da 

NSHS, iria priorizar, respectivamente: 1) os gastos com as equipes de primeira resposta; 2) 

defesa do bioterrorismo; 3) proteção da fronteira americana; e 4) o emprego das últimas 

tecnologias para proteção interna. No ano de 2004, uma vez sendo aprovadas pelo Congresso 

as alterações da estrutura administrativa federal contida na NSHS, seriam priorizados os 

seguintes itens: 1) incrementar as capacidades analíticas do FBI; 2) criar novas capacidades da 

Divisão de Proteção de Infraestrutura e Análise de Informação do então criado Department of 

Homeland Security; 3) criar as fronteiras inteligentes; 4) aumentar a segurança do transporte 

marítimo de contêineres; 5) recapacitar a Guarda Costeira; 6) prevenir o uso de armas 

nucleares pelos terroristas, com o emprego de melhores meios de detecção e procedimentos; 

7) desenvolver o espectro de vacinas, antibióticos e antídotos; e 8) integrar as informações do 

governo federal. 

 

É uma política pública apresentada pelo governo federal norte-americano, com priorização de 

ações dentro da técnica, com o governo assumindo sua responsabilidade e se expondo aos 

riscos de uma falha de planejamento, porém, nesse caso, uma falha de planejamento é algo 

menos arriscado que a falta de um planejamento. Conforme já citado, os esforços são 

direcionados a uma meta explícita, clara e de fácil compreensão, favorecendo a continuidade e 

coesão das ações empregadas (Quinn, 2006, p. 33-34). 

 

Havia nela, na época, um reconhecimento da capacidade de resposta ser modesta e dispersa 

no território norte-americano. Aponta a falta de integração e cooperação entre as instituições e 

promove um alinhamento de trabalho interinstitucional. Busca com a NSHS, minimizar os 

problemas apontados por Rabell (2000, p. 4), ou seja, ultrapassar a barreira da complexidade 

de inter-relacionamentos e coordenar os diferentes níveis de governo dentro da ampla rede de 

agentes públicos e privados. Enfim, almeja o preparo adequado daquele país para responder 

aos eventos catastróficos provocados pelo terrorismo, com a premissa de que um alvo 

preparado, ao ser atacado, tem os danos minimizados. 

  

Em dezembro de 2002 foi apresentada a National Strategy to Combat Weapons of Mass 
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Destruction33, que adotou três eixos de trabalho: contraproliferação para combater o uso de 

ADM, reforçar a não proliferação de ADM e gerenciamento de consequências para responder 

ao uso de ADM.  

 

A posse de ADM por Estados hostis e terroristas representa um dos grandes desafios de 

segurança enfrentados pelos Estados Unidos. Dentro do primeiro eixo de trabalho, é 

fundamental que as unidades militares e as agências civis apropriadas, estejam preparadas 

para dissuadir e defender contra uma gama de emprego de ADM em diferentes cenários, 

devendo ser incluídos como doutrina básica de operação, treinamento e equipamento para 

todas as forças. Também lança mão de responder a ameaças de ADM com todo potencial e 

força militar tanto para prevenir como para reprimir um ataque e busca criar uma nova 

abordagem para defesa de armas biológicas. 

 

Na linha de não proliferação, busca-se garantir o cumprimento de tratados e acordo 

multilaterais como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a Convenção sobre Armas 

Químicas e a Convenção sobre Armas Biológicas. Em conjunto com países aliados e a 

comunidade internacional, os EUA deve: envidar os esforços para impedir que os estados e 

terroristas adquiram ADM e mísseis; retardar e encarecer o acesso a tecnologias sensíveis, 

materiais e conhecimentos necessários para o desenvolvimento de ADM; desenvolver 

programas para redução de material físsil e melhorar a segurança do material existente, com a 

pesquisa de reciclagem e tratamento do material combustível nuclear; aumentar o controle de 

exportação para os componentes das ADM com alteração na legislação se for o caso, mas sem 

perder também o foco comercial e buscando ampliar e flexibilizar o conjunto de sanções 

políticas na estratégia global contra a proliferação das armas químicas, biológicas, 

radiológicas e nucleares. 

 

Por fim, na gestão de consequências para responder ao uso de ADM os Estados Unidos deve 

se desenvolver para reduzir o quanto possível os efeitos de um ataque de ADM internamente e 

no exterior. Devem também ser desenvolvidos programas de treinamento, planejamento e 

assistência aos estados e municípios, sendo que as equipes de primeira resposta devem ter 

toda a proteção necessária, assistência médica, ferramentas para identificar, avaliar e 

responder a um evento de ADM. 

 
33 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002b. 
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A estratégia aborda um tema típico de baixa visibilidade de demanda, pois não há uma 

previsibilidade ideal para se proteger de um ataque de ADM. O país se prepara para algo que 

exige uma resposta imediata e sem tempo para receber insumos. O investimento no recurso 

humano torna-se prioritário e fundamental para a boa gestão, havendo um esforço na 

descentralização da execução das ações de resposta. 

 

Em 28 de fevereiro de 2003, foi expedida a Homeland Security Presidential Directives nº 5 – 

(HSPD-5) que trata do Gerenciamento de Incidentes Domésticos34. Ela determina os 

procedimentos, responsabilidades e limites da cadeia de comando no caso de um incidente, 

estabelece um prazo para elaboração de um Plano Nacional de Resposta e fatores essenciais a 

estarem contemplados no plano. 

 

A National Strategy for Combating Terrorism35 surgiu em fevereiro de 2003, estabelecendo 

um panorama do terrorismo no mundo, alertando para as novas formas de ataque, a facilidade 

de comunicação, mobilidade territorial e a organização dos grupos terroristas. Apresenta uma 

estratégia baseada na redução da área territorial e da capacidade operacional dos grupos 

terroristas, usando parcerias internacionais tradicionais e também buscando novos aliados. 

Concentra-se em identificar e neutralizar ameaças antes que elas atinjam as fronteiras norte-

americanas.  

 

O primeiro princípio da estratégia 4D (Defeat, Deny, Diminish and Defend ou seja, derrotar, 

negar, diminuir e defender) é derrotar as organizações terroristas com uso direto e indireto da 

diplomacia, economia, informação, forças da lei, poder militar, financeiro, inteligência ou 

outros instrumentos de poder, devendo ter como alvos os indivíduos, estados patrocinadores e 

redes transnacionais que permitem que o terrorismo continue, atacando suas bases, destruindo 

os redutos, a capacidade de planejar e operar.  

 

É um dos objetivos identificar os terroristas e suas organizações, sendo que reconhece a 

deficiência dos Estados Unidos no aspecto do conhecimento do funcionamento interno de 

algumas organizações terroristas. Busca uma concentração de esforços na área de inteligência, 

 
34 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2003a. 
35 Id., 2003b. 
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incentivando o crescimento de conhecimento em línguas estrangeiras em todas as instituições 

governamentais.   

 

Outro objetivo é o de localizar os terroristas e suas organizações, pois entende que os métodos 

tradicionais de avaliar a capacidade de combate do inimigo não são mais aplicáveis. Deve 

haver um esforço para ampliar as fontes de informação, usando-as para penetrar em 

organizações terroristas, obter informações sobre as lideranças, planos, intenções, modus 

operandi, recursos financeiros, comunicações e recrutamento. Deve-se buscar a exploração 

dos recursos legais e parceiros internacionais para aumentar a captação de informações de 

inteligência.  

 

E por fim, no princípio de derrotar, o objetivo é destruir os terroristas e suas organizações. É 

um objetivo agressivo onde se busca eliminar a capacidade de existir e operar dos terroristas, 

atacando os redutos, lideranças, comando, controle, comunicações, material de suporte e 

recursos financeiros. Aqui se incluem as ações de capturar, deter e julgar indivíduos 

conhecidos e suspeitos da prática de atos de terrorismo, ações militares e de eliminar as fontes 

de financiamento.  

 

O princípio de negar consiste em eliminar o patrocínio e apoio aos redutos, campos de 

treinamento, locais para planejar e executar os ataques. Ele se apoia em três bases: a primeira 

é a responsabilidade que todos os Estados têm em combater o terrorismo, a segunda é a 

assistência prestada pelos Estados Unidos aos Estados que não têm os meios para combater e 

a última é para os Estados que relutam ou não querem executar ações contra o terrorismo, 

devendo, neste caso, serem adotadas medidas políticas para convencê-los de uma mudança de 

posicionamento. É nesse princípio que se insere a prevenção de aquisição de elementos 

QBRNE por parte dos grupos radicais, o combate à lavagem de dinheiro, o tráfico de armas, o 

tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho e o tráfico de pessoas. 

 

O terceiro princípio visa diminuir as condições que os terroristas podem explorar, ou seja: 

melhorar os esforços na resolução de conflitos regionais, promover melhoras econômicas, 

sociais e desenvolvimento político, auxiliar na prática de boa gestão de governos, apoiar os 

valores democráticos e promover a liberdade econômica, são ações não diretamente 

relacionadas ao combate do terrorismo, mas que batalham no campo das ideias, um trabalho 

não exclusivo dos Estados Unidos, mas em conjunto com os países aliados e organismos 
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internacionais. É um alinhamento da política externa para fortalecer os Estados democráticos 

que se encontram debilitados e acabam sendo um campo fértil para a disseminação de ideias 

terroristas. Tem como objetivos a resolução do conflito Palestino-Israelense, o incentivo a 

governos moderados e modernos nos países mulçumanos e promover o livre fluxo de 

informações e idéias para acender as esperanças e aspirações de liberdade das pessoas em 

sociedades conduzidas por governantes patrocinadores do terrorismo global. 

 

O último princípio da estratégia 4D, é o de defender os cidadãos e interesses norte-americanos 

internamente e no exterior. Reforça neste aspecto a implementação da NSHS, busca criar a 

consciência de domínio, ou seja, o conhecimento efetivo de todas as atividades, eventos e 

tendências que poderiam ameaçar a segurança. É identificar as ameaças tão cedo quanto estas 

se configurem e tão distantes das fronteiras quanto possível, assim teria o máximo de tempo 

para uma resolução adequada. É integrar informações de unidades que operam no exterior 

com as informações colhidas no meio doméstico. Em suma, determina a criação de um Centro 

de Integração de Ameaça Terrorista com a responsabilidade de integrar e analisar todas as 

informações de ameaças em um único local.  

 

O princípio de defender incentiva a proteção da infraestrutura crítica dentro e fora dos Estados 

Unidos e busca adequar o equilíbrio no controle da fronteira, com um baixo risco e um alto 

volume de pessoas, aumentar a proteção de cidadãos norte-americanos que residem ou viajam 

ao exterior, com informativos sobre os riscos terroristas.  

 

O terrorismo catastrófico é dependente da interdição de pessoas e materiais, todavia planos, 

preparação e resposta imediata são essenciais para a mitigação de atos terroristas, assim, 

deve-se garantir a gestão integrada de incidentes. Em um esforço para assegurar uma resposta 

rápida à crise, os Estados Unidos deve coordenar com o país anfitrião ou parceiros regionais, 

o desenvolvimento de planos para alertar, conter e, se for o caso, repelir ataques com a 

garantia de disponibilização de recursos adequados para mitigar os danos. 

 

Surge na estratégia 4D uma abordagem nova para o trato de ameaças terroristas. A população 

é colocada na estratégia não somente como algo a ser protegido, mas como participante ativo. 

É passado conhecimento à população para esta proteger-se adequadamente, o que é uma 

forma de trazer a população, leiga no tema, para o processo da política pública em execução. 

Essa linha de pensamento prossegue nas estratégias seguintes sendo ainda mais ampliada.  
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A National Strategy for Combating Terrorism36, em setembro de 2006, sofre uma atualização 

que consiste em uma revisão da estratégia anterior e estabelece as seguintes metas para vencer 

a guerra contra o terror: 

 

• O avanço efetivo da democracia como antídoto de longo prazo contra a ideologia do 

terrorismo; 

• Prevenir os ataques de redes terroristas; 

• Negar o acesso a armas de destruição em massa e ao conhecimento para produzi-las 

aos Estados apoiadores e aos terroristas; 

• Negar o suporte e reduto de estados apoiadores aos terroristas; 

• Negar aos terroristas o controle de qualquer nação que possa ser usada como base para 

lançamento do terror; e  

• Lançar as bases e construir as instituições e estruturas necessárias para prosseguir com 

a luta contra o terror e ajudar a garantir o sucesso final. 

 

A estratégia ainda reforça as questões do terrorismo com fundamento religioso islâmico e sua 

distorção para justificar assassinatos, atentados e outras atrocidades, é a batalha no espaço das 

ideias com o fortalecimento de estados democráticos de direito.  

 

Já na gestão do Presidente Barack Obama, em junho de 2011, foi apresentada a National 

Strategy for Counterterrorism37 que faz um resumo da campanha contra a rede terrorista 

Al-Qaeda e foca a estratégia no enfrentamento das ameaças desta rede, pressionando o núcleo 

e enfatizando a necessidade de construir parcerias estratégicas e no fortalecimento da 

resistência dos Estados Unidos.  

 

Adota uma abordagem de fortalecimento da democracia nos países mulçumanos, com o 

desenvolvimento, diplomacia, comunicações estratégicas e o poder do setor privado, além dos 

esforços multidepartamentais e multinacionais com inteligência, campanhas militares e de 

aplicação da lei. É uma abordagem de combate ideológico com princípios de liberdade, 

justiça, igualdade, dignidade, esperança e oportunidade, em contraste com a injustiça, 

 
36 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2006. 
37 Id., 2011. 
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desordem e destruição oferecidas pelos terroristas.  

 

Prossegue com a priorização das ações de capacitação dos profissionais de contraterrorismo 

com as ferramentas e recursos necessários para maximizar a eficácia dos esforços, 

procurando, sempre que não prejudique a segurança das operações, disponibilizar e divulgar 

informações à população sobre as ameaças enfrentadas e as medidas de atenuação. E prima 

também pela flexibilidade de estrutura da legislação para se ajustar as mudanças de ameaças e 

ambientes. 

 

Assim, em resumo, a National Strategy for Counterterrorism38 apresenta como objetivos:  

 

• Proteger o povo americano, a pátria e os interesses americanos; 

• Perturbar, degradar, desmantelar e derrotar a Al-Qaeda e suas afiliadas e adeptos; 

• Prevenir o desenvolvimento do terrorismo, aquisição e uso de armas de destruição em 

massa, pois considera esta a maior ameaça à segurança global, adotando uma linha de 

parceria internacional para não proliferação, impedimento do roubo, do contrabando e 

do uso de ADM; 

• Eliminar os redutos protegidos dos terroristas; 

• Construir parcerias internacionais e capacidades duradouras contra o terrorismo; 

• Degradar as conexões entre Al-Qaeda e seus afiliados e adeptos; 

• Combater a ideologia da Al-Qaeda, sua ressonância e reduzir os redutos de violência 

explorados pela rede terrorista; e 

• Privar os terroristas dos recursos financeiros, mobilidade, movimentação de materiais, 

comunicações eletrônica e não eletrônica, e combater o sequestro, que tem se tornado 

uma das modalidades de captação de recursos da Al-Qaeda, com uma política de 

contra concessões. 

 

É uma política clara e inequívoca de combate a rede Al-Qaeda com metas pontuais distintas 

para diferentes regiões do planeta. São elas: Estados Unidos, sul da Ásia, Península Arábica, 

leste da África, Europa, Iraque, Magrebe e Sahel, sudeste asiático, Ásia central e na área de 

informações e idéias. Cada região possui aspectos distintos e assim os recortes espaciais não 

 
38 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2011. 



 
 

99 

possuem solução homogênea, devendo-se coordenar os meios existentes para atingir os 

melhores resultados. Ao final, cita como ponto de preocupação os grupos terroristas Hamas, 

Hezbollah e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. 

 

Também são criados e publicados outros documentos de cunho mais operacionais como o 

Weapons of Mass Destruction – Civil Support Team Operations39, de dezembro de 2007, que 

estabelece os procedimentos e os meios de apoiar as autoridades civis, pelas unidades 

militares, em caso de incidentes com agentes QBRNE, desastres naturais ou provocados pelo 

homem, podendo ser intencionais ou não, com resultados ou possibilidade de resultados 

catastróficos de perdas de vidas ou às propriedades.  

 

É um manual doutrinário, centrado na organização, missão, comando e controle, e operações, 

abordando conceitos de emprego, planejamento, capacidades e tipo de emprego para as 

missões de suporte aos operadores civis em caso de ADM, com informações para as 

autoridades locais, estaduais e federais. 

 

Observa-se que para os Estados Unidos o uso de ADM pelo terrorismo representa um dos 

mais graves riscos potenciais para a segurança nacional, pois um ataque bem sucedido poderá 

acarretar em centenas de milhares de vítimas, com impactos econômicos e políticos que 

afetariam toda a comunidade internacional. Atualmente, os EUA possuem 57 (cinquenta e 

sete) unidades QBRN, pertencentes a Guarda Nacional com capacidade para detectar, conter, 

identificar, neutralizar, descontaminar e investigar incidentes desta natureza e 

aproximadamente 2.500 explosivistas dos diferentes níveis de governo integrantes das 

unidades de polícia ou bombeiros encarregados da desativação de artefatos explosivos 

(SENIOR CRISIS MANAGEMENT SEMINAR, 2012). 

 

Outro documento de abordagem operacional, e de grande amplitude, é o National Response 

Plan (NRP) de 2004. Já previsto na NSHS (na área de proteção de infraestrutura crítica e bens 

essenciais, Quadro 2), foi criado a partir da HSPD-5 e sobre o antigo Federal Response Plan 

de 1992, é o manual de operações que alinha as estruturas de coordenação entre os órgãos 

federais, estaduais e locais para o trato de qualquer incidente doméstico de risco. Inclui a 

prevenção, preparação, resposta e recuperação de atos terroristas, catástrofes naturais e outras 

 
39 DEPARTMENT OF THE ARMY, 2009. 
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emergências graves, buscando como resultado a preservação da vida e proteção das 

comunidades norte-americanas, com o aumento da velocidade, eficácia e eficiência do 

gerenciamento de incidentes (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2004). 

 

O gerenciamento de incidentes é utilizado em todos os níveis de jurisdição, 

independentemente da causa, o tamanho ou complexidade do incidente ou assistência de 

emergência necessária. É um elemento chave da coordenação política mais ampla e 

mecanismos de integração do Governo Federal. O plano não cria novas autoridades ou 

competências, e sim serve para unificar e melhorar as capacidades de gestão de incidentes e 

recursos das agências e organizações que atuam sob suas próprias autoridades, em resposta a 

uma ampla gama de potenciais ameaças e perigos. 

 

Figura 3 – Estrutura para coordenação do NRP 

 
Fonte: Department of Homeland Security (2004, p. 20). 

 

Pode-se afirmar que as recomendações do National Research Council (2004) estão atendidas 

no NRP, que possui um plano básico que descreve a estrutura e os processos de uma 

abordagem nacional para gerenciamento de incidentes domésticos, sendo projetado para 

integrar os esforços e recursos dos governos federal, estadual e as organizações locais, bem 
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como, do setor privado e não governamental.  

 

A estrutura de coordenação é baseada no modelo do National Incident Management System 

(NIMS), que estabelece um Sistema de Comando de Incidentes (Incident Command System) 

com Comando Unificado no teatro de operações, com Comando de Área (se necessário), 

centros de coordenação de múltiplas agências e entidades de coordenação de múltiplas 

agências. O diagrama de visão geral desta estrutura de coordenação pode ser vista na Figura 3. 

 

Em caso de ataque terrorista a estrutura de coordenação para o NRP recebe um Centro de 

Operações Integrado sob o comando do FBI, com a responsabilidade de coordenar todas as 

investigações criminais e atividades de polícia, e sendo vinculado ao Joint Field Office (JFO). 

No nível estratégico, na sede do FBI, há o Centro de Operação e Informações Estratégicas 

(vide Figura 4), que opera em coordenação com o Centro de Operações do Homeland Security 

e com o Grupo de Gerenciamento de Incidentes Interagências. 

 

Figura 4 – Estrutura para coordenação do NRP para incidentes terroristas 

 
Fonte: Department of Homeland Security (2004, p. 21). 
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O plano básico inclui hipóteses de planejamento, papéis e responsabilidades, o conceito de 

operações, ações de gerenciamento de incidentes, e as instruções de manutenção do plano. 

Existem Apêndices que fornecem dados relevantes, como informações detalhadas de apoio, 

incluindo termos, definições, acrônimos, autoridades e um compêndio de planos entre 

agências nacionais.  

 

Nos anexos das Funções de Suporte a Emergências do NRP, são detalhadas as missões, 

políticas, estruturas e responsabilidades das agências federais para coordenar os recursos e 

apoio programático para os estados e municípios, bem como outros órgãos federais ou outras 

jurisdições e entidades durante os incidentes de importância nacional. Os anexos de Apoio 

fornecem orientação e descrevem os processos funcionais e requisitos administrativos 

necessários para assegurar a eficiente e eficaz gestão do incidente pelos departamentos e 

agências federais, entidades estatais, municipais, setor privado, organizações de voluntários e 

não governamentais. 

 

Os anexos de Incidentes descrevem as missões, políticas, responsabilidades e processos de 

coordenação que regem a interação entre entidades públicas e privadas envolvidas na gestão 

de incidentes e de operações de resposta de emergência através de um espectro de riscos 

potenciais, fornecendo uma visão geral das situações que exigem especialização e 

implementação específica do incidente no NRP. São elas:  

 

• Incidente biológico; 

• Incidente catastrófico; 

• Incidente cibernético; 

• Incidente de alimentação e agricultura; 

• Incidente radiológico ou nuclear; 

• Incidentes com materiais perigosos e petróleo; e 

• Incidente terrorista, Law enforcement e investigação; 

 

Cada anexo de Incidente é detalhado em suplemento pormenorizado, é o plano tático da 

operação, delimitando critérios de operação, plano de acionamento, fluxograma de ações, 

atribuições e responsabilidades dos participes. Por exemplo, o anexo de Incidente catastrófico 

é detalhado em Catastrophic Incident Supplement to the National Response Plan, cuja 
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finalidade é: 

The purpose of the Catastrophic Incident Supplement to the National Response Plan 
(henceforth, NRP-CIS) is to establish a coordinated strategy for accelerating the delivery and 
application of Federal and Federally accessible resources and capabilities in support of a 
jurisdictional response to a no-notice or short-notice catastrophic mass victim/mass 
evacuation incident.  Such an incident may result from a technological or natural disaster, or 
terrorist attack involving chemical, biological, radiological, nuclear, or high-yield explosive 
(CBRNE) weapons of mass destruction (WMD).  The NRP-CIS provides the operational 
strategy summarized in the National Response Plan Catastrophic Incident Annex (NRP-CIA). 
(DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2005, p. 5). 
 
 

Pode-se afirmar que o NRP é uma política com transversalidade acentuada, envolvendo 

dezenas de instituições, buscando eliminar as sobreposições de atuação, otimizando os 

recursos públicos, integrando os níveis de administração local, estadual e federal, primando 

pelo melhor desempenho e competência de cada órgão. São descentralizadas as ações mas 

com o controle e supervisão do governo federal. 

 

A principal crítica feita contra ao NRP veio dos usuários.  O seu foco é insuficiente para o 

escopo nacional, necessitando deixar mais claro os papéis e responsabilidades de todas as 

partes envolvidas na resposta. Além disso, o NRP e os seus documentos de apoio não 

constituem um verdadeiro plano operacional, no sentido compreendido por gestores de 

emergência. Seu conteúdo é inconsistente com a promessa de seu título. 

 

Na evolução desta política foi editado o National Response Framework (NRF), publicado em 

2008, que veio a corrigir algumas falhas do NRP, apuradas nos furacões Katrina e Rita, e deu 

maior atenção a capacidade de resposta no nível municipal. A ideia que orienta a ação de 

resposta é dada como: “A basic premise of the Framework is that incidents are generally 

handled at the lowest jurisdictional level possible.” (DEPARTMENT OF HOMELAND 

SECURITY, 2008, p. 10).   

 

O NRF é estruturado em um documento principal que descreve: a doutrina de atuação, os 

papéis e responsabilidades das instituições, as ações de resposta, as instituições engajadas na 

resposta, a planificação das necessidades para alcançar uma resposta nacional eficaz a 

qualquer tipo de incidente que ocorrer. Além deste, apresenta documentos complementares, 

quais sejam (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2008, p. 4):  

 

a) Emergency Support Function Annexes: agrupa as capacidades e recursos federais por 

áreas funcionais mais comuns de serem necessárias em caso de uma resposta, tais 
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como: transporte, combate a incêndios e suporte a vítimas em massa;  

b) Support Annexes: descreve os aspectos essenciais de suporte comuns a qualquer tipo 

de incidente, como gerenciamento financeiro, gerenciamento de voluntários e doações 

e coordenação do setor privado;  

c) Incident Annexes: relaciona aspectos únicos referentes a como responder a sete tipos 

de categorias de incidentes, tais como: biológico, catastrófico, cibernético, 

alimentação e agricultura, radiológico e nuclear, adandono em massa e terrorista, Law 

enforcement e investigação, ou seja, a diferença dos anexos de incidentes do NRP 

consiste na substituição do incidente com materiais perigosos e petróleo pelo 

abandono em massa; e 

d) Partner Guides: prove orientações com regras e ações a serem desenvolvidas nos 

níveis local, regional, estadual, federal e pelo setor privado como parceiros nas ações 

de resposta. 

 

O NRF continua executando o comando de incidentes baseado na estrutura do NIMS, tendo 

uma definição melhor da estrutura do Joint Field Office, conforme apresentado na Figura 5:  

 
 Figura 5 – Estrutura para coordenação do NRF 

 
Fonte: Department of Homeland Security (2008, p. 63). 
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O JFO é a principal estrutura Federal de gestão do incidente em campo, sendo uma instalação 

temporária, cuja localização vai depender do incidente. A função é fornece um local central 

para a coordenação dos diferentes níveis de governo e de entidades não governamentais, com 

a responsabilidade primária de resposta e recuperação. O JFO se utiliza de uma estrutura de 

Sistema de Comando de Incidentes, muito embora não esteja no teatro de operações. A 

principal função é fornecer o apoio às equipes que estão atuando na linha de frente, 

conduzindo ações mais amplas que podem se estender para além do local do incidente. 

 

Para incidentes que abranjam diferentes pontos do país, múltiplos JFO pode ser estabelecidos, 

seguindo os mesmos princípios do Comando Unificado de Área. Portanto, os princípios 

construídos pelo NRP em 2004, foram preservados no NRF em 2008, porém foi evoluído a 

objetividade para a execução das ações e melhor definidas as responsabilidades de cada 

instituições e autoridade envolvida. 

 

 

1.16 O processo de capacitação da força de resposta e da população 

 

 

No aspecto de construção da força de resposta para ameaças QBRNE, observa-se que, 

conforme Jernigan (2006), nos anos 70 o trabalho relacionado a bombas e explosivos era 

relegado para algumas poucas cidades grandes nos Estados Unidos, como Nova Iorque, 

Miami e Los Angeles. Tais esquadrões antibombas eram formados por ex-militares que 

acabaram entrando no campo da segurança pública.  Porém, fora dessas cidades a 

responsabilidade de promover respostas antibomba era das unidades especializadas das forças 

militares. 

 

Na época, o Law Enforcement Assistance Administration (LEAA) iniciou o treinamento de 

explosivistas civis e a Association of Chiefs os Police (IACP) formou o National Bomb Data 

Center. Posteriormente a IACP solicitou ao Exército a formação dos explosivistas civis e, a 

partir daí, em janeiro de 1971, ocorreu o primeiro curso básico de formação de explosivistas 

em Redstone Arsenal, no Missile and Munitions Center.  Foi então que surgiu a Hazardous 

Devices School (HDS), que nos dias de hoje é uma parceria do FBI, que controla o orçamento 
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da instituição, com o Exército americano que continua provendo instruções para indivíduos 

que irão atuar na primeira resposta. 

 

Desde 2004 a HDS se mudou para uma nova sede, com custo total de 25 milhões de dólares, 

onde existe toda a infraestrutura necessária para realização dos cursos, sendo que a 

capacitação básica tem duração de 6 semanas. A seleção dos estudantes da HDS é por meio 

dos escritórios do FBI que mantém ligações com os esquadrões antibombas locais dos 

Estados Unidos. A escola apenas aceita indivíduos patrocinados pela própria organização. 

Desde sua criação, mais de 20.000 indivíduos já foram formados na escola. 

 

Também são disponibilizados nos Estados Unidos programas de graduação, mestrado e 

doutorado, focados principalmente em política e administração pública, justiça criminal e 

saúde pública, com áreas de concentração em terrorismo, segurança interna e gerenciamento 

de emergências, sendo verificado que os programas têm o foco em servidores públicos 

envolvidos na área e também cidadãos comuns interessados no assunto, sendo capacitados ao 

longo dos anos mais de dois milhões de estudantes, em cursos presenciais e não presenciais 

(FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, 2012). 

 

Este incentivo é dado pelo Emergency Management Institute (EMI), situado no campus do 

National Emergency Training Center, no estado de Maryland. É ligado à Federal Emergency 

Management Agency (Fema), órgão do Department of Homeland Security (DHS). O EMI 

oferece mais de 400 cursos que podem ser agrupados em programas de treinamentos 

relacionados e credencia as instituições de ensino participantes do Programa de Ensino 

Superior em Gerenciamento de Emergências.  

 

A Fema ainda mantém outras duas unidades de treinamento o Center for Domestic 

Preparedness (CDP) e a National Training and Education Division (NTED). Ambas tem a 

função de capacitar os times de primeira resposta para atendimento de ameaças QBRNE. O 

principal público alvo dessas instituições são os servidores não federais, sendo os cursos 

oferecidos gratuitamente dentro de uma cota de servidores por estado e município. O CDP 

executa os cursos diretamente em suas instalações e possui um hospital escola para 

treinamento de instituições hospitalares e profissionais de saúde na preparação e resposta a 

desastres. A NETD oferece mais de 200 cursos em áreas como gerenciamento de 

emergências, gerenciamento e análise de riscos, segurança aeroportuária, inteligência, 
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abandono de instalações, gerenciamento de crises, cyber segurança, dentre outros. Não 

administra um centro de treinamento próprio, pois opera com 65 parceiros, dentre eles 

universidades, associações profissionais nacionais e internacionais, unidades de polícia e 

outros órgãos governamentais. 

 

Tem-se ainda o National Domestic Preparedness Consortium (NDPC), que é formado pelas 

seguintes instituições, sendo cada instituição especializada em uma área QBRNE: 

 

• National Center for Biomedical Research and Training - Academy of Counter 

Terrorist Education (NCBRT-ACE), na Universidade Estadual da Lousiana, 

especializado em agentes biológicos; 

• Energetic Materials Research and Testing Center (EMRTC), no Instituto do Novo 

México de Mineração e Tecnologia, focado em dispositivos explosivos e incendiários; 

• U.S. Department of Energy's Counter Terrorism Operations Support (CTOS) no  

Nevada Test Site, relativo a detecção, resposta e mitigação de agentes radiológicos e 

nucleares; e  

• National Emergency Response and Rescue Training Center (NERRTC) no Serviço de 

Extensão de Engenharia do Texas, que trata de armas de destruição em massa.  

 

O United States Bomb Data Center (USBDC), unidade da ATF, situado em Washington, é 

responsável por coletar informações sobre incêndios e incidentes relacionados com explosivos 

em todo os EUA. Incorporando informações de múltiplas fontes da ATF, FBI, United States 

Fire Administration, unidades de polícias locais, estaduais e federais, sendo processadas, 

correlacionadas e ficando disponibilizadas para análise estatística e pesquisa criminal para 

fins de pesquisas acadêmicas e policiais.  

 

O USBDC tem aproximadamente 4.000 unidades integradas ao Bomb Arson Tracking System 

(BATS), que é o sistema baseado em interface web utilizado para registrar: os casos 

investigados, detalhes de artefatos explosivos, mecanismos de funcionamento, indivíduos 

suspeitos, acidentes, oitivas de testemunhas, entre outras informações que irão compor a base 

de conhecimento do USBDC. Uma vez tratadas as informações, são gerados relatórios e 

comunicados aos usuários do sistema. É uma plataforma onde o conhecimento é centralizado, 

mas a inserção, relatórios e administração de usuários são distribuídos entre as várias agências 
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usuárias (BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS AND EXPLOSIVE, 2010).  

 

A implantação do BATS é por adesão das agências policiais interessadas. Uma vez 

trabalhando em conjunto, a unidade parceira recebe da ATF: capacitação, recursos materiais e 

informações.  

 

Na diretriz de capacitação do cidadão comum, sendo esse a primeira pessoa a estar no local, a 

premissa é que o preparo deste minimiza a perda de vidas. Além dos cursos a distância e 

presenciais, existem informativos produzidos pelo DHS e FBI para orientação de medidas de 

segurança para proteção contra ameaças QBRNE, tais como: distâncias de segurança, 

procedimentos de abandono e de proteção em áreas atingidas, identificação de ações suspeitas 

e preparativos para ataques, orientação para acionamento das forças de resposta, preparo de 

suprimentos e conjuntos de sobrevivência, entre outros (NATIONAL ACADEMIES; 

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2012). 

 

A capacitação para preparo e resposta às ameaças QBRNE é uma característica marcante das 

políticas públicas norte-americanas para a área. Também existem ações voltadas ao suporte 

dos operadores de primeira resposta, com o fornecimento dos meios necessários ao 

cumprimento de suas funções. 

 

Observa-se que as decisões estratégicas para a área foram emanadas da cúpula do Poder 

Executivo e Legislativo, com decisões da Presidência da República e secretários de Estado, ou 

seja, se compararmos com o Modelo de Fluxos Múltiplos de Kingdon, podemos concluir que: 

1) a crise estabelecida foram os ataques terroristas em 11 de setembro de 2001, o problema 

passa a ser bem definido; 2) haviam soluções já formuladas pelas equipes técnicas e outras 

foram elaboradas a partir da crise, o problema das armas de destruição em massa por grupos 

terroristas e as ações de Osama bin Laden já haviam sido alertadas pelas equipes técnicas, 

sendo de conhecimento da cúpula do governo norte-americano. Também já era notória a falta 

de cooperação entre as instituições do governo federal, ou seja, já estava o assunto na agenda 

governamental; e 3) passou a existir vontade política do Congresso e das autoridades para 

elaboração das políticas públicas necessárias, e por coincidência, ou não, havia ocorrido uma 

transição de governo concomitante ao apelo popular para a tomada de providências. 

 

Com os três fluxos pressionando, somado ao fervor de empreendedores de políticas públicas, 
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dos mais variados tipos: burocratas, militares, servidores civis, indústria bélica, imprensa, 

autoridades, políticos, entre outros, a janela de oportunidade política se abre, e através dela 

são elaboradas uma sequência de políticas públicas para atender as demandas de uma nação 

que já empreendia um esforço de guerra contra o terror. 
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RESPOSTA ÀS AMEAÇAS QBRNE NO BRASIL 

 

 

Este capítulo esta subdividido em: legislação federal e políticas públicas, orçamento do 

governo federal, os Grupos Especializados em Bombas e Explosivos na Polícia Federal, e, ao 

final, as instituições envolvidas na resposta às ameaças QBRNE. Prospectaram-se dados 

referentes ao governo federal da maneira mais ampla possível na legislação brasileira e 

políticas públicas documentadas, orçamento e instituições. 

 

 

1.17 Legislação federal e políticas públicas 

 

 

Se há o propósito do Estado de garantir a segurança dos cidadãos, então os atos normativos e 

as políticas públicas devem buscar esse atendimento por meio da prevenção, do planejamento 

e da organização das instituições para a mobilização dos recursos necessários. 

 

A proteção QBRNE está inclusa nesse propósito. Para compreendê-la, se faz necessário 

verificar na legislação a finalidade das políticas públicas e de que forma estão influenciando 

na capacidade de resposta do País. Observa-se que parte das políticas públicas tem o propósito 

de controle e fiscalização de agentes QBRNE, mas pouco se trata da formatação dos 

procedimentos de resposta, dos recursos, da cooperação, entre outras características 

necessárias. 

 

Assim, no texto que segue, serão apresentadas, de maneira sintética, a legislação federal e 

documentos com orientações políticas que focam ou interagem de alguma forma com a 

capacidade de resposta às ameaças QBRNE. 

 

O Sistema Único de Segurança Pública tem a característica de integrar os diferentes níveis de 

governo e fomentar o planejamento, prevenção, análise, avaliação e monitoramento das ações 

de segurança pública. Não possui de forma específica o propósito de responder às ameaças 

QBRNE ou fomentar a política de incentivo e desenvolvimento para o tema, mas, com 

articulação dos Gabinetes de Gestão Integrada pode obter êxito em implementar para as forças 
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de segurança procedimentos e protocolos de atuação conjunto. 

 

A Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas 

Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de toxinas e sua Destruição, promulgada pelo Decreto 

nº 77.374, de 1º de abril de 1976, busca a eliminação de ADM dos arsenais dos Estados e, em 

especial, exclui completamente a possibilidade de utilização como armas os agentes 

bacteriológicos (biológicos) e à base de toxinas. Normatiza no parágrafo 1, do Artigo X, que 

os “[...] Estados Partes na Convenção comprometem-se a facilitar o mais amplo intercâmbio 

de equipamento, materiais e informações científica e tecnológica para o uso de agentes 

bacteriológicos (biológicos) e toxinas para fins pacíficos [...]” (BRASIL, 1976). 

 

No Art. 5º da Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de 2000, que dispõe sobre o acesso 

ao patrimônio genético, é estabelecido que: 

 

Art. 5º É vedado o acesso ao patrimônio genético para práticas nocivas ao meio 
ambiente e à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e 
químicas.  

 

Tal medida foi sendo reeditada até a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, 

não havendo revogação expressa desta (BRASIL, 2001c). 

 

Em 12 de dezembro de 1988, foi emitido o Decreto nº 97.211, que promulga o Tratado sobre 

a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e Outras Armas de Destruição em Massa no 

Leito do Mar e no Fundo do Oceano e em seu subsolo. Baseado no “[...] interesse comum da 

humanidade no progresso da exploração e uso do leito do mar e do fundo do oceano para fins 

pacíficos [...]” (BRASIL, 1988b), o tratado estabelece o compromisso de não utilizar, 

armazenar ou experimentar ADM no fundo ou subsolo do oceano. Para tanto, são definidos 

critérios e formas dos Estados Partes certificarem-se, através de observações das atividades 

dos demais Estados Partes. 

 

O Tratado sobre Não Proliferação de Armas Nucleares, promulgado pelo Decreto nº 2.864, de 

7 de dezembro de 1998, busca limitar o acesso e banir o desenvolvimento de armas e artefatos 

explosivos nucleares e estabelecer mecanismos, por meio da Agência Internacional de 

Energia Atômica, com vistas a impedir que a energia nuclear destinada a fins pacíficos venha 

a ser desviada para armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares (BRASIL, 1998). 
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Já o art. 7 da Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e 

Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição (Decreto nº 3.128, de 5 de agosto 

de 1999), estabelece, nas medidas de transparência, no parágrafo 1, alínea h:  

 

h) As características técnicas de cada tipo de mina antipessoal produzida, até onde se 
conheça, e daquelas que, no momento, um Estado Parte possua ou detenha, 
fornecendo, quando possível, informações que possam facilitar a identificação e a 
eliminação de minas antipessoal; no mínimo, essa informação deve incluir 
dimensões, espoletas, conteúdo explosivo, conteúdo metálico, fotografias coloridas e 
outras informações que possam facilitar a desminagem; e (BRASIL, 1999b). 

 

Sendo essas informações importantíssimas a serem disponibilizadas aos especialistas em 

explosivos, a Convenção ainda determina o intercâmbio desta informação nos termos dos 

parágrafos 2 e 3: 

 

2. A informação fornecida em conformidade com este Artigo será atualizada pelos Estados 
Partes anualmente, cobrindo o último ano civil, e comunicada ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas no mais tardar até 30 de abril de cada ano.  
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá todos os relatórios recebidos aos Estados 
Partes. (BRASIL, 1999b). 

 

Dentro da mesma temática a Lei nº 10.300, de 31 de outubro de 2001, proíbe o emprego, o 

desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a exportação, a aquisição, a 

estocagem, a retenção ou a transferência, direta ou indiretamente, de minas terrestres 

antipessoal (BRASIL, 2001b). Excepciona uma quantidade de minas antipessoal com a 

finalidade de viabilizar o desenvolvimento de técnicas de sua detecção, desminagem e 

destruição, mas esta exceção é somente para as Forças Armadas.  

 

Em tese, as unidades antibombas das polícias do Brasil, apesar de se depararem no dia a dia 

com a localização, apreensão e desativação de tais artefatos utilizados pelo crime organizado, 

traficantes e quadrilhas de assalto a bancos, não podem dispor do material para o 

aprimoramento de suas técnicas. 

 

O Decreto nº 2.074, de 14 de novembro de 1996, criou a Comissão Interministerial para a 

aplicação dos dispositivos da Convenção Internacional sobre a Proibição do 

Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a Destruição das 

Armas Químicas existentes no mundo (CPAQ). Observa-se que as atribuições da Comissão 

são de coleta e tratamento das informações, viabilizar e acompanhar as inspeções em 
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instalações no Brasil e aplicar as sanções administrativas e providencias legais quanto as 

pessoas jurídicas e físicas que descumpram as obrigações referentes à CPAQ (BRASIL, 

1996). 

 

A Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e 

Uso de Armas Químicas Existentes no Mundo (Decreto nº 2.977, de 1º de março de 1999), 

estabelece nos parágrafos 1, 3 e 5 do artigo X, mecanismos para a assistência mútua e troca de 

informações referentes à proteção contra as armas químicas: 

 

1. Para os efeitos do presente Artigo, entende-se por "assistência" a coordenação e o 
fornecimento aos Estados-Partes de proteção contra as armas químicas, incluindo, entre outras 
coisas, o seguinte: equipamento de detecção e sistemas de alarme, equipamento de proteção, 
equipamento de despoluição e despoluentes, antídotos e tratamentos médicos e assessoria com 
relação a qualquer uma dessas medidas de proteção. 
[...] 
3. Todos os Estados-Partes se comprometem a facilitar o mais amplo intercâmbio possível de 
equipamento, materiais e informações científicas e tecnológicas sobre os meios de proteção 
contra as armas químicas, e terão o direito de participar desse intercâmbio. 
[...] 
5. A Secretaria Técnica estabelecerá, no prazo máximo de 180 dias após a entrada em vigor 
desta Convenção, e manterá à disposição de qualquer Estado-Parte que o solicitar, um banco 
de dados que contenha informação livremente disponível sobre os diversos meios de proteção 
contra as armas químicas, bem como as informações que possam ser proporcionadas pelos 
Estados-Partes. (BRASIL, 1999a). 

 

As definições das infrações administrativas para as pessoas físicas e jurídicas, bem como a 

tipificação dos ilícitos penais referentes ao uso, pesquisa, produção, estocagem, aquisição, 

transferência, importação, exportação de armas químicas ou de substâncias químicas 

abrangidas pela CPAQ com a finalidade de produção de tais armas, estão explicitadas na Lei 

nº 11.254, de 27 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005d). Também é definido como crime 

aqueles que contribuem, de maneira direta ou indireta, ativa ou passiva, para o uso de armas 

químicas, tanto em território nacional como fora deste. 

 

A Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, 

Munições, Explosivos e outros Materiais Correlatos (Decreto nº 3.229, de 29 de outubro de 

1999), estabelece nos artigos XIII, XIV, XV e XVI mecanismos para a troca de informações, 

cooperação, intercâmbio de experiências e treinamento, bem como assistência técnica para 

melhorar a capacidade de prevenir, detectar e investigar o tráfico e fabricação de explosivos 

ilicitamente (BRASIL, 1999c). 

 

Outros normativos relacionados ao combate do financiamento do terrorismo e a regimes de 
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governos que apoiam as ações terroristas também estão presentes na legislação brasileira, 

como o Decreto nº 3.267, de 30 de novembro de 1999, que dispõe sobre a execução da 

Resolução nº 1.267/1999, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que proíbe o trânsito 

de aeronaves de propriedade do regime do Taliban, bem como determina o bloqueio de 

fundos e bens pertencentes a esses (BRASIL, 1999d); e o Decreto nº 3.755, de 19 de fevereiro 

de 2001, que dispõe sobre a Resolução nº 1.333/2001, do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, que estabelece sanções contra o Taliban e Usama bin Laden40, tais como a proibição 

de venda ou envio de material bélico e fornecimento de consultoria, assistência técnica e 

treinamento militar no território afegão controlado pelo Talibã e o bloqueio e 

indisponibilização de fundos e demais recursos financeiros de Usama bin Laden e de pessoas 

e empresas associadas a ele, inclusive de brasileiros e qualquer pessoa residente no Brasil 

(BRASIL, 2001a). 

 

O Decreto 5.957, de 7 de novembro de 2006, também impõe sanções conforme recomendação 

das Nações Unidas, através da Resolução nº 1.718/2006, proibindo a realização de 

transferências de armamento convencional e de bens e tecnologias sensíveis envolvendo a 

República Democrática Popular da Coréia, bem como estabelece restrições de viagem, 

congelamento de fundos, ativos financeiros e recursos econômicos de indivíduos e entidades 

suspeitas de envolvimento em programas nucleares, missilísticos e de outras armas de 

destruição em massa naquele país (BRASIL, 2006c). 

 

As leis e decretos apresentados acima caracterizam-se por estabelecer mecanismos de 

controle, fiscalização e troca de informações em relação aos agentes QBRNE. São 

posicionamentos que o Brasil assume de embargo a possíveis Estados, grupos ou pessoas 

simpatizantes ou financiadores do terrorismo, de rejeição às armas químicas e biológicas, bem 

como artefatos explosivos que vitimizam a população civil. Porém, nada trazem sobre 

estruturação ou procedimentos de resposta em caso de ataques com agentes QBRNE. 

 

O Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados – R-105 (Decreto nº 3.665, de 

20 de novembro de 2000), tem uma finalidade administrativa de controle e fiscalização de 

armas de fogo, munições, explosivos, alguns produtos químicos, estabelecendo critérios para 

fabricação, armazenagem, comercialização e transportes. Trata de maneira superficial a 

 
40 Pode ser escrito como “Osama bin Laden”. 
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normatização das situações de incidentes e acidentes com explosivos, como se observa no 

inciso V do art. 34, onde estabelece como atribuição das Secretarias de Segurança Pública os 

procedimentos de investigação e perícia: 

 

V - proceder ao necessário inquérito, perícia ou atos análogos, por si ou em colaboração com 
autoridades militares, em casos de acidentes, explosões e incêndios provocados por 
armazenagem ou manuseio de produtos controlados, fornecendo aos órgãos de fiscalização do 
Exército os documentos e fotografias que forem solicitados; (BRASIL, 2000). 

 

Estabelece também procedimentos para destruição de materiais explosivos e agentes químicos 

de guerra. Do art. 221 ao art. 237, são pormenorizadas técnicas e segurança para execução da 

destruição, porém sempre dentro de uma visão de que o objeto a ser destruído provém de um 

acervo, estoque ou depósito de produto comercializado, industrializado ou de uso das Forças 

Armadas. 

 

Art. 221.   Os explosivos, munições, acessórios de explosivos e agentes químicos de guerra, 
impróprios para o uso, por estarem em mau estado de conservação ou sem estabilidade 
química, cuja recuperação ou reaproveitamento seja técnica ou economicamente 
desaconselhável, deverão ser destruídos com observância das seguintes exigências: 
 
I - a destruição será autorizada pelo Comandante da RM; 
II - a destruição deverá ser feita por pessoal habilitado; 
III - ao responsável pela destruição, cuja presença é obrigatória nos trabalhos de campo, 
caberá a responsabilidade técnica de planejamento e de execução dos trabalhos; 
IV - após a destruição será lavrado um termo, em três vias, assinado pelo responsável pela 
destruição. As vias terão os seguintes destinos: DFPC, RM (SFPC/RM) e pessoa jurídica 
detentora do material; e 
V - a destruição de restos e refugos de fabricação, não constantes de Mapas e Estoques, não 
necessita da autorização do Comandante da RM, prevista nos incisos I a IV deste artigo, 
sendo suficiente um controle com data, horário, origem e quantidades estimadas do material 
destruído. (BRASIL, 2000). 

 

É uma abordagem um tanto quanto limitada, não contemplando o trato dos artefatos 

explosivos improvisados.  

 

A Lei nº 9.112, de 10 de outubro de 1995, dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e 

serviços diretamente vinculados (BRASIL, 1995b), e o Decreto nº 4.214, de 30 de abril de 

2002, trata da Comissão Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis 

(BRASIL, 2002a). Focam na elaboração de listas de bens sensíveis, regulamentos, critérios, 

procedimentos e no controle de exportação de bens de uso duplo na área nuclear, química e 

biológica. Estes dois últimos referem-se àqueles relevantes para aplicação bélica e seus 

precursores (Brasil, 2010a). 

 

A Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, 
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estabelecida pelo Decreto nº 4.394, de 26 de setembro de 2002, busca tipificar como crime o 

ato, a tentativa, a cumplicidade, a organização e a colaboração intencional de qualquer pessoa 

que de maneira ilícita e intencionalmente entrega, coloca, lança ou detona um artefato 

explosivo ou outro artefato mortífero em, dentro ou contra local público, instalações 

governamentais, sistema de transporte público ou infraestrutura prestadora de serviço público, 

com a intenção de causar morte ou grave lesão corporal ou destruição significativa desse local 

com possibilidade de causar grande prejuízo econômico. Estabelece cooperação para 

investigações, prisões, processos penais e extradições de indivíduos que cometam delitos com 

bombas (BRASIL, 2002b). 

 

Em especial atenção, o art. 15 trata da cooperação para prevenção dos delitos previstos na 

Convenção, com o intercâmbio de informações, “mediante a pesquisa e desenvolvimento de 

métodos de detecção de explosivos e de outras substâncias nocivas que possam provocar a 

morte ou lesões corporais”, marcação de explosivos, cooperação e troca de tecnologia e 

equipamentos. 

 

É um mecanismo que pode ser bastante útil nas ações de capacitação das equipes de primeira 

resposta, investigação de atentados terroristas e também para o desenvolvimento da pesquisa, 

equipamentos e procedimentos.  

 

No Decreto nº 5.945, de 26 de outubro de 2006, é tratado o intercâmbio de informações sobre 

a circulação e o tráfico ilícito de armas de fogo, munições, explosivos e outros materiais 

correlatos entre o Brasil e a Argentina (BRASIL, 2006b). São identificados quais são os 

órgãos e instituições de cada país encarregados de prestar as informações necessárias 

referentes ao controle, comercialização, e fiscalização das armas de fogo, munições, 

explosivos e outros materiais correlatos, além de reforçar a assistência jurídica mútua para 

investigação dos delitos relacionados.  

 

A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 

2008, estabelece como ações estratégicas para incremento do nível de Segurança Nacional:  

 

- o aperfeiçoamento de processos para o gerenciamento de crises; 
[...] 
- a prevenção de atos terroristas e de atentados massivos aos Direitos Humanos, bem como a 
condução de operações contra-terrorismo, a cargo dos Ministérios da Defesa e da Justiça e do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR); 
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[...] 
- as medidas de defesa química, bacteriológica e nuclear, a cargo da Casa Civil da Presidência 
da República, dos Ministérios da Defesa, da Saúde, da Integração Nacional, das Minas e 
Energia e da Ciência e Tecnologia, e do GSI-PR, para as ações de proteção à população e às 
instalações em território nacional, decorrentes de possíveis efeitos do emprego de armas dessa 
natureza; 
- as ações de defesa civil, a cargo do Ministério da Integração Nacional; 
- as ações de segurança pública, a cargo do Ministério da Justiça e dos órgãos de segurança 
pública estaduais; 
[...] 
- medidas de defesa contra pandemias; e (BRASIL, 2008b). 

 

Pequena correção deveria ser realizada na Estratégia Nacional de Defesa: “as medidas de 

defesa química, bacteriológica e nuclear”, deveriam ser apresentadas como química, biológica 

e nuclear, pois as bactérias estão dentro das ameaças biológicas, mas não são os únicos 

organismos usados como ADM. O termo biológico é mais amplo e adequado. Ainda neste 

item, verifica-se que o Ministério da Justiça não foi citado, o que é um contrassenso, pois, em 

geral, a primeira resposta será dada pelos órgãos de segurança pública, os quais se 

subordinam diretamente ou tecnicamente ao MJ. 

 

Mas mesmo sem as correções, observa-se positivamente a preocupação com medidas de 

proteção QBRN e um engajamento, em sentido amplo, de unidades militares, de defesa civil e 

de segurança pública para elevação do nível de segurança do país. 

 

Combinada com a Estratégia Nacional de Defesa tem-se a Política de Mobilização Nacional, 

estabelecida no Decreto nº 7.294, de 6 de setembro de 2010, onde são convocados os órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal para incluir em seus planejamentos as ações que 

concorram para o fortalecimento do Sistema Nacional de Mobilização (Sinamob). Nas 

diretrizes estabelecidas, destaca-se: "XXI - planejar e coordenar as atividades de segurança 

pública voltadas para a execução da mobilização nacional;" e "XXVII - planejar e coordenar 

as ações de defesa civil para o enfrentamento de situações emergenciais decorrentes de 

agressão estrangeira;" (BRASIL, 2010c).   

 

A Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007, no inciso I, do art. 2º define como "Mobilização 

Nacional o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, 

complementando a Logística Nacional, destinadas a capacitar o País a realizar ações 

estratégicas, no campo da Defesa Nacional, diante de agressão estrangeira" e no art. 5º cria o 

Sinamob, que "[...] consiste no conjunto de órgãos que atuam de modo ordenado e integrado, 

a fim de planejar e realizar todas as fases da Mobilização e da Desmobilização Nacionais." 
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(BRASIL, 2007b). 

 

A regulamentação desta Lei é realizada pelo Decreto nº 6.592, de 2 de outubro de 2008, onde 

é estruturado o Sinamob, em que se destaca como princípio a cooperação, a integração e 

sinergia das ações. É dever do sistema assegurar a integração das capacidades dos três 

Poderes nos três níveis de governo, buscando a orientação e coordenação, estimulando o fluxo 

de informações entre os órgãos integrantes (BRASIL, 2008a). 

 

A Mobilização Nacional [...] deve estar permanentemente preparada para agir, podendo ser 
total, parcial e até regional, dependendo da área territorial e da parcela do Poder Nacional a 
ser empregado para prevenir ou se contrapor à ação hostil. Ela é decretada pelo Presidente da 
República, com autorização do Congresso Nacional. (BOSSIO, 2012) 

 

Diferente do NRF, dos EUA, a Política de Mobilização Nacional fica restrita aos atos de 

guerra, à agressão estrangeira. O plano americano é amplo, comportando na mesma estrutura 

de operação de resposta os múltiplos cenários, não somente a agressão estrangeira, mas, 

inclusive, os atos hostis internos contra o próprio país. Portanto, ao elaborar a Política de 

Mobilização Nacional focou-se, essencialmente, nas ações de defesa militar, tornando-a uma 

política setorial.  

  

Setorial é também o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra Atos de 

Interferência Ilícita (PNAVSEC), instituído pelo Decreto nº 7.168, de 5 de maio de 2010, tem 

por objetivo, conforme art. 2º: 

 

[...] disciplinar a aplicação de medidas de segurança destinadas a garantir a integridade de 
passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em geral, aeronaves e instalações de 
aeroportos brasileiros, a fim de proteger as operações da aviação civil contra atos de 
interferência ilícita cometidos no solo ou em voo. (BRASIL, 2010b). 

 

O PNAVSEC, na questão de ameaças QBRNE, trata como responsabilidades da Polícia 

Federal, no art. 12 do Anexo: 

 

VIII - atuar, em coordenação com outros órgãos, visando à busca e à neutralização de 
artefatos explosivos e artefatos QBRN; 
[…] 
XIII - atuar, em coordenação com outros órgãos, na provisão de especialistas capacitados em 
antiterrorismo, intervenção armada, negociação e em artefatos explosivos e artefatos QBRN; 
XIV - prover negociadores, grupo tático e grupo de bombas e explosivos, nos casos de atos de 
interferência ilícita, quando necessário; (BRASIL, 2010b). 

 

Também estabelece a ação de resposta dentro de um gerenciamento de incidentes integrado 
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entre as diversas instituições citando no art. 15 do Anexo: 

 

Art. 15.  Na prevenção ou ocorrência de acidentes ou catástrofes decorrentes de atos de 
interferência ilícita contra a segurança da aviação civil, a PF, as Forças Armadas, as 
Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, com suas Polícias 
Militares e seus Corpos de Bombeiros, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, hospitais e outras entidades devem atuar, coordenadamente, dentro das 
respectivas áreas de competência, conforme estabelecido nos PSA, nos planos de contingência 
e nos planos de emergência, com o objetivo de preservar vidas humanas e o patrimônio 
público e privado.  (BRASIL, 2010b). 

 

O PNAVSEC é um excelente espaço para ensaio e construção de um embrião de política 

pública integrada a diversas instituições, com o objetivo de interconectá-las e orientar a 

execução das ações no trato e resposta às ameaças QBRNE. 

 

Quanto as ações típicas de defesa civil, em 2007 a Secretaria Nacional de Defesa Civil, 

subordinada ao Ministério da  Integração Nacional, elaborou e apresentou a Política Nacional 

de Defesa Civil (PNDC) cujo objetivo geral é a redução dos desastres, pela diminuição da 

ocorrência e da intensidade dos mesmos através de quatro aspectos: prevenção de desastres, 

preparação para emergências e desastres, resposta aos desastres e reconstrução41. 

 

Em 2012, a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (PNPDEC), dispondo sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), autorizando a 

criação de sistema de informações e monitoramento de desastres, além de alterar outros 

dispositivos legais (BRASIL, 2012b).  

 

Dentro de uma concepção pró-ativa, no § 2º, do art. 2º, é expresso que: “A incerteza quanto 

ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e 

mitigadoras da situação de risco.”. Ou seja: o preparo, o planejamento, o treinamento, o 

procedimento e recursos necessários para atuação devem ser desenvolvidos, fomentados e 

adquiridos, independentes de uma situação de risco ter acontecido ou virá acontecer. 

 

A transversalidade é um princípio expresso no parágrafo único, do art. 3º da PNPDEC, assim 

como a integração e articulação dos governos federal, estadual e municipal, com a priorização 

das ações de prevenção e de minimização de desastres. 

 
41 SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, 2007, p. 6. 
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Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 
setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2012b). 

 

Tem forte foco nos desastres naturais e danos ambientais, mas também existe objetivo 

relacionado às ameaças QBRN, observado no inciso VIII, do art. 4º, que trata do 

monitoramento dos eventos metereológicos, biológicos, químicos, nucleares e outros 

potencialmente causadores de desastres, e no inciso IX, do art. 6º, estabelece como 

competência da União a realização do monitoramento de eventos biológicos, químicos e 

nucleares, sendo que estes eventos devem obrigatoriamente constar nas diretrizes de ação 

governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e regional do Plano Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. 

 

No aspecto da capacitação a PNPDEC traz dois objetivos, incisos XIII e XIV, do art. 4º: 

 

XIII - desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre; 
XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de 
resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; (BRASIL, 2012b). 

 

Tais incisos são combinados com a competência da União para apoiar a comunidade 

acadêmica no desenvolvimento de material didático-pedagógico para o crescimento do 

conhecimento sobre prevenção de desastres.  

 

Outros aspectos da qualificação e formação profissional dos agentes públicos detentores de 

cargo, emprego ou função pública, civis ou militares, que detenham atribuições relativas a 

prestação ou execução das atividades de proteção e defesa civil, também são abrangidos por 

essa política, sendo determinado que os três níveis de governo têm competência para fomentar 

a capacitação.  

 

A PNPDEC altera ainda outros dispositivos legais como: a inclusão de treinamento voltado 

para atuação em áreas de desastre, emergências e calamidade para aqueles que prestarão o 

Serviço Alternativo ao Serviço Militar e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

com a inclusão no ensino fundamental e ensino médio, de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios, os princípios da proteção e defesa civil. 
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Em relação à capacidade de resposta, no anexo A da PNDC, que trata da classificação geral 

dos desastres, no Título III, são tratados os desastres humanos de natureza social, sendo o 

terrorismo classificado como relacionado a convulsões sociais ou relacionado a conflitos 

bélicos para os casos de terrorismo internacional, guerras químicas, biológicas e nucleares. 

Dessa forma, a Defesa Civil teria por objetivo proteger a população contra os efeitos diretos 

ou indiretos do conflito, com ações tais como abrigos, controle dos sinistros, busca e 

salvamento, abandono de área, socorro médico, remoção de escombros, controle sanitário, 

entre outras.  

 

A Política Nacional de Energia Nuclear é estabelecida na Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 

1962 (BRASIL, 1962), nessa lei também é criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). As finalidades institucionais da CNEN são: colaborar na formulação da Política 

Nacional de Energia Nuclear; executar ações de pesquisa, desenvolvimento, promoção e 

prestação de serviços na área de tecnologia nuclear e suas aplicações para fins pacíficos 

conforme disposto na Lei nº 7.781, de 27 de junho de 1989 (BRASIL, 1989); e regular, 

licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar essa utilização.  

 

O Anexo I do Decreto nº 5.667, de 10 de janeiro de 2006 (BRASIL, 2006a), define o 

regimento interno da CNEN, sendo estabelecido na estrutura o Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria, para o qual compete, entre outras atividades, coordenar o Sistema de 

Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares externos. 

 

Conforme apresentado nesta seção, não há uma política pública suficientemente abrangente 

para organizar as ações de respostas em caso de um ataque QBRNE. O que tem no Brasil é 

um mosaico de políticas públicas relacionadas a agentes QBRNE, sendo uma parcela 

decorrente de resoluções e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, 

previsões de controle, fiscalização, proibições de fabricação, estoque e uso de materiais 

específicos, e em alguns casos, troca de informações de inteligência e técnicas. 

 

Outras como a PNPDEC, Política de Mobilização Nacional e PNAVSEC abordam o tema de 

respostas as ameaças QBRNE, mas o fazem dentro da perspectiva de responsabilização das 

instituições e não no fomento ao desenvolvimento da área, compra de equipamentos, ações de 

capacitação, cooperação interinstitucional, dentre outras. 
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Apresenta-se, no Quadro 4, um resumo da legislação brasileira quanto à abordagem do tema 

referente às ameaças QBRNE:  

 

Quadro 4 – Resumo da legislação brasileira na matéria de QBRNE 

Legislação Descrição 
Lei nº 4.118,  
de 27 de agosto de 1962 

Dispõe sobre a política nacional de energia nuclear, cria a Comissão 
Nacional de Energia Nuclear e dá outras providências. 

Decreto nº 77.374,  
de 1º de abril de 1976 

Promulga a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção e 
Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de toxinas e 
sua Destruição. 

Decreto nº 97.211,  
de 12 de dezembro de 1988 

Promulga o Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e 
Outras Armas de Destruição em Massa no Leito do Mar e no Fundo do 
Oceano e em seu subsolo. 

Lei nº 7.781, de 27 de junho de 
1989 

Dá nova redação aos artigos 2º, 10 e 19 da Lei nº 6.189, de 16 de 
dezembro de 1974, e dá outras providências. 

Lei nº 9.112,  
de 10 de outubro de 1995 

Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente 
vinculados. 

Decreto nº 2.074, 
de 14 de novembro de 1996 

Cria a Comissão Interministerial para a aplicação dos dispositivos da 
Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, 
Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e sobre a Destruição das 
Armas Químicas existentes no mundo (CPAQ) e elenca as obrigações e 
deveres recorrentes da CPAQ. 

Decreto nº 2.864,  
de 7 de dezembro de 1998 

Promulga o Tratado sobre Não-Proliferação de Armas Nucleares, assinado 
em Londres, Moscou e Washington, em 1º de julho de 1968. 

Decreto nº 2.977,  
de 1º de março de 1999 

Promulga a Convenção Internacional sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas 
Existentes no Mundo, assinada em Paris, em 13 de janeiro de 1993. 

Decreto nº 3.128, 
de 5 de agosto de 1999 

Promulga a Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 
Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição, 
aberta a assinaturas em Ottawa, em 3 de dezembro de 1997. 

Decreto nº 3.229, 
de 29 de outubro de 1999 

Promulga a Convenção Interamericana contra a Fabricação e o Tráfico 
Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e outros Materiais 
Correlatos, concluídas em Washington, em 14 de novembro de 1997. 

Decreto nº 3.267, 
de 30 de novembro de 1999 

Dispõe sobre a execução, no Território Nacional, da Resolução 1.267 
(1999) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que proíbe o 
trânsito de aeronaves de propriedade do regime do Taliban, bem como 
determina o bloqueio de fundos e bens pertencentes aos talibans. 

Decreto nº 3.665, 
de 20 de novembro de 2000 

Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização de Produtos 
Controlados (R-105). 

Decreto nº 3.755, 
de 19 de fevereiro de 2001 

Dispõe sobre a execução, no Território Nacional, das sanções contra o 
Talibã e contra Usama bin Laden estabelecidas pela Resolução 1.333 
(2000) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Medida Provisória nº 2.186-16, 
de 23 de agosto de 2001. 

Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os 
arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de 
tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências. (É a 
última reedição da Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho de 2000). 

Lei nº 10.300, de 31 de outubro 
de 2001. 

Proíbe o emprego, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a 
importação, a exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a 
transferência, direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoal. 

Decreto nº 4.142, 
de 22 de fevereiro de 2002 

Dispõe sobre o fim das restrições, no território nacional, à Ariana Afghan 
Airlines, nos termos da Resolução 1.388 (2002) do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas. 
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Decreto nº 4.214,  
de 30 de abril de 2002 

Define a competência da Comissão Interministerial de Controle de 
Exportação de Bens Sensíveis, de que trata a Lei nº 9.112, de 10 de 
outubro de 1995, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.394,  
de 26 de setembro de 2002 

Promulga a Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados 
Terroristas com Bombas, com reserva ao parágrafo 1 do art. 20. 

Lei nº 11.254,  
de 27 de dezembro de 2005 

Estabelece as sanções administrativas e penais em caso de realização de 
atividades proibidas pela Convenção Internacional sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso das Armas Químicas e 
sobre a Destruição das Armas Químicas existentes no mundo (CPAQ). 

Decreto nº 5.667,  
de 10 de janeiro de 2006. 

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções Gratificadas da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear - CNEN, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.945,  
de 26 de outubro de 2006 

Promulga o Memorando de Entendimento entre a República Federativa do 
Brasil e a República Argentina para o Estabelecimento de um Mecanismo 
Permanente de Intercâmbio de Informações sobre a Circulação e o Tráfico 
Ilícito de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e outros Materiais 
Correlatos, celebrado em Buenos Aires, em 16 de outubro de 2003. 

Decreto nº 5.957,  
de 7 de novembro de 2006 

Dispõe sobre a execução no Território Nacional da Resolução nº 1.718, de 
14 de outubro de 2006, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 
qual, entre outras disposições, proíbe a transferência de armamento 
convencional e de bens e tecnologias sensíveis envolvendo a República 
Popular e Democrática da Coréia e estabelece restrições de viagem, 
congelamento de fundos, ativos financeiros e recursos econômicos de 
indivíduos e entidades envolvidos em programas nucleares, missilísticos e 
de outras armas de destruição em massa naquele País. 

Lei nº 11.631,  
de 27 de dezembro de 2007 

Dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de 
Mobilização - Sinamob. 

Decreto nº 6.592,  
de 2 de outubro de 2008. 

Regulamenta o disposto na Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007, que 
dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria o Sistema Nacional de 
Mobilização - Sinamob. 

Decreto nº 6.703,  
de 18 de dezembro de 2008 

Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.168,  
de 5 de maio de 2010. 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil Contra 
Atos de Interferência Ilícita (PNAVSEC). 

Decreto nº 7.294,  
de 6 de setembro de 2010 

Dispõe sobre a Política de Mobilização Nacional. 

Lei nº 12.608,  
de 10 de abril de 2012 

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a 
criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as 
Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 
2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, 
e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências 

 

 

 

1.18 O orçamento do governo federal  

 

 

Segundo Rezende e Cunha (2005, p. 17-19) o orçamento federal, em tese, pode servir de 

orientação para os agentes públicos e privados definirem as decisões e ações a serem 

adotadas. É a expressão da atuação do governo em um período de tempo. É um instrumento 
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de planejamento e execução das finanças públicas, estando intimamente ligado à previsão das 

receitas e fixação das despesas públicas. Os autores destacam que o desempenho de uma 

organização governamental está associado a “qualidade no processo de formulação, alocação, 

execução e controle dos recursos orçamentários” (REZENDE; CUNHA, 2005, p. 122). 

 

Porém, o uso de mecanismos como o contingenciamento acaba por enfraquecer e 

desestabilizar a condução política através do orçamento. O controle do orçamento é uma 

forma de direcionar as políticas públicas, pois o aporte de recursos necessários a execução dos 

projetos é fundamental para o sucesso de uma política pública. 

 

Deve-se considerar ainda que a existência de um programa no orçamento não é a garantia de 

execução do mesmo, pois mesmo que se considere a liberação do recurso para determinada 

unidade, não há a certeza de execução do programa devido a fatores internos e externos das 

organizações governamentais, tais como: ausência de equipe técnica capacitada para execução 

de um projeto, dificuldade de obtenção de fornecedor ou prestador de serviço apto a concorrer 

no certame licitatório, condições climáticas que impedem a execução de determinada ação, 

recursos insuficientes para completar plenamente o projeto e outros. 

 

Porém, sobe a perspectiva de interesse da agenda decisória, pode-se deduzir que o fato de um 

programa constar no orçamento é um apontamento do interesse político sobre determinado 

assunto.  

 

Dado o exposto, ao analisar de forma limitada os programas constantes no orçamento federal 

que estão claramente relacionados ao tema QBRNE, pode-se elaborar alguns quadros dos 

investimentos dos últimos onze anos, com a ressalva de que não foi investigado se, de fato, 

tais recursos constantes na Lei foram aplicados ou não, já que existe uma dificuldade de 

leitura do orçamento federal, no que se refere à vinculação de suas ações anuais com os 

amplos objetivos das políticas públicas a médio e longo prazo e a compreensão dos propósitos 

dos programas e ações com os resultados esperados. Salienta-se que os valores apresentados 

são históricos, sem a aplicação de índices de atualização monetária. 

 

As Leis Orçamentárias Anuais de 2002 a 2012 estão relacionadas no Quadro 5.  A pesquisa 

foi realizada da data mais recente para a mais distante, retroagindo no máximo até o ano de 

2002, sendo possível visualizar, em ordem decrescente, a partir de que ano determinada ação 



 
 

125 

foi inserida no orçamento e quando recebeu aumento significativo de recursos.  

 

Quadro 5 – Resumo das Leis Orçamentárias Anuais de 2002 a 2012 

Legislação Descrição 
Lei nº 12.595,  
de 19 de janeiro de 2012 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2012 (BRASIL, 2012a). 

Lei nº 12.381,  
de 9 de fevereiro de 2011 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2011 (BRASIL, 2011b). 

Lei nº 12.214,  
de 26 de janeiro de 2010 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2010 (BRASIL, 2010d). 

Lei nº 11.897,  
de 30 de dezembro de 2008 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2009 (BRASIL, 2008d). 

Lei nº 11.647,  
de 24 de março de 2008 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2008 (BRASIL, 2008c). 

Lei nº 11.451,  
de 7 de fevereiro de 2007 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2007 (BRASIL, 2007a). 

Lei nº 11.306,  
de 16 de maio de 2006 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2006 (BRASIL, 2006d). 

Lei nº 11.100,  
de 25 de janeiro de 2005 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2005 (BRASIL, 2005c). 

Lei nº 10.837,  
de 16 de janeiro de 2004 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2004 (BRASIL 2004). 

Lei nº 10.640,  
de 14 de janeiro de 2003 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2003 (BRASIL, 2003). 

Lei nº 10.407,  
de 10 de janeiro de 2002 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro 
de 2002 (BRASIL, 2002c). 

 

Algumas ações sofreram reenquadramento de programa ou iniciativa ao longo dos anos, e há 

alguns casos de se alterar o código da ação, porém, com a manutenção da descrição da 

mesma, foi possível identificá-las e agrupá-las de acordo com o código e programa vigente na 

última Lei Orçamentária Anual publicada em 2012. 

 

Uma limitação nesta pesquisa é que não se visualiza os investimentos realizados com recursos 

próprios dos estados e municípios, outra distorção é que determinadas ações do orçamento 

federal, não aparecem como relacionados às ameaças QBRNE, porém seus projetos 

desdobram em investimentos para área. Como por exemplo: a compra de equipamentos e 

treinamentos realizados no âmbito da Polícia Federal para os Jogos Pan Americano de 2007, 

foram executados ou repassados via convênios através da Senasp, os quais estão inseridos 

como ações na área de segurança pública. As aquisições do DPF para equipar os GBE em 

todo território nacional, em 2009, estão dentro dos projetos de modernização e 

reaparelhamento PróAmazônia/Promotec. Treinamentos realizados no exterior que foram 

obtidos por meio de cooperação internacional, tiveram o pagamento de diárias e passagens 

aéreas com dos recursos normais de custeio do DPF, portanto, não são destacados de maneira 

apartada no orçamento como uma ação específica. 
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Referente às Convenções internacionais relacionadas ao tema das ADM (Quadro 6), o Brasil 

contribui desde 2009 com os Organismos internacionais. O valor mais expressivo é do ano de 

2010 para a Comissão Preparatória da Organização do Tratado de Proibição Completa de 

Testes Nucleares, ultrapassando os 30 milhões de reais, mas com grande variabilidade nos 

demais anos, sendo que, em 2012, o valor foi praticamente metade do valor de 2009. 

 

Para Convenção sobre a Proibição de Armas Biológicas, o valor é mais modesto, tendo um 

acréscimo aproximado de 28% de 2009 para 2012, sendo incrementado a cada ano. A 

contribuição para a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares de 2009 para 2010 subiu aproximadamente 298%, ficando nessa faixa de valor até 

2012. De forma mais estável ao longo dos anos, a Contribuição à Organização para a 

Proscrição de Armas Nucleares na América Latina ficou numa média de 125 mil reais ao ano. 

E os recursos da Organização para a Proibição das Armas Químicas, cresceram praticamente 

50% ao ano de 2009 para 2011. 

 

Quadro 6 – Orçamento Federal, contribuição para Organismos internacionais 

Programa 0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos 
Internacionais 

Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
00BH Contribuição à Convenção sobre a Proibição 

de Armas Biológicas - CPAB (MRE) 
71102-Recursos sob Supervisão 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

2012: 164.250 
2011: 153.342 
2010: 153.000 
2009: 128.250 

00BC Contribuição à Agência Brasileiro-Argentina 
de Contabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares - ABACC (MRE) 

71102-Recursos sob Supervisão 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

2012: 3.962.293 
2011: 3.885.866 
2010: 3.939.546 
2009: 989.225 

00BG Contribuição à Comissão Preparatória da 
Organização do Tratado de Proibição 
Completa de Testes Nucleares - CTBTO 
(MRE) 

71102-Recursos sob Supervisão 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

2012: 3.035.965 
2011: 1.869.248 
2010: 30.060.256 
2009: 6.186.811 

00BR Contribuição à Organização para a 
Proscrição de Armas Nucleares na América 
Latina - Opanal (MRE) 

71102-Recursos sob Supervisão 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

2012: 120.297 
2011: 123.843 
2010: 135.827 
2009: 119.700 

0B74 Contribuição à Organização para a Proibição 
das Armas Químicas - Opaq (MRE) 

71102-Recursos sob Supervisão 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão 

2012: 2.784.448 
2011: 2.642.292 
2010: 1.747.325 
2009: 1.125.180 

 
 
O controle epidemiológico é fator fundamental para uma rápida resposta e proteção da 

população em caso de ataque biológico. É observável que os valores de 2006 a 2008 tiveram 

aumentos anuais superiores a 100% (Quadro 7). O maior recurso foi em 2009 com 17,112 
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milhões de reais, ano em que o país foi atingido pela influenza - vírus A (H1N1). Depois 

houve uma queda até 2011, para em 2012 retomar o patamar de 2009. 

 

Quadro 7 – Orçamento Federal, controle epidemiológico 

Programa 2015 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
Objetivo 0714 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de 

promoção e vigilância em saúde 
Iniciativa 02Q0 Ampliação da capacidade de vigilância e resposta as emergências e desastres 
Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
6160 Vigilância e Controle de Surtos, Epidemias, 

Calamidades Públicas e Emergências em 
Saúde Pública 

36901-Fundo Nacional de 
Saúde 

2012: 17.000.000 
2011: 13.954.000 
2010: 15.825.600 
2009: 17.112.000 
2008: 14.719.155 
2007: 6.768.800 
2006: 3.306.950 
2005: 2.915.000 
2004: 2.680.000 

 
 
Ainda referente a fatores biológicos, existe uma ação inédita de 70 milhões, dentro deste ano 

de 2012, para estruturação de laboratório e produção de fármacos e insumos estratégicos 

(Quadro 8) e a manutenção de pesquisas em biossegurança pelo Exército brasileiro, com 

aumento substancial de investimentos a partir de 2006.  

 

Quadro 8 – Orçamento Federal, biossegurança 

Programa 2055 Desenvolvimento Produtivo 
Objetivo 019 Fortalecer o complexo produtivo-industrial da saúde, ampliando a produção 

nacional de fármacos, biofármacos, medicamentos, imunobiológicos, 

equipamentos e materiais de uso em saúde 
Iniciativa 00NB Produção de fármacos, medicamentos e fitoterápicos 
Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
2E47 Estruturação de Laboratório Oficial Público 

e Produção de Medicamentos, Soros, 
Vacinas e Insumos Estratégico 

36901-Fundo Nacional de 
Saúde 

2012: 70.000.000 

4452 Pesquisa de Biossegurança do Exército 52121-Comando do Exército 2012: 700.000 
2011: 605.000 
2010: 605.000 
2009: 467.440 
2008: 300.000 
2007: 95.000 
2006: 97.800 
2005: 32.600 
2004: 30.800 
2003: 61.570 
2002: 61.570 

 
 

Na área de proteção ambiental (Quadro 9) existem diferente programas e iniciativas. O foco 

central é a prevenção e controle da contaminação ambiental. Do ponto de vista de ameaças 

químicas, o controle dos insumos, resíduos e transporte das substâncias é fator de prevenção 
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importante, assim como a implantação de sistemas de controle atmosférico permitiram um 

monitoramento eficaz contra a dispersão de agente contaminante. 

 

A ação Promoção da Proteção da Atmosfera teve um valor elevadíssimo em 2002, na ordem 

de 30 milhões de reais e decaiu para pouco mais de 170 mil reais em 2012, sendo que nos 

anos de 2005 e 2006 não houve previsão de recursos.  

 

Duas ações voltadas para capacidade de primeira resposta surgem: Promoção de Ações de 

Gestão de Riscos, Preparação e Atendimento a Emergências Ambientais com 800 mil reais 

em 2012, sendo ação inédita, e implementação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 

Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – P2R2, a 

partir de 2006, porém com um valor bastante modesto para uma atividade que demanda 

recursos consideráveis em custo de equipamentos e treinamento, necessitando ainda uma boa 

distribuição no território nacional. 

 

Esta última ação recebeu um reforço via Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos (Quadro 11), onde é apresentada a ação de fortalecimento das Instituições de Defesa 

Civil e de Corpos de Bombeiros para Grandes Eventos, tendo sido contemplado, 

principalmente, três estados da federação, com 6,836 milhões de reais, distribuídos de 

maneira não uniforme. 

 
 

Quadro 9 – Orçamento Federal, proteção ambiental 

Programa 2045 Licenciamento e Qualidade Ambiental 
Objetivo 0487 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção 

da contaminação e da poluição ambiental, e para o gerenciamento de 

substâncias perigosas, visando garantir a melhoria da qualidade ambiental. 

Iniciativa 01MO Adequação dos procedimentos de controle do perigo e avaliação do risco de 
substâncias químicas e produtos perigosos 

Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
2979 Avaliação da Periculosidade e Controle de 

Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos 
Perigosos 

44201-Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - Ibama 

2012: 1.551.121 
2011: 2.351.121 
2010: 3.801.121 
2009: 3.801.121 
2008: 3.801.121 
2007: 6.550.000 
2006: 3.290.804 
2005: 2.000.000 
2004: 1.500.000 
2003: 2.652.238 
2002: 2.840.000 

Iniciativa 01MW Fomento aos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) para 
o aperfeiçoamento de redes de monitoramento de qualidade do ar, assim como 
para a elaboração de inventários regionais de poluentes atmosféricos e para o 
aperfeiçoamento de seus processos internos de gestão. 
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Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
2D05 Promoção da Proteção da Atmosfera 44101-Ministério do Meio 

Ambiente 
2012: 170.390 
2011: 380.000 
2010: 493.012 
2009: 277.220 
2008: 334.000 
2007: 549.288 
2006: não previsto 
2005: não previsto 
2003: 3.684.000 
2002: 31.160.000 

Iniciativa 01N0 Implementação da Agenda de Segurança Química no Brasil 
Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
1C49 Prevenção da Contaminação Ambiental e 

Gerenciamento de Substâncias Perigosas 
44101-Ministério do Meio 
Ambiente 

2012: 398.639 
2011: 443.000 
2010: 1.536.311 
2009: 342.000 
2008: 342.000 
2007: 650.968 
2006: 515.968 
2005: 213.978 

Objetivo 0488 Promover a Gestão dos Riscos relacionados às Emergências Ambientais com 

ênfase nos Produtos Perigosos, visando a Proteção da População e do Meio 

Ambiente 
Iniciativa 01N4 Gestão de Risco de Emergências Ambientais, Preparação e Atendimento a 

Ocorrência de Acidentes Ambientais com Produtos Perigosos 
Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
20MM Promoção de Ações de Gestão de Riscos, 

Preparação e Atendimento a Emergências 
Ambientais 

44201-Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - Ibama 

2012: 800.000 

Iniciativa 01N5 Implementação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta as 
Emergências Ambientais com Produtos Perigosos (P2R2) 

Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
8496 Implementação do Plano Nacional de 

Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com Produtos 
Químicos Perigosos – P2R2 

44101-Ministério do Meio 
Ambiente 

2012: 1.262.000 
2011: 2.227.000 
2010: 2.648.046 
2009: 1.316.388 
2008: 1.327.000 
2007: 1.790.969 
2006: 1.915.969 

 
 

Dentro dos recursos a serem disponibilizados para a CNEN (Quadro 10), no que se refere a 

parte de atendimento de emergências radiológicas, observa-se que o valor é praticamente 

estável desde 2006, seguindo uma faixa próxima dos 400 mil reais ao ano. 

 
Por fim, os recursos disponibilizados dentro deste ano para a Secretaria Extraordinária de 

Segurança para Grandes Eventos (Quadro 11), muito embora não sejam exclusivamente para 

o atendimento de ameaças QBRNE, serão empregados com algum grau de vinculação ou 

reflexo para o desencadeamento das ações de prevenção e contramedidas para ameaças 

QBRNE nos próximos eventos a serem sediados pelo Brasil. 

 
Observa-se que a necessidade de aquisição de veículos especiais, materiais e equipamentos 

para vistorias de segurança e contramedidas QBRNE é projetado em um total de 120 
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milhões42, mas somente 12 milhões foram liberados com aplicação destinada às equipes das 

polícias estaduais, havendo uma previsão de mais seis milhões para o próximo ano. O DPF 

tenta ainda, através do Secretário da Sesge, aprovar a liberação dos recursos necessários para 

a aquisição dos equipamentos de suas unidades de pronta resposta. 

 
 
Quadro 10 – Orçamento Federal, proteção radiológica 

Programa 2059 Política Nuclear 
Objetivo 0573 Aprimorar as atividades de proteção ao programa nuclear e o atendimento a 

emergências radiológicas e nucleares 
Iniciativa 027U Atendimento a emergências radiológicas e nucleares 
Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
2468 Atendimento a Emergências Radiológicas e 

Nucleares 
24204-Comissão Nacional de 
Energia Nuclear 

2012: 400.000 
2011: 400.000 
2010: 400.000 
2009: 364.000 
2008: 445.288 
2007: 300.000 
2006: 400.000 
2005: 302.000 
2004: 241.400 
2003: 234.000 
2002: 124.800 

 

 

Necessidade similar ocorreu em 2007. As aquisições de veículos especiais, equipamentos e 

materiais específicos para segurança antibomba dos XV Jogos Pan-americanos e III Jogos 

Parapan-americanos, foram realizadas por meio dos pregões eletrônico nº 14/2007-

CGL/SE/MJ e presenciais nos 17/2007 e 28/2007-CGL/SPOA/SE/MJ43. Os valores executados 

foram, respectivamente: R$ 1.400.000,00, R$ 783.650,00 e R$ 5.178.285,00. Portanto, um 

investimento de mais de 7,36 milhões de reais, para proteção de uma única cidade. 

 

No final do ano de 2008, o DPF negociou a aquisição de equipamentos antibombas, os quais 

foram entregues em 2009 dentro do escopo do projeto Pró-Amazônia/Promotec, sendo 

investido aproximadamente US$ 6,5 milhões (dólares norte-americanos) (SOFREMI, 2008; 

MAIA, 2012). 

 

Existe uma ação do Exército financiada pela Finep que trata da implantação de infraestrutura 

laboratorial de defesa QBRN, a qual se desenvolveu de 2008 a 2012, pelo Centro Tecnológico 

 
42 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS, 2011b. 
43 Disponível no portal: www.comprasnet.gov.br, através do acesso livre, consultas de atas de pregões/anexos, 

utilizando a seleção de pregão presencial, o código de Uasg: 200005 e o respectivo número do pregão. 
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do Exército (CTEX) e Instituto Militar de Engenharia (IME). O valor do projeto era de R$ 

7.650.000,0044. 

 
Quadro 11 – Orçamento Federal, segurança para grandes eventos 

Programa 2070 Segurança Pública com Cidadania 
Objetivo 0832 Implementar o Plano Nacional para a Segurança em Grandes Eventos, dotando 

as Instituições de Segurança Pública dos recursos necessários para a 

integração das ações e execução dos projetos 
Iniciativa 03EE Adequar os serviços prestados pelos órgãos e outras instituições de segurança 

pública para o aumento da demanda ocasionada pelos grandes eventos, com 
prioridade para as sedes da Copa 2014 

Ação Título Unidade Orçamentária Valor 
14LG Implementação de Solução Integrada dos 

Sistemas de Inteligência, de Gestão da 
Informação e de Telecomunicações para 
Grandes Eventos 

30101-Ministério da Justiça 2012: 390.516.333 

14LH Fortalecimento das Instituições de 
Segurança Pública para Grandes Eventos 

30101-Ministério da Justiça 2012: 243.834.230 

14LI Ações Preventivas Associadas à Segurança 
Pública para Grandes Eventos 

30101-Ministério da Justiça 2012: 73.135.023 

14LJ Fortalecimento das Instituições de Defesa 
Civil e de Corpos de Bombeiros para 
Grandes Eventos 

30101-Ministério da Justiça 2012: 6.836.000 

 

Outras ações similares da Finep (2007, 2009) ocorreram no passado como a Subvenção 

Econômica à Inovação de 2007, onde foi contemplada, na Área 3: Inovações em Programas 

Estratégicos, a empresa Ares Aeroespacial e Defesa Ltda., com R$ 2.661.387,50 para o 

desenvolvimento de dispositivo autônomo de neutralização de explosivos; a subvenção de 

2009, na área 4: Defesa Nacional e Segurança Pública, com R$ 565.118,00 para o projeto do 

robô multiplataforma de combate tático – ARANI, da Empresa Brasileira de Treinamento e 

Simulação Ltda.; e a empresa ARMTEC Tecnologia em Robótica Ltda. foi selecionada, muito 

embora não tenha sido possível confirmar o valor obtido na subvenção, pois o nome da 

empresa não consta no resultado divulgado pela Finep em 2007, mas segundo Ferreira, P. 

(2009, p. 61) o projeto de desenvolvimento do carro automatizado instrumentado para perícia, 

observação, resgate e ataque a artefatos suspeitos e cargas perigosas (CAIPORA) recebeu  

1,96 milhões de reais no edital de Subvenção Econômica 2007.  

 

Essa última empresa teria ainda recebido recursos por meio da Fundação Cearense de Apoio 

ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (2008), na Subvenção n.º 93/2008 do Programa 

de Apoio à Pesquisa em Empresas. Mas, novamente, não foi possível obter o valor real dos 

recursos financeiros repassados, bem como em que projeto teria sido aplicado, porém o valor 

 
44 CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO, 2012. 
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máximo previsto no edital era de R$ 500.000,00. 

 

As subvenções econômicas realizadas pela Finep, são um exemplo da teoria de Equilíbrio 

Pontuado. Antes de 2007, não houve investimentos para o desenvolvimento da capacidade 

nacional para robôs antibombas. Por meio de uma intervenção da Diretoria Técnico-Científica 

da Polícia Federal com a direção da FINEP, foram executadas reuniões de trabalho onde 

apresentou-se vários projetos de interesse do DPF a serem desenvolvidos com o apoio 

financeiro da Finep, entre eles estava os robôs. Em 2009, novamente o assunto veio à pauta 

pelo DPF e a linha de subvenção constou no edital da Finep. Novas linhas de financiamento 

são apresentadas à medida que as instituições demandam e promovem determinado assunto a 

ser pesquisado e desenvolvido. No momento em que para a promoção de uma ideia, a situação 

fica estagnada.  

 

Nos anos analisados, os investimentos da área foram realizados de maneira setorial, nunca 

dentro de uma visão global para o país em termos de resposta às ameaças QBRNE. Não há 

uma ligação ou reaproveitamento de recursos entre as instituições. Por exemplo, as ações de 

proteção ambiental e de controle epidemiológico deveriam prover um retorno de informações 

para as ações de segurança pública.  

 

O acesso às informações oriundas dos organismos internacionais, com os quais o Brasil 

contribui, são ainda executadas de maneira singela. Pouco ou quase nenhum conhecimento 

oriundo destes chega às equipes de primeira resposta.  

 

Conclui-se que os investimentos realizados nas ações de resposta às ameaças QBRNE estão 

dispersos em diversos órgãos. A Sesge busca, através do planejamento de segurança para a 

Copa do Mundo da Fifa de 2014, padronizar a aquisição dos equipamentos de primeira 

resposta, mas somente isso não é o suficiente. As aquisições das Forças Armadas, polícias, 

laboratórios de referência, universidades, rede de saúde pública, entre outras instituições, 

deveriam seguir uma proposta de trabalho mais ampla, com a complementação de recursos e 

estabelecimento de procedimentos conjuntos para evitar o dispêndio de recursos em 

aquisições duplicadas e equipamentos de baixo desempenho.   
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1.19 Os Grupos Especializados em Bombas e Explosivos na Polícia Federal 

 

 

A Instrução Normativa (IN) nº. 005/04–DG/DPF45, de 16 de abril de 2004, organiza e 

normatiza as atividades especializadas em Bombas e Explosivos e institui os Grupos 

Especializados em Bombas e Explosivos, integrantes do Sistema de Criminalística do 

Departamento de Polícia Federal.   

 

A criação dos Grupos Especializados em Bombas e Explosivos (GBE) se deu, principalmente, 

pela necessidade constante de melhoria por parte do Departamento de Polícia Federal – DPF 

no combate ao terrorismo, mal que assola cada vez mais o mundo globalizado, onde não é 

mais possível se ter a noção exata da distância segura dos conflitos internacionais e suas 

consequências.  

 
O terrorismo global ou local já é considerado grande ameaça em todo o mundo neste fim de 
milênio. Mas, em minha opinião, isso é só o começo. A crescente sofisticação tecnológica 
leva a duas tendências convergentes para o terror total: por um lado, um pequeno grupo 
resoluto, bem financiado e bem informado poderá devastar cidades inteiras ou atacar centros 
nervosos de nossa existência; por outro, a infra-estrutura de nossa vida diária — de energia a 
transportes e a fornecimento de água — ficou tão complexa e interligada, que sua 
vulnerabilidade aumentou de forma exponencial. (CASTELLS, 1999, p. 434). 

 

Além do panorama global, também há as inúmeras formas de terrorismo doméstico e atos 

criminosos com os usos frequentes de bombas e explosivos, ou ainda, o próprio manuseio de 

tais materiais em táticas operacionais policiais, exigindo-se uma polícia mais preparada.  

 

Um levantamento de realizado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos, revela que em 2011 pelo menos 7t (sete toneladas) de material explosivo foram 

apreendidos, em diferentes regiões do país. Em uma operação da Polícia Civil e Militar do 

Estado do Rio Grande do Norte, foram apreendidas 5.000 (cinco mil) espoletas e 5t (cinco 

toneladas) de material explosivo (vide Tabela 2).  

 

Não é a quantidade total de apreensões e não se está levando em consideração o volume de 

material furtado e roubado que não é recuperado. Porém, demonstra a grande quantidade de 

material explosivo que pode facilmente ter uma destinação de uso criminoso ou terrorista. 

Numa rápida comparação, no caso do ataque com um caminhão bomba, na cidade de 

 
45 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2004. 
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Oklahoma, em 19 de abril de 1995, que vitimou 168 pessoas, foram empregados 3.200kg de 

explosivo improvisado a base de nitrato de amônia46, material similar às 5t apreendidas em 

Carnaúba de Dantas/RN.  

 

Tabela 2 – Apreensões e roubo de explosivos no ano de 2011 

Ocorrência Local Material Quantidade Volume (kg) 
Apreensão SFPC/Destino Guarabira Explosivo  2.000 
Apreensão 17º BPMRJ Ilha do Governador Explosivo 3  
Apreensão 17º BPMRJ Ilha do Governador Artefato explosivo 92  
Apreensão Gate PMCE Ceará Artefato explosivo  1,50 
Apreensão PCRN/PMRN Carnaúba de Dantas Espoletas 5.000  
Apreensão PCRN/PMRN Carnaúba de Dantas Explosivo  5.000 
Apreensão PRF/PA Redenção Explosivo 178  
Apreensão PRF/PA Redenção Espoletas 186  
Apreensão PMMG Belo Horizonte Explosivo 149 30 

Totais 5.608 7.032 
Fonte: Secretária Extraordinária para Segurança de Grandes Eventos (2011). 

 

Assim, os GBE têm por objetivo atender a essas demandas, vislumbrando também o 

dinamismo nas respostas a futuras solicitações, tais como as ameaças QBRN (químicas, 

biológicas, radiológicas e nucleares), que são uma realidade a ser enfrentada, por exemplo, no 

planejamento preventivo de segurança de grandes eventos. Em consequência deste novo 

panorama, o DPF emitiu a IN nº. 55/2012-DG/DPF47, de 12 de janeiro de 2012, que 

estabelece normas e procedimentos para o trato de produtos perigosos no âmbito do 

Departamento de Polícia Federal. 

 

É fato que possuem uma característica particular de gestão e até mesmo de estabelecimento de 

liderança dentro das unidades, que não segue necessariamente a principal estruturação da 

própria Polícia Federal, órgão na qual está inserida. Porém, ao se analisar somente o momento 

atual em que se encontram tais grupos, cometer-se-ia o erro de desprezar uma memória que 

esta intrínseca no pensamento de cada policial inserido nas unidades. Seria deixar de 

compreender o processo de evolução do comportamento da comunidade de indivíduos que 

atuam em antibombas, bem como a forma que seus laços de cooperação, comando e controle 

são estabelecidos. 

 

As Teorias das Organizações utilizadas neste estudo são principalmente o Estruturalismo e o 

 
46 NATIONAL ACADEMIES; DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY, 2012. 
47 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2012. 
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Toyotismo, mas complementadas pela administração Científica e Relações Humanas. 

 

Em anos que precedem grandes eventos como a Copa do Mundo da Fifa de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016, a análise dessas unidades poderá trazer uma nova visão sob os modelos 

de organização empregados nos GBE e a necessidade de criação e adequação de políticas 

públicas que possam se integrar ou influir nas ações de proteção. Poderá trazer à tona 

perspectivas de melhorias gerenciais e otimização de processos, tanto para os profissionais 

engajados nesta organização como para a sociedade brasileira, consumidora final desta 

prestação de serviço vital para a manutenção de um Estado Democrático. 

 

Ao se analisar as atividades antibombas no Departamento de Polícia Federal sob a perspectiva 

das Teorias Organizacionais, observam-se três fases: a primeira, anterior ao ano de 1991, 

onde não era uma organização propriamente dita; a segunda, de 1992 a 2006, com 

características da Teoria Estruturalista, e a terceira a partir de 2007, enquadrada dentro do 

toyotismo. Cada período apresenta características marcantes referentes às ações de 

capacitação, atividades desempenhadas, estrutura organizacional e troca de informações. 

 

Conforme apresentado por Gonçalves (2009), em 25 de julho de 1966, no aeroporto de 

Guararapes na cidade de Recife, em Pernambuco, uma bomba explodiu. O artefato visava o 

candidato à Presidência da República Marechal Arthur da Costa e Silva, que desembarcaria 

no local se não tivesse tido seu voo cancelado. Na explosão foram vitimados o Almirante 

Nelson Dias Fernandes, o jornalista Édson Regis de Carvalho e feridas outras catorze pessoas. 

Raimundo Machado, dirigente nacional do movimento Ação Popular e também outro 

militante, Alípio de Freitas, foram responsabilizados pela autoria do atentado.  

 

Ainda em Recife, no mesmo dia, ocorreram outros dois atentados à bomba: na sede da União 

Estadual dos Estudantes e na sede do Serviço de Informações dos Estados Unidos. 

 

A partir de então, os anos que se seguiram apresentaram uma série de atentados consumados, 

evitados e ameaças com a utilização de bombas e explosivos. Eram alvos: autoridades, 

jornais, escolas, automóveis, aeroportos, aeronaves, praças, monumentos, instalações 

públicas, cinemas, entre outros, sendo empregados: cartas-bomba, carros-bomba, pacotes, 

mochilas, malas, enfim, tudo o que a imaginação criminosa podia produzir.  
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Em 1972, o grupo palestino “Setembro Negro” enviou 147 cartas-bombas, tendo sido uma 

delas destinada ao Embaixador de Israel no Brasil, Itzhak Harakvi. A carta foi postada em 

Amsterdã, Holanda, no dia 18 de setembro e em 25 de setembro chega na Embaixada de 

Israel, localizada no Edifício Gilberto Salomão, na Capital Federal. Medindo 210mm de 

comprimento x 110mm de largura x 8mm de espessura, a carta continha  20g de explosivo à 

base de PETN + RDX48, detonador49 comum nº 8, de cobre achatado em uma morsa, e 

mecanismo de acionamento por percussão, sobre uma espoleta50 tipo Boxer, encaixada no 

detonador. Essa carta foi desativada por peritos do Instituto Nacional de Criminalística.  

 

Nesta época, conforme dados levantados em entrevistas com Bezerra Neto (2009), Gurgel 

(2009) e Beltrão Filho (2009), não existia estrutura formal para atendimento destes tipos de 

ocorrências na Polícia Federal, as ações eram atendidas por peritos que se valiam de 

habilidades e conhecimentos próprios, eram artesãos na arte de desativação de engenhos 

explosivos. Suas ações eram desempenhadas com coragem e habilidades de um cirurgião.  

 

Realizavam a abertura dos artefatos explosivos manualmente, valendo-se de bisturis, alicates, 

chaves de fenda, estetoscópios e demais ferramentas manuais comuns. Não se utilizavam de 

nenhuma proteção, tendo em vista a própria dificuldade aos movimentos que estas podiam 

adicionar e atrapalhar neste delicado jogo de paciência e precisão. 

 

Não se pode afirmar que essas ações do antibombas são passíveis de serem enquadradas 

dentro de uma Teoria Organizacional. O grupo não tinha uma coordenação específica para a 

área, não havia controle. A ação antibomba era uma tarefa a ser desempenhada pelo órgão 

Polícia Federal e o objetivo era a neutralização da ameaça e/ou a identificação da autoria do 

delito. Mas não existia organização interna responsável. Como será visto mais tarde, tal 

organização iria surgir e evoluir e em dado momento chegaria até a extrapolar os próprios 

limites do órgão Polícia Federal. 

 
48 PETN + RDX é uma composição de dois alto-explosivos. O PETN é a nitropenta ou tetranitrato de 

pentaeritrina e o RDX - Research Department X é a ciclotrimetilenotrinitramina. São altamente estáveis para 
armazenagem, sendo considerado uns dos mais potentes entre os alto-explosivos civis e militares, 
respectivamente. 

49 Detonador é uma cápsula com um explosivo sensível a choque e/ou calor. É utilizado para fornecer a 
quantidade de energia suficiente para iniciar um alto-explosivo de baixa sensibilidade. 

50 Espoleta é uma cápsula explosiva tipicamente utilizada para iniciar a deflagração da pólvora em cartuchos de 
arma de fogo. A espoleta Boxer caracteriza-se por possuir uma bigorna montada dentro da cápsula que contém 
a mistura. A bigorna dá apoio ao percussor da arma, que comprime e esmaga a mistura, provocando chamas. 
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As ações pautadas em habilidades individuais estariam comparadas como um sistema fabril 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006 p. 17), em que não havia mecanismos na estrutura que 

possibilitasse a organizar e racionalizar de forma instrumental as atividades. 

 

No ano de 1978, a Academia Nacional de Polícia (ANP) já possuía em seu currículo o 

conhecimento de Bombas e Explosivos. Relatam os polícias que eram alunos na época, que o 

próprio processo de aprendizado era complicado, o material didático era escasso e em outras 

disciplinas como informações e algumas técnicas investigativas, nem material era fornecido 

(BEZERRA NETO, 2009; GURGEL, 2009). 

 

Os policiais ingressavam na carreira e raramente recebiam acréscimo de conhecimento após a 

formação. Desempenhavam suas atividades profissionais, como as operações de segurança de 

dignitários, com carência de recursos. Não era bem vistas pela administração da corporação 

Polícia Federal quaisquer reclamações, principalmente aquelas que revelassem a fragilidade 

da instituição. 

 

A mobilidade do efetivo no território nacional era difícil. Havia carência acentuada de 

servidores em todas as unidades da federação, sendo ainda deficitária a logística e a gestão 

das unidades. Os policiais novatos recebiam as missões do chefe imediato e poucos sabiam 

sobre a natureza da missão de que estavam fazendo parte. A compartimentação de 

informações era elevada51.  

 

Nas ocorrências de ameaças de bombas e objetos suspeitos localizados, havia falta de 

conhecimento de procedimentos de todas as partes envolvidas, quer sejam peritos criminais, 

delegados de polícia, militares, serviço de informações e bombeiros. Os poucos normativos 

existentes eram vagos e imprecisos, dando margem a discussões de procedimentos e sobre 

quem ou que instituição era responsável sobre o quê (BEZERRA NETO, 2009). 

 

A insatisfação dos peritos criminais federais que atuavam em Bombas e Explosivos era 

crescente. Chamavam a atenção para a falta de recursos técnicos e investimentos em 

 
51 Houve uma evolução no Brasil em relação a compartimentação de informações, porém, conforme relatam 

Borges, Bayma e Zouain (2009, p. 90) até hoje no Brasil os “mais diversos órgãos do Estado simplesmente 
não trocam informações com a competência e a oportunidade que deveriam.” 
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capacitação profissional, mas apesar das carências conseguiam manter uma situação caótica 

sob controle. 

 

Em 1991, surge um marco que viria a transformar a estruturação e as ações do antibombas. 

Motivado pela ECO 9252, o Instituto Nacional de Criminalística compôs um grupo de 12 

peritos criminais federais, que recebeu instrução de explosivos de policiais da 

Bundeskriminalant (BKA), Polícia Federal Alemã. O curso especial de prevenção e 

minimização de riscos no manuseio com bombas e explosivos, foi ministrado na Academia 

Nacional de Polícia e teve a duração de duas semanas. 

 

Os peritos alunos do curso filmaram e documentaram toda a instrução, assimilaram os 

conhecimentos e receberam materiais de trabalho dos alemães. Absorveu-se também 

tecnologia. Um dos principais equipamentos apresentados pelos alemães era o canhão 

d’água53, o qual foi permitido fotografar e realizar medições e diagramas. Da mesma forma, 

foi aprimorada e exaustivamente treinada a técnica da corda54. 

 

Um grupo de policiais reunia-se sempre após as aulas, e durante a noite compilavam o 

material do curso ministrado de dia. No final do curso, foi realizada a editoração e impressão 

do material para distribuição entre as unidades do sistema de criminalística da Polícia Federal 

(BEZERRA NETO, 2009; GURGEL, 2009). 

 

Nascia a base da racionalidade instrumental dentro da área de bombas e explosivos do DPF. 

Dentro dos princípios de Taylor, explicados em Caravantes (2005, p. 58), o primeiro começa 

a ser atendido: o conhecimento passa a ser documentado e distribuído para todos os peritos 

que necessitavam dele. O segundo princípio também começa a ser discutido, porém não de 

forma plena: a seleção do efetivo é mais por identificação própria do trabalhador com a área, 

do que baseado nas aptidões, personalidade, conhecimento técnico-científico. Ademais, o 

 
52 A ECO-92 ou Cimeira da Terra são nomes da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo 
principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócio-econômico com a conservação e proteção dos 
ecossistemas da Terra. 

53 Trata-se de uma arma de fogo utilizada para imprimir alta velocidade em uma coluna de água. O objetivo é 
utilizar a água como projétil, dada as características da água de baixa compressão, a coluna de água ao atingir 
o alvo perfura e espalha o conteúdo do objeto atacado. O resultado é o desmantelamento do artefato explosivo 
antes que possa ocorrer a reação de explosão devido ao disparo do mecanismo de acionamento da bomba. 

54 Técnica da corda é o nome dado as ações de movimentação, abertura, desativação e retirada remota de objetos 
suspeitos através de um arranjo de cordas, ganchos, roldanas, ventosas e outras ferramentas manuais. 
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progressivo desenvolvimento não seria atingido ainda. De fato a educação continuada, de uma 

maneira geral, é até hoje a principal barreira a ser transposta na área de segurança pública.  

 

A par de todos os pontos de interesse de qualquer que sejam os planos de governo, no âmbito 
da segurança pública deve-se ter em mente, que um dos componentes de grande relevância 
para tornar os órgãos de segurança pública mais eficazes no cumprimento dos seu deveres, 
certamente, é a educação, devendo ser planejada e projetada politicamente em acordo com os 
anseios sociais, formando policiais profissionais e cidadãos que têm nas suas atribuições, a 
honra e o digno dever de servir e proteger a sociedade, dentro dos limites da lei. (BEZERRA 
NETO, 2000, p. 29) 

 

Conforme Bezerra Neto (2000, p. 22-23), a educação continuada para os peritos da área de 

bombas e explosivos na década de 1980, praticamente não existiu. O conhecimento era 

adquirido por iniciativa própria dos profissionais e não por ação da administração. 

 

Quanto ao terceiro princípio, pela primeira vez, a direção da Criminalística do DPF propiciou 

uma ação de aproximação do conhecimento para os profissionais da área de bombas e 

explosivos. Quanto ao quarto item, à divisão de trabalho ainda estava incipiente, só acabaria 

consolidada anos depois. 

 

Os peritos criminais federais lotados no Paraná, com base no material colhido no curso, 

construíram o primeiro canhão d’água (1991). A partir de então, iniciava-se a incorporação 

tecnológica da área de bombas e explosivos no Departamento de Polícia Federal. Essa equipe 

estabeleceu uma parceria com a empresa Britanite S/A Indústrias Químicas Ltda., fabricante 

de explosivos. A parceria perdura até os dias de hoje. Na época foi realizado o curso sobre 

explosivos comerciais, militares e não convencionais. Este curso aprimorou os conhecimentos 

e aproximou os profissionais do DPF que atuavam na área, que eram dispersos no território 

nacional.  

 

Criou-se então um ambiente propício à inovação atendendo três dos cinco fatores-base, 

considerados importantes para Santos e Pinheiro (2011, p. 1.470), faltando o financiamento e 

as políticas públicas para estimular a pesquisa e o desenvolvimento: 

 

(i) a educação para inovação – referente não só à mão de obra necessária, mas à formação de 
uma massa crítica que crie e construa o conhecimento, básico e aplicado; (ii) a infraestrutura – 
centros de pesquisas, laboratórios e universidades; (iii) o financiamento – linhas e taxas 
especiais para incentivar a P&D, principalmente em áreas consideradas essenciais pelo 
governo; (iv) as políticas públicas – para estimular a inovação através da P&D; e, (v) as ações 
para impulsionar as relações entre os atores, notadamente entre as universidades e a indústria. 
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Vale destacar que, nesse ponto, a Teoria da Administração Científica já não consegue explicar 

o modelo que estava sendo delineado das unidades antibombas, pois, apesar dos treinamentos 

começarem a surtir efeito no que se refere a consolidação de um modelo instrumental de 

trabalho, que buscava a redução do tempo médio da execução das tarefas relacionadas à 

desativação dos artefatos explosivos55 e a especialização do profissional, não havia e não há 

até hoje o incentivo remuneratório. O fator que motivava a ação desses policiais arriscando a 

própria vida na execução de suas atividades não era baseado em incentivos salariais, nem tão 

pouco nas condições de trabalho. 

 

No ano seguinte (1992), a BKA voltou ao Brasil e ministrou o curso para mais 12 (doze) 

peritos, que já possuíam material didático e prático para as instruções. 

 

Em meados de 1995, o acesso às informações na área de bombas e explosivos ainda era muito 

reservado. Havia resquícios do regime de exceção, que, em tese, terminara em 1985. Embora 

dez anos passados, era restrita a aquisição de conhecimentos e a execução de treinamentos 

nessa área. 

 

As relações internacionais do DPF ainda eram insipientes e iniciavam-se os primeiros 

contatos dos peritos da área com agentes do Federal Bureau Investigation (FBI), dos Estados 

Unidos da América e com a Associação Internacional de Investigadores em Bombas (IABTI). 

A Interpol realizou em 1996 a primeira conferência de comandantes de esquadrão antibombas 

e chefes de Bomb Data Centres (BDC), em Camberra na Austrália, evento promovido pela 

Australian Federal Police (AFP). A Polícia Federal enviou representantes para o evento e 

dessa forma uma nova quantidade de informações foi obtida e internalizada, tais como: 

procedimentos operacionais, tecnologia e equipamentos aplicados na área e agilidade em 

troca de informações. Com base nos contatos feitos nesse evento, foi possível obter-se um 

leque grande de informações que permitiram desenvolver a atuação de antibombas dentro do 

Brasil. Ressalta-se que, até nos dias de hoje, a AFP é uma referência mundial na comunidade 

de BDC. 

 

 
55 Essa redução de tempo médio das tarefas de desativação de explosivos faz com que a “janela” de exposição ao 

risco letal seja diminuída. Os procedimentos instrumentalizados e treinados exaustivamente buscam a redução 
do tempo de execução das atividades de desativação e, como conseqüência, a redução do tempo de exposição 
do perito ao engenho explosivo. 
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O modelo brasileiro estava atrasado e defasado em comparação com outros países. Pode-se 

afirmar que só em 1996 ocorre a primeira transição na forma de administrar e gerenciar as 

ações antibombas. Efetivamente, a área estrutura-se como uma organização, as lideranças são 

consolidadas e é agrupado o efetivo com conhecimento especializado para o desempenho das 

tarefas. Ocorre uma racionalização instrumental do conhecimento adquirido ao longo dos 

anos e são formalizados e documentados os procedimentos que os profissionais deveriam 

empregar no atendimento das ocorrências, tanto nas fases pré-incidentais como nas pós-

incidentais56. Este conhecimento passa a ser difundido dentro das corporações policiais do 

Brasil. Foi o início da massificação e unificação da doutrina antibombas dentro do universo 

restrito dos profissionais da área.  

 

Nesta época, surge o Curso de Treinamento sobre Bombas e Explosivos, o embrião dos cursos 

que, mais tarde, seriam chamados de Curso de Atualização em Bombas e Explosivos (Cabe), 

o qual foi executado e ministrado pela ANP até o segundo semestre de 2009, quando foi 

introduzido o Curso de Aperfeiçoamento em Contramedidas (Cacon), que é uma etapa básica 

na formação do explosivista, curso ministrado numa plataforma híbrida, sendo parte 

desenvolvido com ferramentas de ensino à distância e o final com aulas presenciais. Em 16 

anos de existência, do Cabe ao Cacon, essas ações de capacitação receberam alunos da Polícia 

Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros, Marinha, Exército e 

Aeronáutica, bem como de outras instituições, transformando-se num dos maiores vetores de 

divulgação e unificação de uma doutrina nacional antibombas. 

 

Duas ações de capacitação de profissionais do DPF no exterior ocorreram no ano de 1997. 

Esses cursos surgiram porque o governo norte-americano tinha informação da vulnerabilidade 

de suas embaixadas e consulados em todo o mundo e o Programa de Assistência 

Antiterrorismo do governo proporcionou, para várias polícias do mundo, os cursos de 

contramedidas (Explosive Incidents Countermeasures Course) e de pós-explosão (Post Blast 

Investigation Course), ambos ministrados pela Universidade do Estado da Lousiania em 

parceria com a Academia de Polícia do Estado da Lousiania, nos EUA (MELLO, 2009). 

 
56 Pré-incidentais são os eventos que antecedem a própria explosão de um artefato. Refere-se às ações de vistoria 

(prevenção) de segurança, gerenciamento de ameaça, busca, localização e contramedidas, sendo estas últimas 
entendidas como as intervenções que a equipe antibombas efetuará sobre o objeto suspeito para evitar a sua 
explosão. Pós-incidentais são as ações desempenhadas após a explosão do artefato, é a perícia do local 
sinistrado e a busca para identificar o artefato, funcionamento, explosivo utilizado e autoria de quem colocou 
e construiu a bomba. 
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A partir de então, já havia uma massa crítica de peritos e de conhecimentos para área tomar o 

rumo que tomou. Em Brasília, estabeleceu-se um comando e controle que prospectava pessoal 

para incorporar-se ao time. Conhecimentos em contramedidas e em pós-explosão eram 

dominados e consolidados em uma doutrina. É a adoção de uma abordagem taylorista dentro 

das ações antibombas, mesmo que de maneira inconsciente pelos gestores e lideranças da 

área. Dentro desta nova abordagem para estruturar as equipes e disseminar o conhecimento 

técnico especializado, é formado um corpo de instrutores, que delimitam o modelo de perito 

em explosivos que deveria ser seguido, ou seja: dentro da concepção taylorista, tem-se o 

operário padrão estabelecido. 

 

Uma das provas desta nova concepção de trabalho foi a data de 9 de julho de 1997, quando 

explodiu uma bomba a bordo de um avião Fokker-100 da TAM, no vôo 283 de Vitória/ES 

para São Paulo, com escala em São José dos Campos/SP. Foi vitimado o Eng. Fernando 

Caldeira de Moura Campos, que teve sua poltrona ejetada e sugada para fora da aeronave em 

decorrência do rombo aberto na fuselagem, devido à explosão. Após perícia e investigação, 

foi concluída a autoria do atentado como sendo do professor Leonardo Teodoro de Castro 

(SAIKALI, 2009, p. 56). 

 

Já em 27 de julho de 1998, em meio a protestos e privatizações de grandes estatais, ocorreram 

atentados às torres de transmissão de telefonia e dados da Embratel no estado de Santa 

Catarina, tendo duas torres ido ao chão. Em 13 de setembro, uma torre de linhas de 

transmissão de energia elétrica de Furnas no estado do Paraná é sabotada. Porém, uma 

segunda bomba em outra linha de transmissão elétrica é localizada e, no dia 17 de setembro 

uma terceira bomba é localizada. Ambas foram desativadas pela equipe de peritos em 

explosivos do DPF. Cada situação foi atendida pela respectiva equipe de seu estado, já dentro 

de uma doutrina antibombas unificada. Os procedimentos pós-incidentais realizados nos cinco 

alvos permitiram à perícia correlacionar e aferir que a autoria da construção dos engenhos 

pertencia à mesma pessoa (LOCATELLI; KEMETZ; BEZERRA NETO, 2001). 

 

De fato, a forma de administrar e capacitar as unidades antibombas estava produzindo 

resultados satisfatórios, refletindo na segurança dos operadores e sociedade. No específico da 

capacitação, os Cabe passaram, inclusive, a serem oferecidos a outros países. 
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Mas volta a pergunta: o que motivava esses profissionais, sem vantagens financeiras e com 

escassez de recursos materiais e tecnológicos? Para esclarecer esta pergunta, a Escola de 

Relações Humanas pode fornecer os subsídios. Os peritos criminais em explosivos 

identificavam-se como um grupo à parte do universo de todos os peritos do DPF. Uma 

organização informal estava estabelecida, muito embora quase a totalidade dos peritos em 

bombas e explosivos desempenhassem outras funções na área de perícia, notadamente aquela 

referente à sua área de formação acadêmica. Mas todos eram influenciados pelas suas relações 

com os outros companheiros, mesmo que estes estivessem afastados geograficamente em 

decorrência de serem lotados em unidades de Criminalística distintas da Polícia Federal 

(FORTES, 2010). 

 

A hierarquia desta organização informal era estabelecida naturalmente, não em decorrência 

das classes e tempos de serviços destes policiais (hierarquia esta intrínseca à Polícia Federal), 

mas sim em decorrência do conhecimento técnico-científico e habilidades que cada um 

dominava e compartilhava com seus companheiros. Tal comportamento de grupo é 

observável até os dias de hoje. Estava sendo estabelecida a tecnocracia dentro das futuras 

unidades antibombas que viriam a ser formalmente criadas a partir do ano de 2004. No 

mesmo período, mais tecnologia foi incorporada às equipes com o desenvolvimento de novos 

canhões d'água em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e 

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), no Paraná. 

 

A Abordagem Estruturalista prevalece na compreensão dos GBE. O perito em explosivos tem 

que se tornar flexível e características tayloristas e de relações humanas são afloradas em sua 

organização.  

 

Inserido em uma corporação burocrática, que é a Polícia Federal, aplica e assimila vasto 

conhecimento, além de sua formação acadêmica original, e baseado em sua racionalidade 

substantiva busca a solução dos problemas e das ameaças enfrentadas no atendimento das 

ocorrências, amparado por outro lado em uma racionalidade instrumental, que, ao final do 

processo decisório e buscando a minimização de riscos, será empregada para atingir o 

objetivo da organização. 

 

No cenário nacional, onde a maioria dos dirigentes dos órgãos de polícia tem o pensamento 

equivocado de que atentados a bombas são coisas que não acontecem no Brasil, os GBE 
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devem buscar caminhos para estruturação e capacitação, prospectando e aproveitando as 

oportunidades políticas que se apresentam57. De certa forma, as vitimizações de peritos em 

explosivos ocorridos ao longo dos últimos dez anos, não desmotivaram o corpo científico. De 

maneira contrária, serviram de alavanca para o desenvolvimento de novas técnicas e 

procedimentos e abriram a discussões sobre o tema enfrentado e são pontos de início para se 

obter alterações na estrutura da organização, visando uma melhoria de resultados.  

 

Durante a 31ª Conferência Anual da IABTI no ano de 2003, em Ottawa no Canadá, o 

representante das unidades antibombas do DPF realizou o primeiro contato com a área de 

ameaças QBRN (BEZERRA NETO, 2009), o que, até então, estava distante do universo de 

artefatos explosivos tratados no Brasil, ou seja, um alerta havia sido apresentado. A 

perspectiva de um novo tipo de ameaça, as bombas sujas, rondava o universo de 

conhecimentos necessários para as ações antibombas58.  

 

As unidades antibombas, que operavam dentro do DPF, foram formalizadas com a IN nº. 

05/2004–DG/DPF, de 16 de abril de 2004, que organiza e normatiza as atividades 

especializadas em Bombas e Explosivos e institui os Grupos Especializados em Bombas e 

Explosivos (GBE), integrantes do Sistema de Criminalística do Departamento de Polícia 

Federal.  

 

Buscando assimilar esses novos conhecimentos, o DPF aproximou-se de outras instituições, 

como o Exército e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Em 2005, na 

elaboração do Plano de Medidas de Proteção e Prevenção de Atos Terroristas com Utilização 

de Explosivos do Departamento de Polícia Federal a ser Executado no Pan de 200759 e no 

Planejamento Tático de Segurança Antibomba60, da Comissão Antibomba da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública para o Pan 2007, já foram inseridas como missão das unidades 

antibombas as questões referentes às ameaças QBRN. 

 
57 A título de exemplo, que no caso até parece anedota, em 2005, na palestra inaugural do Weapons of Mass 

Destruction First Responder Awareness Seminar (2005), na Academia Nacional de Polícia, o então Diretor 
Executivo do Departamento de Policial Federal, ao dirigir-se para a turma de alunos brasileiros e instrutores 
norte-americanos proferiu: “É importante estudarmos sobre o tema de armas de destruição em massa, muito 
embora tal situação nunca ocorrerá no Brasil, porque Deus é brasileiro.” 

58 Esta preocupação com bombas sujas, conforme demonstrado no capítulo 0 deste trabalho, já era parte da 
política pública norte-americana.  

59 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005b. 
60 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2006. 
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Nos Jogos Olímpicos da Grécia, em 2006, representante dos GBE acompanhou in loco o 

funcionamento da área antibomba e QBRN no evento. Os países mais desenvolvidos estavam 

se preocupando com esta atividade e ainda por informações da IABTI que, assim como área 

de bombas e explosivos, estava ocorrendo a migração dos atendimentos de ocorrências das 

áreas militares para a segurança pública, por se tratar de ameaças criminosas comuns e 

terroristas (BEZERRA NETO, 2009). 

 

Subitamente, até a realização dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, os GBE 

tiveram que assimilar e incorporar uma nova gama de tecnologia e métodos para fazer frente 

ao novo conjunto de ameaças. Com um efetivo aproximado de 500 policiais (em contraste 

com a ECO 92 que empregou 50 peritos), a divisão de tarefas entre as unidades de bombas e 

explosivos foi aplicada em quatro eixos principais: prevenção, gerência de risco, 

contramedidas e pós-explosão. A visão tradicional taylorista de gestão das unidades 

antibombas, não era mais adequada. A multidisciplinaridade das ações nos eixos principais 

gerou uma necessidade extrema de conhecimento e extrapolação dos modelos de 

procedimentos operacionais já instrumentalizados na organização. 

 

Inicia-se a terceira fase de estruturação em 2007. Foram incorporadas novas tecnologias, 

como robôs, detectores QBRN, bloqueadores de radiofrequência, trajes de proteção contra 

fragmentação e QBRN, entre outros equipamentos, conforme pode ser evidenciado através 

dos Pregões nos 14/2007, 17/2007 e 28/2007-CGL/SPOA/SE/MJ61.  

 

De fato, os GBE consolidaram uma tecnoestrutura dentro da própria instituição Polícia 

Federal e são organizações pautadas pela supremacia do tecnocrata, as decisões são 

embasadas no método científico, muito embora os recursos necessários às atividades 

provenham de uma vontade política e burocrática da própria Administração Pública federal. 

 

A falta de investimento pode levar a uma situação catastrófica para a sociedade. Manter a 

tecnoestrutura da área consome recursos, porém é necessária, na medida em que evita a perda 

de cidadãos e de operadores da segurança pública, além de minimizar danos materiais e 

 
61 Disponível no portal: www.comprasnet.gov.br, através do acesso livre, consultas de atas de pregões/anexos, 

utilizando a seleção de pregão presencial, o código de UASG: 200005 e o respectivo número do pregão. 
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impactos na sociedade. Torna-se barata na relação custo e benefício.  

 

Entretanto, essa transformação na forma de pensar está ocorrendo. No ano de 2008, em 

parceria com a Royal Canadian Mounted Police (RCMP), foram enviados peritos instrutores 

na área de explosivos para um novo conjunto de capacitações, para fazer frente a esta 

mudança de pensar. 

 

A aquisição de equipamentos e a absorção de nova tecnologia vêm sendo realizada 

ininterruptamente, numa velocidade frenética e exigem uma transformação do domínio dos 

processos por parte dos servidores. A ideia de um perito especializado somente em explosivos 

não satisfaz mais. O profissional precisa ter o domínio de questões relacionadas à física, 

química, biologia, elétrica, informática, mecânica, sociologia, teologia, gestão de pessoas, 

psicologia bem como às ações policiais propriamente ditas, como armamento e tiro, técnicas 

operacionais, confrontos urbanos, sobrevivência policial, entre outros.  

 

A organização GBE passou a externar, além da própria Polícia Federal, suas ações e 

influência na comunidade de explosivistas no Brasil. Outros órgãos, como a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, foram chamados a participar destas ações de contraterrorismo, 

como foi demonstrado dentro dos Jogos Pan Americanos de 2007. A experiência nos jogos foi 

destacada e os procedimentos passaram a incorporar as ações da Agência Internacional de 

Energia Atômica62 (Iaea). 

 

Buscando a compreensão da organização desta terceira fase, no toyotismo busca-se a visão 

sobre a gestão, motivação e resultados dos GBE. É encontrada  uma gerência democrática e 

participativa onde, no processo de planejamento e execução das operações, todos policias 

podem manifestar livremente suas ideias e contribuir para a solução. As soluções alcançadas 

são baseadas em processos que fluem pela estrutura, com o resultado, no que se refere à 

segurança operacional, alcançado rapidamente, mas sem perder a perspectiva de que essa 

solução imediata terá desdobramentos futuros em outras partes do processo de ação da 

unidade antibombas.  

 

Os valores e a ética relacionados à cidadania, o comprometimento com a segurança da equipe 

 
62 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009. 
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e da própria sociedade, o senso de dever a ser cumprido e a união do grupo, contribuem para o 

fortalecimento dos laços comunitários. A cultura organizacional é presença marcante no dia a 

dia do servidor, o vínculo faz com que, praticamente, se esteja disponível e de boa vontade 

aos chamados da organização 24 horas por dia (FORTES, 2010). 

 

A constante verificação de procedimentos adotados, resultados possíveis, minimização de 

danos e o controle de segurança sobre as ações do colega que trabalha na mesma organização, 

correspondem ao modelo Toyota de controle da qualidade e a vigilância da produção 

intrínseca a cada trabalhador. 

 

A melhora no processo educacional dos integrantes da organização GBE é fundamental para 

atingir a multifuncionalidade desejada, que é a maneira de conseguir fazer frente à amplidão 

de ameaças explosivas e QBRN enfrentadas no combate ao terrorismo e criminalidade. As 

soluções são geradas a partir da própria ameaça e, antecipadamente, só as ações preventivas 

poderão diminuir os riscos, mas quando falham o processo de saneamento da ameaça é 

individual e cada caso é tratado de maneira diferente. 

 

Com base nos Acordos entre os governos do Brasil e da França, assinados em março de 1998, 

foram aportados créditos externos, de origem francesa e alemã, a partir de setembro de 2000, 

com o objetivo de modernizar e reaparelhar a Polícia Federal. O projeto 

Pró-Amazônia/Promotec efetiva a presença do DPF em toda Amazônia Legal com a fixação 

de bases operacionais em áreas críticas e amplia e moderniza o segmento técnico e científico 

em todo território nacional (DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2005a, p. 40). 

Através dos recursos do Pró-Amazônia/Promotec, foram adquiridos em 2009, vinte e sete 

conjuntos de equipamentos antibombas, de nível básico, para primeira resposta em 

explosivos, distribuídos nas capitais e principais cidades, bem como adquiridos mais três 

conjuntos, de nível avançado, para primeira resposta em ameaças QBRNE. 

 

O ganho de qualidade dos GBE está em constante evolução, nos equipamentos de última 

geração, no treinamento de ponta, nos procedimentos elaborados e adotados. A falta de 

qualidade na área gera acidentes severos e, muitas vezes, fatais. E a qualidade deve ser 

assegurada por cada integrante do GBE. 
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1.20 Instituições envolvidas na resposta às ameaças QBRNE 

 

 

Mas para que servem as instituições? As instituições possuem várias funções: reduzir as 
incertezas, introduzir regularidade e estabilidade ao dia a dia, servir de guia para as interações 
humanas, propagar informação, determinar as estruturas de incentivos e ajudar as pessoas a 
decodificar o contexto social, de forma a torná-las aptas para fazer escolhas e tomar decisões. 
(CAVALCANTE, 2011, p 1790) 
 

 

Uma política pública que trata da capacidade de resposta contra ameaças QBRNE deve ser 

concebida de forma a lidar com o dinamismo e pluralidade de conhecimentos e instituições 

exigidos para uma proteção satisfatória.  

 

As instituições condicionam as principais decisões na política pública, pois a cultura 

institucional e o quadro de servidores que dela provém é que moldam a atuação nas ações 

desenvolvidas. Para Elmore (1978, p. 187 apud SARAIVA, 2006, p. 37), “como praticamente 

todas as políticas públicas são executadas por grandes organizações públicas, somente 

entendendo como as organizações funcionam é que podemos entender como as políticas são 

modeladas no processo de implementação.” 

 

Paula (2005, p. 97), estabelece que as competências são flexíveis e adaptáveis conforme as 

necessidades de uma instituição, as hierarquias são dinâmicas, vinculadas ao controle do 

conhecimento e das informações necessárias ao enfrentamento das situações apresentadas, o 

regramento escrito permanece em relação ao comportamento e controle, são da cultura 

organizacional e inseridos em cada funcionário, os quais são os portadores destas regras 

implícitas. 

 

Portanto, ao buscarmos a integração entre diferentes instituições, é natural haver um choque 

de culturas organizacionais, um embate de interesses. Se para Elmore grandes organizações é 

que moldam uma política pública no processo de implementação, como ficará a forma de uma 

política pública implementada por dezenas de grandes organizações?  

 

Se a concepção desta política pública for mal elaborada, se for mal conduzida junto das 

instituições, a implementação dela poderá desfigurar o propósito da política pública, com cada 

instituição buscando resolver seus problemas e não focadas na solução global. 
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Os planejamentos estratégico e operacional de um programa de defesa contra ameaças 

QBRNE devem contemplar ações preventivas, repressivas e corretivas. É necessário o 

emprego conjunto de diversas instituições dos níveis federal, estadual e municipal, 

contemplando ações de inteligência, policiamento preventivo, ações táticas, investigação, 

perícia, busca e salvamento, serviços médicos de emergência, monitoramento de produtos 

perigosos, comunicações, logística e, entre outros, comando e controle integrado. 

 

Dentro deste conceito de integração, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos, em conjunto com demais instituições envolvidas no processo, elaborou o Caderno de 

Atribuições para a Copa do Mundo da Fifa de 2014, que é uma ferramenta para definir as 

responsabilidades das instituições de segurança pública e orientar o processo de integração de 

procedimentos operacionais.  

 

Por fim, nota-se que o maior desafio da Secretaria Extraordinária, para a Copa do Mundo de 
2014, será o de garantir condições adequadas para que todos os órgãos de segurança pública, 
envolvidos direta e indiretamente com o mega evento sejam coordenados no sentido de que 
possa, definitivamente, haver uma integração permanente em todas as ações desencadeadas, 
tendo como único foco o bem estar do cidadão.  
 
Historicamente, muitos desses órgãos não estão acostumados a trabalhar em conjunto para 
promover uma segurança contínua aos cidadãos.  Há a necessidade de se desenvolver canais 
de comunicação e protocolos de relacionamento, a fim de garantir um fluxo de informações, 
que devem ser compartilhadas, concretizando a integração entre as instituições de segurança 
pública.  Independente de quaisquer outras ferramentas administrativas e operacionais 
colocadas a disposição dos órgãos a integração definitivas das instituições será o maior de 
todos os legados e certamente terá sido justificada a realização da Copa do Mundo de 2014. 
(SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS, 
2011c, p. 6-7). 

 

Apesar de reiteradas reuniões e ajustes dados neste documento, o mesmo não atinge a 

perfeição, mas já consegue apontar o caminho de trabalho. O principal objetivo da Sesge é o 

de integrar as forças policiais federais e as mantidas pelos estados sede da Copa do Mundo 

Fifa de 2014, estabelecer padrões de atendimentos e treinamentos da segurança, com aportes 

tecnológicos, infraestruturas e melhorias dos recursos humanos, formando um legado 

persistente após a realização do evento. 

 

É sua missão promover a integração de polícias dos estados das doze cidades-sede com as 
Polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública, além de 
polícias estrangeiras, como a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Essa 
integração vai envolver também outros órgãos federais, estaduais e municipais (Anvisa, 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, concessionárias de energia, gás, luz). (MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, 2012a) 
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É uma iniciativa e esforço no alinhamento das organizações governamentais em prol de um 

objetivo comum, é a tentativa de ajuste das políticas institucionais em algo maior do que as 

próprias organizações, visando o gasto racional dos recursos e o desenvolvimento da 

capacidade de resposta dentro das competências legais e qualidades já adquiridas. A proposta 

é reduzir as sobreposições de atuação e quando estas ocorrerem que haja uma ação associativa 

e não competitiva. 

 

Na segurança de grandes eventos a capacidade de resposta às ameaças QBRNE aflora, fica 

latente e dessa maneira algumas instituições têm procurado articular seus parcos recursos e 

efetivo de maneira a trazer uma segurança mínima aos participantes dos eventos, equipes de 

segurança e para a população em geral.  

 

São parcerias formadas ao longo dos últimos anos, que mesmo sem todos os recursos 

necessários conseguiram evoluir com a troca mútua de experiências, compartilhando 

treinamentos e operando em conjunto. Na falta de uma vontade política superior expressa, os 

quadros técnicos das instituições, os especialistas e detentores do conhecimento, geraram suas 

soluções para contornar os obstáculos e fomentaram a integração e operações conjuntas, 

muitas vezes contrapondo as decisões ou rompendo a inércia política de suas instituições 

quanto a falta de cooperação. 

 

Os resultados colhidos são que as unidades especializadas da Polícia Federal, Polícias Civis e 

Militares, Exército e CNEN, já operam em conjunto dentro do mesmo teatro de operações. 

Assim, pode-se apresentar um resumo de ações desempenhadas por unidades destas 

instituições na operação integrada e apresentar outras corporações que ainda não foram 

integradas nos procedimentos de atuação, mas que possuem relevância na atuação direta em 

resposta às ameaças QBRNE ou podem ser envolvidas em ações de prevenção, inteligência, 

treinamento, mitigação e recuperação de desastres dessa natureza. 

 

 

1.20.1 Departamento de Polícia Federal 

 

 

Num evento do tipo QBRNE, a Polícia Federal exerce a típica atividade de polícia judiciária, 

de acordo com o § 1º do art. 144, da Constituição Federal, na responsabilidade de apurar o 
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delito, buscando identificar a autoria dos fatos e a materialidade da ação criminosa ou 

terrorista.  

I.  Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional 
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; 

[...] 
IV.  Exercer, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. (BRASIL, 1988a). 

 

Contudo, além da função de polícia judiciária, a Polícia Federal também é dotada de grupos 

táticos que atuarão na prevenção e repressão de um possível atentado do tipo QBRNE. 

Conforme apresentado na seção 1.19, os Grupos Especializados em Bombas e Explosivos 

(GBE) têm a competência de atender e gerir os locais sob ameaça de bombas e explosivos 

e/ou atender e gerir locais de pós-explosão, além de “prestar orientações a entes públicos e 

privados, para o gerenciamento de locais sob ameaça de bomba e explosivo, bem como, para 

a preservação de locais de crime desta natureza”63. Outra atribuição é o trato de produtos 

perigosos, tais como: explosivos, artefatos explosivos, agentes químicos e biológicos, 

agrotóxicos, combustíveis e fontes radioativas, no âmbito do DPF64. 

 

Os GBE são instituídos nas Superintendências Regionais e no Instituto Nacional de 

Criminalística da Polícia Federal. São os grupos de primeira resposta disponíveis para o 

atendimento de uma ocorrência do tipo QBRNE.  

 

Na execução de ações táticas, como situações de sequestro, apoderamento ilícito de aeronaves 

e de emprego de ações contraterroristas, tem-se a Coordenação do Comando de Operações 

Táticas (COT), cuja projeção nas Superintendências Regionais se dá pelos Grupos de Pronta 

Intervenção (GPI). Na ação de resposta a uma ameaça QBRNE, o COT e/ou GPI atuam no 

controle estratégico do teatro de operações e gerenciamento de crise.  

 

O Serviço de Canil Central (Secan) da Polícia Federal, a partir de 2007, vem desenvolvendo a 

atuação com cães de faro para explosivos, sendo aplicados nas vistorias de segurança 

antibombas preventivas e reativas, para os casos de ameaças, em virtude de visitas de 

autoridades estrangeiras e na segurança da própria Presidência da República. 

 

 
63 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, 2004. 
64 Id., 2012. 
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Outras áreas do DPF interagem nas ameaças QBRNE, como a Diretoria de Inteligência 

Policial (DIP) e suas projeções estaduais, Núcleos de Inteligência Policial (NIP), encarregados 

das ações antiterrorismo e a Diretoria Técnico-Científica (Ditec), com o Instituto Nacional de 

Criminalística (INC) e Setores Técnico-Científicos (Setec), nos estados, encarregados da 

realização dos exames de perícia criminal, a Divisão de Segurança de Dignitário e Proteção ao 

Depoente Especial (DSDE), que realiza a proteção de autoridades, chefes de Estado e 

testemunhas, o Serviço de Segurança Aeroportuária (Saer), projetado nos aeroportos visando 

o desempenho de atividades de polícia aeroportuária. 

 

 

1.20.2 Forças Armadas 

 

 

Em 2011, nos Jogos Mundiais Militares e no sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo da 

Fifa de 2014, ambos na cidade do Rio de Janeiro, foram realizadas ações integradas das 

unidades antibombas da segurança pública, com o Centro Tecnológico do Exército (CTEX), 

com a utilização do laboratório móvel para agentes QBRN65, e  com a Companhia de Defesa 

Química, Biológica e Nuclear (DQBN), unidade com capacidade para operações de combate 

em um ambiente figurando-se a utilização de agentes químicos, biológicos e nucleares 

(QBN), resgate de pessoas contaminadas e descontaminação de indivíduos, equipamentos e 

viaturas66, existindo ainda em Goiânia um Pelotão de DQBN ligado a Brigada de Operações 

Especiais. 

 

Ressalta-se que o compartilhamento de informações entre militares do Exército e policiais 

federais, integrantes do GBE, é de longa data estabelecido.  

 

Outras unidades do Exército Brasileiro (EB), também são importantes a compor as ações de 

respostas em ameaças QBRNE ou em ações preventivas de controle e fiscalização, como a 

Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) e suas projeções estaduais, os 

Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), encarregada de executar o controle 

e fiscalização da fabricação e comércio de material explosivo (BRASIL, 2000); o Hospital de 

 
65 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA SEGURAÇA DE GRANDES EVENTOS, 2011a. 
66 COMPANHIA DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA E NUCLEAR, 2012. 
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Campanha (HCMP), que pode ser empregado junto à sociedade em ações cívico-sociais e em 

situações de emergências e/ou catástrofes. 

 

A Marinha e a Aeronáutica também possuem hospitais de campanha, aptos para o emprego 

em apoio a situações de catastróficas, como o desastre ocorrido, em decorrência das fortes 

chuvas no Estado do Rio de Janeiro, no início do ano de 2011 (MARINHA DO BRASIL, 

2011). Sendo que as Forças Armadas podem desempenhar um papel de suporte logístico, com 

deslocamento de efetivo e recursos materiais no território nacional, suporte de inteligência, 

através dos Centros de Inteligência do Exército (CIE), da Marinha (CIM) e da Aeronáutica 

(Ciaer) e suporte técnico para desativação de material bélico, por meio de suas unidades 

especializadas. 

 

 

1.20.3 Comissão Nacional de Energia Nuclear 

 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, através de equipe do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD), atua em resposta a situações de emergência radiológica e nuclear, sendo 

que nas ações de prevenção, em vistorias antibombas, fica encarregado na detecção de fontes 

de radiação. A CNEN exerce ainda a supervisão e fiscalização, estabelece normas e 

regulamentos em radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. 

(COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2012). 

 

 

1.20.4 Agência Brasileira de Inteligência 

 

 

Na condição de órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, a Agência Brasileira de 

Inteligência (Abin) tem por competência planejar, executar, coordenar, supervisionar e 

controlar as atividades de Inteligência do País. Entre as competências destaca-se, para este 

estudo, a avaliação de ameaças, internas e externas, à ordem constitucional67. 

 

 
67 AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA, 2012. 
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Dessa forma, a Abin deveria avaliar a possibilidade de cenários QBRNE e compartilhar esses 

estudos com as equipes de primeira resposta, bem como consolidar, analisar e reportar 

informações de inteligência relacionadas ao tema e fazer com que esse novo conhecimento 

chega às equipes da linha de frente. 

 

Exemplo dessa atuação integrada foram os Jogos Pan Americanos de 2007, quando unidades 

antibombas e inteligência do DPF, Sistema Penitenciário e Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro operaram em conjunto. Resultou em apreensões de granadas e lançador de foguetes, 

em operações de inteligência com apoio do GBE e, em outra ocasião, com a inteligência 

informando potencialidades de alvos e ameaças, gerando intervenções e alterações nos planos 

de execução de vistorias antibombas e ações de contramedidas, com a interrupção de sinais de 

rádio/telefonia móvel de grupos do narcotráfico que planejavam ações de ataques a 

delegações estrangeiras. 

 

 

1.20.5 Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

 

 

Compete ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), no âmbito das rodovias e 

estradas federais, realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com 

a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o 

patrimônio da União e o de terceiros, bem como, prestar os serviços de atendimento, socorro e 

salvamento de vítimas nas rodovias federais (BRASIL, 1995a). 

 

Em um evento de cunho QBRNE, na região de competência do DPRF, ficará este encarregado 

de realizar o controle do tráfego, visando facilitar a aproximação das equipes de primeira 

resposta, restringir o trânsito de veículos e pessoas não autorizadas e prestar o socorro e 

transporte de eventuais vítimas do incidente. 

 

Podem ainda, se deparar com o transporte rodoviário de produtos perigosos e executar ações 

de fiscalização e apreensão de agentes QBRNE. 
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1.20.6 Defesa Civil 

 

 

De acordo com Secretaria Nacional de Defesa Civil (2012), define-se por Defesa Civil “o 

conjunto de ações preventivas, assistências, recuperativas e de socorro destinadas a evitar 

desastres e a minimizar seus impactos junto à população a fim de restabelecer a normalidade 

social.” 

 

Organizada através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), é um 

colegiado composto pelos órgãos e entidades da administração pública da União, estados, 

Distrito Federal e municípios, e por entidades da sociedade civil responsáveis pelas ações de 

defesa civil no país (BRASIL, 2012b). 

 

Seu escopo principal de atuação é a prevenção, com mapeamento de riscos e em ações que 

visem mitigá-lo e ampliar e qualificar a capacidade de resposta a desastres. Portanto, a 

participação da Defesa Civil, dos diferentes níveis, nas ações de resposta a atentados QBRNE 

é de fundamental importância para o suporte à população atingida pelo ataque e no processo 

de recuperação de áreas atingidas com o reestabelecimento de infraestruturas essenciais. 

 

 

1.20.7 Secretaria Nacional de Segurança Pública 

 

 

À Secretaria Nacional de Segurança Pública compete assessorar o Ministro de Estado da 

Justiça na definição e implementação da política nacional de segurança pública, e, em todo o 

território nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública.  

 

Através de seus projetos e recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública é possível: 

apoiar a modernização do aparelho policial, ampliar o Sistema Nacional de Informações de 

Justiça e Segurança Pública (Infoseg), efetivar o intercâmbio de experiências técnicas e 

operacionais entre os serviços policiais federais e estaduais e estimular a capacitação dos 

profissionais da área de segurança pública. 

 

Também é possível o emprego do efetivo do Departamento da Força Nacional de Segurança 
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Pública, em ações para segurança de grandes eventos, em grandes impactos ambientais, 

desastres, catástrofes e situações de grande perturbação da ordem pública (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2008). 

 

 

1.20.8 Polícia Civil 

 

 

A polícia civil nos estados executa as atividades de polícia judiciária com a apuração das 

infrações penais, ressalvadas a competência da União (BRASIL, 1988a). Similar à Polícia 

Federal, mantém unidades de inteligência, investigação e pronto emprego para situações de 

reféns.  

 

No que se refere a unidades antibombas e cães farejadores de explosivos, existem diferenças 

entre os estados. No Rio de Janeiro a polícia civil mantém o Esquadrão de Bombas e cães 

para faro de explosivo, mas a polícia militar também possui cães de faro.  

 

 

1.20.9 Perícia Criminal 

 

 

Devido a grande variabilidade de estruturas existentes nos estados da federação, a perícia 

criminal pode estar estruturada em um órgão independente ou subordinado a polícia civil.  

 

Encarregada de processar os vestígios dos exames de corpo delito, sua função primordial é 

buscar identificar as circunstâncias, formar a prova material e identificar a autoria dos delitos 

ocorridos. Na área de QBRNE, o processamento de um local de crime dessa natureza exige 

elevado preparo e recursos técnicos, sendo que há possibilidade do emprego do agente 

contaminante para dificultar ou impedir o processamento do local do atentado. Também é 

comum as múltiplas vítimas fatais, sendo que para esta situação as unidades de Criminalística 

devem ser capazes de lidar com a identificação massiva de vítimas de desastres. 

 

Dotar os laboratórios de criminalística com capacidade para trabalhar com agentes QBRNE 

não é imperativo para todo o território nacional, porém identificar os laboratórios de 
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referência com capacidade para processar esse tipo de vestígio e estabelecer procedimentos 

adequados para coletar e encaminhar as provas para exame são fundamentais para segurança e 

resultados almejados. 

 

 

1.20.10Polícia Militar 

 

 

Com exceção do Estado do Rio de Janeiro, via de regra, a unidade antibombas está 

subordinada aos grupos de ações táticas ou batalhões de operações especiais das polícias 

militares, os quais executam também as medidas de intervenção em crise e ações de controle 

de distúrbio civil (unidade de choque).  As polícias militares empregam ainda ações de 

policiamento ostensivo e de inteligência para a prevenção e controle dos delitos.  

 

Dessa forma, atualmente as unidades antibombas das polícias militares em caso de ameaça de 

bombas executam ações de isolamento de área, vistorias preventivas e reativas, contenção e 

condução da população para as áreas de segurança e contramedidas.  Algumas unidades 

executam exames preliminares do mecanismo de acionamento dos artefatos neutralizados.  

 

Nas ações QBRN os recursos materiais e capacitação são bastantes limitados, então se faz 

necessário desenvolver a capacidade de detecção de ameaças dessa natureza por parte das 

unidades antibombas e de emprego dos batalhões de choque para atuar de forma a isolar a 

área contaminada e conduzir a população atingida para zonas de descontaminação. 

 

 

1.20.11Bombeiros 

 

 

Os corpos de bombeiros, usualmente, são vinculados às administrações estaduais, porém há 

casos de unidades de voluntários, principalmente em pequenos municípios. Compete a sua 

atuação em situações de incêndio, busca e salvamento, resgate em estruturas colapsadas e 

trato de produtos perigosos. 
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Na maioria dos estados os corpos de bombeiros são autônomos, porém há aqueles 

subordinados as policias militares. 

 

As unidades de produtos perigosos são uma parte importante da estrutura de resposta às 

ameaças QBRNE, podendo ser encarregadas do processo de descontaminação e resgate da 

população afetada. Para tal, se fazem necessários investimentos em recursos materiais e 

humanos, bem como o estabelecimento de novos procedimentos operacionais, tendo em vista 

que tais unidades, antes de socorrerem as vítimas, devem receber das unidades antibombas 

informações quanto a segurança da área, tendo em vista a possibilidade de artefatos 

explosivos secundários que têm por alvo as unidades de resgate. 

 

 

1.20.12Guardas municipais 

 

 

As guardas municipais têm como objetivo principal proteger os bens, serviços e instalações 

dos municípios. Colaboram na segurança pública (BRASIL, 1988a). Atuam com equipes 

regionalizadas, detendo conhecimento específico de varias regiões geográficas dentro do 

município, com vigilância móvel e fixa, podendo vir a atuar na contenção e isolamento de 

área atingidas por eventos QBRNE, até a chegada de equipes especializadas. 

 

 

1.20.13Segurança Privada 

 

 

Similar as guardas municipais, as empresas de segurança privada desempenham papel 

complementar à atividade de segurança pública nos termos da legislação específica. São 

regulamentadas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal. 

 

Eventos internacionais sediados no Brasil, em geral, envolvem a participação de sistema de 

segurança privada organizado e funcional, que apesar de atuar em caráter complementar à 

segurança publica, desempenha um papel importante. Nesse cenário, o DPF poderia inserir na 

regulamentação dos cursos de formação obrigatórios a exigência de treinamento, em nível 

básico, de procedimentos primários em locais que envolvem ocorrência de ameaça QBRNE, 
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como identificação de cenário, abandono e isolamento de área, e acionamento de autoridade 

competente. 

 

 

1.20.14Agência Nacional de Aviação Civil 

 

 

Em relação à segurança aeroportuária, existe o trabalho conjunto da Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac), vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República de 

aeroportos, a qual incumbe regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária68, a Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero), que é uma empresa publica encarregada da administração dos 

aeroportos69, e da Polícia Federal, conforme estabelecido no PNAVSEC (BRASIL, 2010b), 

que define os procedimentos de ações de prevenção e repressão em caso de ameaças QBRNE. 

 

É importante ressaltar que não estão no campo de atuação da Anac as atividades de 

investigação de acidentes aeronáuticos e o controle do espaço aéreo, que ficam a cargo, 

respectivamente, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) 

e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), subordinados ao Comando da 

Aeronáutica. 

 

 

1.20.15Ministério da Saúde 

 

 

Ainda no âmbito do governo federal, no Ministério da Saúde (MS), existem unidades 

vinculadas, subordinadas e órgãos colegiados, tais como: a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

hospitais e institutos de referência. 

 

É competência do MS a coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde (SUS), os 

 
68 AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, 2012. 
69 Para um detalhamento maior das competências, verificar em Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (2012). 
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insumos críticos para saúde, ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de 

fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos, e elaboração de planos e políticas públicas 

voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros 

 

Pautado nas suas prerrogativas, o MS possui as ferramentas necessárias para elaborar e 

organizar a assistência à saúde dos brasileiros no caso de um evento QBRN. A estrutura 

organizada em unidades vinculadas, subordinadas e órgãos colegiados fortalece a elaboração 

de protocolos padrões em caso de ocorrência, a organização da rede hospitalar e a 

padronização do treinamento do corpo técnico atuante, nas esferas federal, estadual e 

municipal. 

 

O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu) se encontra inserido na rede de 

urgências desenvolvida pelo MS. Esta Rede é pensada de forma integrada e coloca à 

disposição da população serviços mais próximos do local da ocorrência. 

 

Com as Centrais de Regulação do Samu 192, o Ministério da Saúde trabalha na organização 

da estrutura disponível, ou seja, quando uma ambulância do programa é enviada para o 

atendimento, os profissionais de saúde já sabem para qual destino será levado o paciente, 

reduzindo assim o binômio tempo/resposta, fundamental para o atendimento de emergência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999, sua finalidade institucional “é promover a proteção da saúde da população 

por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 

tecnologias a eles relacionados”70. Além disso, a Agência exerce as atividades de vigilância 

epidemiológica e de controle de vetores, relativos a portos, aeroportos e fronteira, e pode 

intervir, temporariamente, na administração de entidades que administrem recursos públicos 

ou estratégicos para o abastecimento do mercado nacional de produtos sob seu controle e 

fiscalização71.  

 

 
70 AGENÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 1999. 
71 Id., 2012a. 



 
 

161 

Dessa forma, nas ameaças QBRN a Anvisa pode funcionar como unidade de monitoramento 

de contaminação da população e na intervenção da produção, aquisição e distribuição de 

medicamentos e outros insumos estratégicos em saúde, pois ela tem o “poder de dispensar de 

registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos, quando 

adquirida por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas 

de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas”72. 

 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999, é um instrumento privilegiado de que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. 

 

O Sistema engloba unidades nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – com 
responsabilidades compartilhadas.  No nível federal, estão a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS/Fiocruz).  No nível estadual, estão o órgão de vigilância sanitária e o Laboratório 
Central (Lacen) de cada uma das 27 Unidades da Federação. No nível municipal, estão os 
serviços de VISA dos 5561 municípios brasileiros, muitos dos quais ainda em fase de 
organização. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGIÑLÂNCIA SANITÁRIA, 2012b). 
 
 

Com grande abrangência no território nacional, através do SNVS é possível difundir de forma 

rápida e objetiva as possíveis ocorrências de contaminação ou ameaça de ataque QBRN para 

os âmbitos federais, estaduais e municipais. A partir disso, as instituições de saúde dos 

diversos locais (redes públicas e privadas) poderiam se preparar para dar uma resposta mais 

eficiente e eficaz aplicando os procedimentos pré-estabelecidos.  

 

O grande problema da rede de saúde no Brasil é que esta opera sem folga, ou seja, o número 

de leitos em hospitais, os recursos de serviços de emergências, a quantidade de consultórios 

clínicos de atendimento e postos de saúde, em geral, já operam de maneira sobrecarregada, 

não dando vazão ao atendimento da demanda normal das cidades. Dessa forma, parece pouco 

provável que haveria capacidade de receber num pequeno intervalo de tempo uma quantidade 

grande de feridos emergenciais e com possibilidade de estarem contaminados por agentes 

QBRN.  

 

Combinando as equipes policiais e militares, empregadas nas ações de primeira resposta em 

ataques biológicos, com instituições como a Fiocruz, seria possível estabelecer protocolos de 

 
72 AGENÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012a. 
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coletas, armazenamento e envio de amostras para identificação e/ou confirmação de agentes 

biológicos gerando uma resposta mais eficaz. O tramite se daria a partir da entrega das 

amostras aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) de cada unidade da federação 

para que sejam enviadas à Fiocruz. 

 

A Fiocruz tem capacidade para dar respostas rápidas a situações emergenciais, como 

epidemias e doenças desconhecidas. No Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde (INCQS/Fiocruz) está instalada a Central de Recebimento de Amostras, que recebe 

todo e qualquer material biológico a ser investigado, havendo expansão deste sistema para os 

laboratórios de referência instalados nos demais estados (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 

2012). 

 

Cabe lembrar que algumas unidades da federação dispõem de laboratórios (públicos ou 

privados) oficiais ou credenciados dentro de sua circunscrição que poderiam fazer a 

identificação do agente biológico envolvido, propiciando assim uma cadeia de identificação 

local, mais rápida. A partir daí, as informações seriam compulsoriamente repassadas à Anvisa 

para que seguissem o trâmite de orientação e divulgação de informes ao sistema de vigilância 

de aeroportos, portos, fronteiras e instituições médicas. 

 

A operação reversa de detecção de um ataque QBRN por meio do sistema de saúde também é 

possível. Após a detecção de uma contaminação em unidades médicas no Brasil ou através da 

rede de saúde internacional já que a Anvisa exerce cooperação com outros países, podem ser 

alertados tanto a rede do SNVS como a segurança pública, aumentando o controle e vigilância 

de fronteiras, intensificação de ações de inteligência e prevenção. 

 

 

1.20.16Financiadora de Estudos e Projetos 

 

 

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) é uma empresa pública vinculada ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dispõe de diferentes linhas de financiamento que podem 

ser utilizadas no desenvolvimento de projetos, na produção de aparatos tecnológicos 

específicos para a área de prevenção, contramedidas e análise de agentes QBRNE. Um 

exemplo dessa parceria é o financiamento de projetos do CTEX e do INC, relacionados à 
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capacidade laboratorial destas instituições73.  

 

Conforme apresentado ao final da seção 1.18 deste trabalho, a Finep investiu recursos na 

modalidade de subvenção para o desenvolvimento de unidades robóticas para o atendimento 

de ameaças QBRNE, porém deve-se melhorar os critérios e ter-se o bom senso nestas 

subvenções.  

 

Os valores desprendidos para execução dos projetos consumiu recursos suficientes para 

equipar de maneira completa duas unidades antibombas do mais alto nível, com veículos 

especiais, detectores, trajes de proteção, sistemas de contenção e descontaminação de agentes 

QBRNE e robôs de ponta, disponíveis no mercado internacional.  

 

Os recursos da Finep podem contribuir para diminuir a dependência de tecnologia estrangeira 

na área QBRNE, melhorar procedimentos de detecção e análise e viabilizar a implementação 

de laboratórios de suporte. Mas, não se deve utilizá-los de maneira concorrente em relação 

aos investimentos para equipar as unidades de contramedidas existentes, devem ser processos 

paralelos, dentro de uma única política pública e não desconexos, como são tratados 

atualmente. 

 

 

1.20.17Universidades 

 

 

As universidades desenvolvem projetos integrados de pesquisa, educação, tecnologia e 

conhecimento. Com a aproximação entre a academia e a segurança pública, pode ser agregado 

maior saber ao trato de ameaças QBRNE, já que as universidades detêm o conhecimento e a 

segurança pública a aplicação deste. Estabelecer acordos de cooperação geram benefícios 

mútuos para as instituições e para o país.   

 

Um exemplo é o Acordo de Cooperação Técnica entre a Superintendência de Polícia Federal 

no Estado do Rio Grande do Sul e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 

decorrência dele se desenvolvem pesquisas conjuntas na área de entorpecentes, onde os 
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pesquisadores da universidade passam a ter acesso a um conjunto de informações e materiais 

que não conseguiriam se trabalhassem de maneira isolada. Por outro lado, os peritos da 

Polícia Federal passam a melhorar suas práticas laboratoriais e acessam recursos tecnológicos 

que seriam dispendiosos ao DPF, devido a pouca frequência de uso. Ou seja: se compartilha 

laboratórios e conhecimento. 

 

Na área de proteção radiológica, o GBE no Rio Grande do Sul e professores da UFRGS, 

cooperam na troca de informações e melhoria nos procedimentos de respostas a esse tipo de 

ameaça. 

 

 

1.21 Proposta de atuação integrada 

 

 

Ao encerrar este capítulo, pode-se concluir que:  

 

Fica clara, portanto, a necessidade de horizontalidade no processo de formulação e 
implementação de políticas públicas. Nenhum órgão público atuando sozinho com base no 
modelo tradicional de áreas restritas de atividades e mandatos exclusivos, sem ações 
coordenadas e integradas com outros órgãos e entidades, pode garantir a cobertura e a 
coerência necessárias para as políticas nesse novo contexto. A colaboração entre os órgãos e 
organizações e entre participantes que oferecem as melhores informações, conhecimentos, 
habilidades e estratégias para atacar o problema, é essencial. (BRASIL, 2009, p. 32). 

 

Quando se comparam as políticas públicas norte-americana com as brasileiras focadas na área 

de QBRNE, é perceptível que aquele país tem um detalhamento mais apurado de 

responsabilidades de atuação das instituições, há uma coordenação bem definida para as ações 

que devem ser desencadeadas pelo serviço público com a participação dos governos locais, 

estaduais e federal.  

 

A população dos EUA é chamada a participar da política pública de resposta às ameaças 

QBRNE através de ações de capacitação. O cidadão recebe instruções por campanhas 

publicitárias, prospectos de orientação e por meio de cursos disponibilizados e acessíveis a 

todos. Na parte de prevenção e detecção, são distribuídas orientações a gerentes e donos de 

comércios, para que possam perceber a aquisição, fora do padrão, de produtos precursores 

para produção ou obtenção de agentes químicos, biológicos e explosivos, com canais de 

comunicação com as forças de segurança pública.  
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O desafio dos brasileiros ainda é organizar, equipar, treinar, preparar e integrar as instituições 

públicas. Sem vencer essa barreira, a participação da população fica restrita e desorientada.  

 

Durante os Jogos Pan-americanos de 2007, o risco das ameaças QBRNE foi apresentado ao 

Ministro da Justiça (BEZERRA NETO, 2009), houve o investimento financeiro nas equipes 

de vistoria e contramedida, uma integração entre DPF, Polícia Civil do Estado do Rio de 

Janeiro e IRD/CNEN, porém, logo após o evento, cessaram as ações necessárias para evoluir 

a área. 

 

Esforços como o realizado pela Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

na coordenação para criação conjunta do Caderno de Atribuições para a Copa do Mundo da 

Fifa de 201474, na busca de definição de responsabilidades das instituições de segurança 

pública e de orientação do processo de integração de procedimentos operacionais, podem ser 

o início da construção de um plano de resposta de abrangência nacional para o enfrentamento 

das ameaças QBRNE. 

 

Esta pesquisa não pretende definir como será o plano de resposta a ser seguido, uma vez que 

seria muita pretensão uma única instituição ou pesquisador elaborar e querer impor um 

modelo a ser seguido. A solução passa pela construção conjunta por múltiplas agências 

governamentais de diferentes níveis de governo, com cada agência manifestando suas 

competências legais, capacidades operacionais e possibilidades de mobilização e emprego. As 

tarefas a serem desempenhadas devem ser propostas com prazos, responsabilidades, recursos 

necessários e resultados esperados, integradas a um plano de resposta único. 

 

A elaboração de um plano de resposta deve ser inserida em uma política pública de resposta a 

ameaças QBRNE. A política deve ser abrangente para comportar a complexidade da área e 

integração dos diferentes órgãos e população, conforme descrito ao longo deste trabalho.  

 

Portanto, a política pública para ameaças QBRNE deve contemplar diferentes etapas. A 

primeira etapa é gerar as condições para que as instituições possam sentar lado a lado na 

elaboração de um plano integrado. Essa etapa passa por ações de capacitação e qualificação 
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do quadro técnico e também do quadro gestor/político das instituições, muitas vezes o mais 

deficiente, para o gerenciamento de ataques QBRNE e cenários catastróficos, ações que já na 

sua origem devem ser desenvolvidas com a participação conjunta de representantes de 

diferentes agências. 

 

A segunda etapa é a construção do plano de resposta, podendo servir como base o NRF, pois 

os EUA possuem uma estrutura de governo descentralizada, assim como o Brasil, estruturado 

em uma Federação com autonomia administrativa de seus estados e instituições. 

Recomendável é a adoção de um modelo de construção de plano com o mapeamento dos 

recursos disponíveis em âmbito federal, estadual e municipal, descrição dos aspectos 

essenciais de suporte comuns a qualquer tipo de incidente, como gerenciamento financeiro, 

gerenciamento de voluntários, doações e coordenação do setor privado, agrupar e definir 

protocolos táticos de resposta para cada tipo de incidente e como as ações serão executadas 

por cada órgão governamental e parceiros privados. 

 

Através do preparo dos recursos humanos e materiais, estabelecidos na segunda etapa, se 

desenvolve a terceira etapa. É a preparação das forças de resposta por meio dos treinamentos 

e da disponibilização dos recursos materiais. Aqui podem ser estabelecidas parcerias com 

instituições de ensino e pesquisa. O fomento ao desenvolvimento de tecnologia aplicada pode 

ser previsto, de forma a evitar a dependência do país de tecnologia estrangeira. 

 

A quarta etapa é a simulação de cenários e teste do plano elaborado. São exercícios 

desenvolvidos para aferir a eficiência, efetividade e eficácia do plano e das equipes que o 

executam. Com a adequada avaliação dos processos e procedimentos desenvolvidos, é 

possível corrigir e melhorar o plano de resposta, bem como apontar os ajustes necessários 

para a própria política pública e regulamentos pertinentes. Voltando, se necessário, à primeira 

etapa, reiniciando o ciclo da política pública. Se validado o plano, passa-se a quinta e última 

etapa. 

 

A quinta etapa representa a publicação do plano e adoção sistemática pelas instituições, 

devendo a cada aplicação em situações reais retornar a quarta etapa para reavaliação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme demonstrado no referencial teórico, a segurança é algo que o Estado não pode se 

furtar de prover aos seus cidadãos. No mundo contemporâneo, o país que constitui uma 

capacidade de resposta às ameaças QBRNE esta garantindo uma das faces desse direito.  

 

Os estudos bibliográficos realizados nesta pesquisa apontam para novos campos teóricos a 

serem explorados pela Administração Pública, no que se refere às políticas públicas voltadas a 

organizar as forças de resposta às ameaças QBRNE, envolvendo múltiplas agências 

governamentais e não governamentais, servidores públicos, privados e voluntários, 

demonstrando que a área é um grande desafio de gestão, pela complexidade, transversalidade, 

amplitude, risco e necessidade de respostas imediatas. 

 

Observou-se que para os EUA o uso de ADM pelo terrorismo representa um dos mais graves 

riscos potenciais para a segurança nacional. Assim, as políticas públicas apresentadas pelo 

governo federal norte-americano priorizam as ações dentro da técnica com planejamento de 

longo prazo.  

 

Os esforços das instituições são direcionados a uma meta explícita, clara e de fácil 

compreensão, favorecendo a continuidade e coesão das ações empregadas. Levam em 

consideração que não há uma previsibilidade ideal para se proteger de um ataque de ADM e o 

investimento no recurso humano tornou-se prioritário e fundamental para a boa gestão, com a  

capacitação para preparo e resposta às ameaças QBRNE e ações voltadas ao suporte dos 

operadores de primeira resposta, com o fornecimento dos meios necessários ao cumprimento 

de suas funções. 

 

Há o esforço para descentralização da execução das ações de resposta com o controle e 

supervisão do governo federal, buscando eliminar as sobreposições de atuação, melhorando a 

aplicação dos recursos públicos, integrando os níveis de administração local, estadual e 

federal, primando pelo melhor desempenho e competência de cada órgão. 

 

Observa-se que as decisões estratégicas para a área foram emanadas da cúpula do Poder 
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Executivo e Legislativo, com decisões da Presidência da República e secretários de Estado, 

sendo o Modelo de Fluxos Múltiplos de Kingdon uma ferramenta adequada para compreender 

o processo de construção das políticas públicas norte-americana para atender as demandas de 

uma nação que já empreendia um esforço de guerra contra o terror. 

 

Na análise das políticas públicas brasileiras observou-se que as leis e decretos federais 

estudados caracterizam-se, principalmente, por estabelecer mecanismos de controle, 

fiscalização e troca de informações em relação aos agentes QBRNE. Porém, nada trazem 

sobre estruturação ou procedimentos de resposta em caso de ataques com agentes QBRNE. 

 

Diferente do NRF, dos EUA, a Política de Mobilização Nacional é focada nas ações de defesa 

militar, fica restrita aos atos de guerra, à agressão estrangeira. Não há uma planejamento para 

comportar na mesma estrutura de operação de resposta os múltiplos cenários de ameaças, não 

somente a agressão estrangeira, mas, inclusive, os atos hostis internos contra o próprio país. 

Por outro lado, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) tem foco nos 

desastres naturais e danos ambientais, mas também existe objetivo relacionado às ameaças 

QBRN, porém de maneira superficial. A política pública de segurança não trata os aspectos 

relacionados às ameaças QBRNE no que diz respeito à inteligência, prevenção, 

contramedidas, capacidade analítica e investigativa. 

 

Constatou-se que os investimentos em equipamentos, instalações e capacitações para a área 

foram realizados de maneira setorial, dispersos em diversos órgãos, nunca dentro de uma 

visão global para o país em termos de resposta às ameaças QBRNE. Há dificuldade em 

identificar os gastos do Poder Público destinados a um determinado objetivo, dificuldade em 

identificar os resultados atingidos a partir dos investimentos realizados e de descriminar em 

detalhes o emprego dos recursos orçados em lei para o que efetivamente foi realizado. As 

aquisições deveriam seguir uma proposta de trabalho mais ampla, com a complementação de 

recursos e estabelecimento de procedimentos conjuntos entre as instituições para evitar o 

desperdício de recursos.  

 

Ao analisar a evolução dos Grupos Especializados em Bombas e Explosivos da Polícia 

Federal, ficou evidente que a área só começa a se estruturar em 1996, alicerçada em uma série 

de cursos de capacitação e difusão de doutrina, porém somente em 2007 ganha o primeiro 

investimento de impacto, em decorrência de um grande evento que foi os Jogos 
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Pan-Americanos de 2007. Nos dois anos que antecederam os Jogos, houve um trabalho pelo 

corpo técnico das instituições envolvidas com as ações de resposta as ameaças QBRNE para 

que mesmo sem todos os recursos necessários evoluíssem com a troca de experiências, 

treinamentos e operações em conjunto.  

 

Mesmo com a falta de uma vontade política superior expressa, os quadros técnicos das 

instituições, os especialistas e detentores do conhecimento, geraram suas soluções para 

contornar os obstáculos e fomentaram a integração e operações conjuntas.  

 

Enquanto os EUA tem um detalhamento apurado de responsabilidades de atuação das 

instituições e há uma coordenação bem definida para as ações que devem ser desencadeadas 

pelo serviço público com a participação dos governos locais, estaduais e federal, no Brasil 

este ajuste de responsabilidades é gerado em cada situação enfrentada, deixando o processo 

decisório para os operadores de segurança no momento que se deparam com as ocorrências 

que exigem solução imediata e sem margem para uma discussão ou preparo aprofundado. 

 

O desafio dos brasileiros ainda é organizar, equipar, treinar, preparar e integrar as instituições 

públicas. Para os norte-americanos a fase a ser trabalhada é a participação da população na 

política pública de resposta às ameaças QBRNE, onde o cidadão recebe instruções por 

campanhas publicitárias, prospectos de orientação e por meio de cursos disponibilizados e 

acessíveis a todos. 

 

Portanto, entende-se que no Brasil não há uma política pública suficientemente abrangente 

para organizar as ações de respostas em caso de um ataque QBRNE. O que se tem é um 

mosaico de políticas públicas relacionadas aos agentes QBRNE, sendo uma parcela 

decorrente de resoluções e convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, 

previsões de controle, fiscalização, proibições de fabricação, estoque e uso de materiais 

específicos, e em alguns casos, troca de informações de inteligência e técnicas. 

 

A gestão pública brasileira tem que avançar para adotar as ferramentas adequadas de 

planejamento estratégico, tornar-se pró-ativa, utilizar plenamente o ciclo PDCA, mapeando as 

competências necessárias e existentes e melhorar a gestão do conhecimento para às ameaças 

QBRNE, não somente dentro de cada instituição, mas também entre as instituições. 
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No Brasil, a estrutura de resposta às ameaças QBRNE não consegue se desenvolver a 

contento. A janela de oportunidade política não se “abre” plenamente e dessa forma, não são 

priorizados os investimentos na área pelos dirigentes. Eis aqui um campo de investigação 

futura, através de uma pesquisa com a cúpula da Administração federal brasileira, para 

compreender o que limita a vontade política para área, se é o desconhecimento do assunto por 

parte dos políticos (HAMBURG, 2002, p. 37), se é a crença de imunidade a um ataque 

terrorista, falta de recursos ou negligência dos dirigentes. 

 

As ações necessárias para estruturar o país, para fazer frente a um atentado QBRNE, passam 

necessariamente por servidores especialistas no assunto. Estes dominam o conhecimento 

técnico e profissional, o que acaba, conforme Olivieri (2011, p. 1410), gerando espaço para 

uma oposição entre burocracia e política, onde os políticos comandam e definem as políticas, 

assumindo a responsabilidade pelos resultados e os técnicos são comandados e politicamente 

irresponsáveis. Conforme demonstrado pelo National Research Council (2004) as etapas de 

estruturação da força de resposta são longas, complexas e dispendiosas. 

  

O problema tratado das ameaças QBRNE vai além da visão de Olivieri, pois as políticas 

definidas pela cúpula, ou a falta destas, geram um risco imediato de vida para o servidor 

especialista, o risco que ele assume na ocorrência vai além do aceitável, estando inclusive a 

população exposta pelas escolhas políticas, mas cuja responsabilidade de atuação recai 

inteiramente para o profissional da segurança pública. 

 

Os pensamentos de Tenórios (2008), Kannane, Fiel Filho e Ferreria (2010) convergem para o 

mesmo ponto. O servidor que está a frente da gestão de um incidente QBRNE é empurrado 

para a tomada de decisão baseado na racionalidade e conhecimento científico que tem, passa a 

ser técnico e político ao mesmo tempo. Como não há um preparo do corpo político para 

compreender os riscos decorrentes das ameaças QBRNE, acabam as propostas de política 

públicas, sendo originadas pelos tecnocratas.  

 

Pode-se concluir que as políticas públicas de resposta para ameaças QBRNE surgem dispersas 

em diversas instituições, promovidas pelas equipes técnicas, de maneira descentralizada e sem 

uma orientação do governo central, o que acarreta sobreposição de atividades, havendo casos 

de problemas não tratados, desprezando-se a complementação de recursos e efetivos. O 

modelo norte-americano de criação das políticas públicas da área adota uma construção de 
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cima para baixo, enquanto no Brasil é visto um processo em construção de baixo para cima. 

 

Em sendo um processo de baixo para cima, os administradores públicos e os técnicos acabam 

por ter que assumir um papel fundamental para o sucesso na construção de uma política 

pública abrangente para fazer frente às ameaças QBRNE. Devem se despir de corporativismos 

institucionais e buscar o diálogo e intercâmbio de conhecimento aplicado na área. Devem 

Deixam de ser exclusivos executores e passarem a participar da elaboração da política 

pública. Serão empreendedores e promotores das propostas de políticas públicas, articulando e 

fomentando o debate, e levando o conhecimento para as esferas mais altas da Administração 

Pública, de forma a preparar a recepção da proposta construída por diversos atores 

governamentais. 

 

Existem outros modelos para preparação da reposta a ameaças QBRNE, diferente dos EUA, 

que podem ser objetos de estudos como o adotado pelo Canadá (PUBLIC SAFETY 

CANADA, 2011a, 2011b, 2011c), França, Inglaterra e Espanha, que podem ser pesquisados, 

avaliados e comparados, os quais podem melhorar a compreensão do processo de concepção e 

definição da agenda decisória sobre o tema. 

 

O desafio para os governantes brasileiros é criar uma capacidade de resposta às ameaças 

QBRNE em curto espaço de tempo. Com data limite para o próximo grande evento a ser 

sediado no Brasil, o esforço e monumental. Isto significa realinhar as instituições públicas 

para o cumprimento de uma missão, dar-lhes versatilidade e capacidade de adaptação a 

situações que as próprias normas e regras não conseguiram prever e planificar; é adotar a 

visão estratégica, com sólido planejamento, prospecção de possíveis cenários, para conduzir 

os ajustes dos procedimentos preventivos, dos processos de capacitação continuada; e 

descentralizar as equipes, comando e decisões, porém sem perder a harmonia e a cooperação 

interinstitucional, é dar voz à participação de uma diversidade de especialistas 

governamentais de diferentes órgãos, esferas de governo e conhecimento técnico.   
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PERCEPÇÕES DO AUTOR 

 

 

Verificou-se que a teoria de Equilíbrio Pontuado explica o comportamento das políticas 

institucionais. Existem resistências internas de segmentos das próprias instituições que, a mais 

de 15 anos, entendem como desnecessários ou não prioritários os investimentos para as 

unidades de resposta, mas ocorrem eventos externos que provocam uma alteração no ponto de 

equilíbrio, favorecendo a ocorrência de um investimento de equipamentos, treinamentos, 

evolução de procedimentos, entre outros. 

 

Se aplicar o Modelo de Fluxos Múltiplos para compreender o processo de construção de uma 

política pública para resposta às ameaças QBRNE no Brasil, percebe-se que o fluxo que falta 

exercer pressão é o da política. Aparentando haver uma falta de vontade política ou uma 

incompreensão da relevância do tema, devido à falta de capacitação técnica, por parte da 

cúpula do Poder Executivo, abrindo um campo de pesquisa a ser explorado, para melhor 

compreender as ações ou omissões dos governantes, referentes ao tema. 

 

Recentemente, está sendo noticiada uma batalha pelo poder entre o Ministério da Defesa e o 

Ministério da Justiça, poder referente à coordenação de segurança aplicada aos grandes 

eventos a serem sediados pelo Brasil nos próximos anos. Quem detém a coordenação acaba 

tendo o controle do orçamento de segurança para estes eventos, o qual é na ordem de 1,1 

bilhões (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012b). Atualmente a coordenação é realizada pela 

Sesge (BRASIL, 2011a).  

 

É leviano e irresponsável, a menos de um ano da Copa das Confederações da Fifa de 2013 e 

menos de dois anos da Copa do Mundo da Fifa de 2014, haver uma alteração da coordenação. 

Por um lado, os militares alegam a possibilidade de greves a serem realizadas pelos policiais 

durante os eventos, por outro, as forças policiais alegam a falta de integração adequada e o 

não repasse de recursos federais quando o comando está com a Defesa.  

 

Nessa disputa, a única certeza de prejuízo é o da segurança dos eventos e da população, pois 

nenhuma das Forças, Policiais ou Armadas, sozinha, é suficiente para atender um evento de 

atentado QBRNE. Prova disso é que mesmo o mais bem equipado exército do mundo e as 
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unidades policiais dos Estados Unidos precisam operar integradas ao NRF para fazer frente às 

grandes ameaças enfrentadas por aquele país. 

 

O interessante neste quadro é que as equipes que efetivamente atuam no teatro de operações 

estão compartilhando conhecimento e conseguem atuar integradas, ou seja: passam ao largo 

da disputa de poder, gerenciando e ajustando em campo as diferenças institucionais. 

 

Sem a elaboração de uma política pública para resposta às ameaças QBRNE, fica improvável 

que o Brasil consiga atender de maneira adequada a um ataque desta natureza, pois são 

poucas equipes de contramedidas, faltam equipamentos, faltam protocolos de atuação 

conjunta, a rede hospitalar e o Samu não são preparados para atender os feridos, bem como 

vive-se um quadro de falta de leitos hospitalares e as ações de inteligência, detecção e 

prevenção ainda são muito limitadas. Somando-se os recursos humanos e materiais 

disponíveis nas polícias, bombeiros e Forças Armadas, é possível proteger uma única cidade 

de grande porte, muito mais pela capacidade dos especialistas que operam na área, do que 

pelos governos. 
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