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INTRODUÇÃO

A segurança é uma aspiração de todo o ser vivo, pois graças a ela ocorrerá a garantia de

sua sobrevivência, bem como condições para o desempenho de suas atividades.

Nós  militares,  por  força  de  nossa  função  e  finalidade,  devemos  ser  mais  atentos  e

cuidadosos em se tratando de segurança. Para que esta atenção e este cuidado se concretize e

sedimente é necessário que conheçamos algumas coisas sobre o assunto. Este conhecimento é a

pretensão deste trabalho.

Segurança Militar na Força Aérea são as medidas adotadas com o objetivo de conter as

ameaças, que se manifestem internamente ou externamente nas Organizações Militares, tanto em

paz, quanto em guerra.
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1 SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES

1.1 Conceituações

1.1.1 Generalidades

A segurança é uma aspiração de todo o ser vivo, pois graças a ela ocorrerá a garantia de

sua sobrevivência, bem como condições para o desempenho de suas atividades.

Nós  militares,  por  força  de  nossa  função  e  finalidade,  devemos  ser  mais  atentos  e

cuidadosos em se tratando de segurança. Para que esta atenção e este cuidado se concretize e

sedimente é necessário que conheçamos algumas coisas sobre o assunto. Este conhecimento é a

pretensão deste trabalho.

Segurança Militar na Força Aérea são as medidas adotadas com o objetivo de conter as

ameaças, que se manifestem internamente ou externamente nas Organizações Militares, tanto em

paz, quanto em guerra.

1.2 Conceitos

➢ Criptografia é  a  parte  da  criptologia  que  utiliza  sistemas,  processos  e  cifras  para

transformar  o  texto  claro  de  uma  mensagem  gráfica,  num  texto  enigmático

(criptograma)  proporcionando aos  correspondentes  a  necessária  segurança em suas

comunicações.

➢ Defesa  das  Instalações é  um conjunto  de  medidas  que  constitui  a  ação-resposta  à

quebra da Segurança da Organização.

➢ Edificações são construções constituídas de materiais diversos com a finalidade de

abrigar pessoas, móveis e utensílios, voltados para uma atividade específica (Corpo da

Guarda, Cassino, Hangar, etc).

➢ Instalações conjunto de edificações e complementos (ruas, pistas, etc) pertencente a

uma Organização, com missão específica, que abriga equipamentos e pessoal (Base

Aérea, Parque de Material Aeronáutico).

➢ Segurança das Instalações é o conjunto de medidas ativas e passivas de proteção, de

caráter rotineiro, visando a assegurar a integridade de uma Organização, nos aspectos

da proteção do patrimônio, da funcionalidade e dos conhecimentos.

➢ Todas as atividades decorrentes da contenção das ameaças internas consubstanciam a

SEGURANÇA INTERNA. Por outro lado, as atividades relacionadas com a proteção

das ameaças que venham do exterior, deve ser reservado o termo DEFESA LOCAL.
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➢ Vigilância observação que diuturnamente é feita com a finalidade de alertar quanto às

interferências adversas ou qualquer outra anomalia.
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2 ASPECTOS GERAIS DA SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES

2.1 Generalidades

A segurança perfeita ou absoluta é sempre uma meta desejável. Porém é praticamente

inatingível. Não há objeto tão bem protegido que não possa ser roubado, danificado, destruído ou

observado por olhos inamistosos. O propósito da segurança é, assim, tornar o acesso tão difícil,

de modo a prover um retardo mensurável, que desestimule o intruso a tentar penetrar na área de

seu interesse. A segurança deve ser planejada como um sistema de defesa em profundidade ou

como um sistema que propicie um retardo adequado nas entradas não autorizadas.

Os Comandantes, Chefes ou Diretores são responsáveis pelo estabelecimento de um nível

adequado de Segurança das Instalações em suas Organizações Militares (OM).

A determinação desse requisito torna-se complexa, dado ao grande número de variáveis

que afetam à segurança de uma Organização.

Não é economicamente  possível,  ou teoricamente necessário,  que todas as instalações

tenham o mesmo grau de proteção. O grau de proteção efetivo de uma instalação, em particular,

é o resultado da análise de dois fatores: IMPORTÂNCIA RELATIVA e VULNERABILIDADE

RELATIVA. Se a instalação for, simultaneamente, altamente importante e altamente vulnerável,

torna-se imperativo um programa de segurança mais detalhado, eficiente e dispendioso.

Para  se  determinar  o  grau  de  Importância  Relativa  de  uma  dada  instalação,  deve-se

avaliar o efeito de sua perda, total ou parcial, no esforço de Defesa Nacional. Quanto maior o

efeito maior será sua Importância Relativa.

Para  se  determinar  a  Vulnerabilidade  Relativa,  deve-se  avaliar  a  suscetibilidade  da

Instalação  ao  dano ou  perda  devido  aos  vários  tipos  de  ameaças.  Se  a  instalação  pode  ser

facilmente danificada, destruída ou neutralizada em sua missão, sua Vulnerabilidade Relativa é

alta.

Devido ao custo elevado das medidas de segurança, em termos de dinheiro e mão-de-

obra, muitos Comandantes e Diretores não poderão atingir o grau máximo de proteção desejado

para toda a Organização. Nesse caso, a Importância e Vulnerabilidade Relativas de suas várias

áreas  devem  ser  determinadas,  para  efetuar-se  uma  adequada  distribuição  dos  recursos

disponíveis. Áreas importantes e vulneráveis devem ser providas de níveis de proteção mais altos

e as áreas de menor importância de níveis mais baixos.

A parte de uma instalação considerada altamente importante é aquela cuja perda total ou

parcial  reduzirá  ou eliminará  a  possibilidade  da  Organização desempenhar  com eficácia  sua

missão, por um período inaceitável de tempo.

DIVISÃO DE ENSINO                                        SSDMD



A Vulnerabilidade Relativa é dependente das ameaças  que podem causar perda, danos ou

destruição, assim como afetar  as  operações na área ou na Organização. Se há uma ou mais

ameaças que possam atingir esse objetivo, a Vulnerabilidade Relativa é alta.

O Comandante, Diretor ou Chefe deve designar um Oficial de Segurança e Defesa (OSD)

da OM. Este Oficial  será o responsável  pelo planejamento,  execução e  acompanhamento  da

Segurança das Instalações da OM. Preferencialmente deve ser Oficial do Quadro de Infantaria.
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3 AMEAÇAS CONTRA A SEGURANÇA

3.1 Ameaças

As ameaças à segurança são ações, ou condições, das quais podem resultar:

➢ o acesso indevido a conhecimento de assuntos sigilosos;

➢ mortes;

➢ danos;

➢ perda de materiais ou conhecimentos; e

➢ perda, total ou parcial, da operacionalidade da Organização.

3.2 Origem das ameaças

As ameaças podem ser classificadas, quanto à origem, em naturais e humanas.

3.2.1 Ameaças Naturais

São derivadas de algum fenômeno natural, ainda que induzidas ou auxiliadas por uma

ação humana.

➢ inundações (possíveis de serem causadas por ação humana);

➢ incêndios (possíveis de serem causados por ação humana);

➢ ventanias e tempestades

➢ temperatura muito elevada, ou muito baixa;

➢ ressacas, marés altas e outros fenômenos marítimos; e

➢ terremotos.

3.2.2 Ameaças humanas

Incluem  atos  de  descuido,  acidentes,  atos  de  hostilidade,  deslealdade,  subversão,

sabotagem,  espionagem e  furto,  sendo  estas  três  últimas  as  principais  ameaças  à  segurança

militar, motivo pelo qual serão estudadas em tópicos separados.

3.2.3 Sabotagem

É um antigo método de combate, utilizado por muitos grupos revolucionários. De todas

as atividades subversivas de que pode-se utilizar o inimigo, a sabotagem é a que permite um
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maior número de alvos,  melhor  realização de ações encobertas e os melhores resultados em

termos de custo-benefício.

A identificação da sabotagem, em uma ocorrência, é sempre tarefa difícil. Normalmente,

o ato apresenta as características de um acidente, além de, frequentemente, ter destruídas todas as

evidências de intencionalidade.

O sabotador pode ser um agente especialmente treinado pelo inimigo e destinado a uma

missão específica ou uma pessoa agindo isolada, cujos atos são derivados de razões e interesses

próprios.  Pode  ser  um  bem  treinado  profissional  ou  um  amador:  um  operário,  maquinista,

capataz, engenheiro aeronáutico, homem de negócios, enfim, pode ser qualquer pessoa. Mas,

uma coisa é certa, ele será, provavelmente, o membro menos suspeito da Organização.

3.2.4 Motivação

Esta pessoa pode agir motivada por dinheiro, ódio, devoção a uma causa, vingança, para

resolver uma injustiça real ou imaginária, sob ameaça de chantagem ou sob coação e por muitos

outros motivos.

3.3 Seleção de alvos

O objetivo do sabotador, quando vinculado a algum grupo ou país estrangeiro, é destruir

ou prejudicar o poder bélico de uma nação. Isto pode ser conseguido atacando-se as instalações

militares ou industriais que sejam suportes para as Forças Armadas.

O  maior  perigo  da  sabotagem  consiste  no  seu  desencadeamento  contra  instalações

militares  e  industriais  simultaneamente.  Havendo  sucesso,  a  capacidade  de  combate  dessas

Organizações pode ficar seriamente ameaçada.

3.4 Métodos de sabotagem

Existem muitos métodos de sabotagem e, a cada dia, novos métodos e dispositivos são

criados. Entretanto, o método utilizado, geralmente, pode ser classificado em: sabotagem por

fogo, dispositivos explosivos, mecânicos, químicos e por ações psicológicas.

3.4.1 Sabotagem por fogo

O uso intencional de fogo é o mais antigo método de sabotagem utilizado. É um dos mais

efetivos, porque resulta na destruição das evidências juntamente com o objetivo. Utilizando um
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dispositivo de retardo, o sabotador dispõe do tempo necessário para deixar a área e estabelecer

um álibi.

3.4.2 Sabotagem com explosivos

A  sabotagem  com  explosivos  visa  à  destruição  imediata  do  alvo,  podendo  ser

completamente por um incêndio. Os alvos principais são as usinas de geração de energia e a

infraestrutura de transportes.

Os dispositivos explosivos e os incendiários, destinados à sabotagem, são construídos de

modo semelhante. Ambos são constituídos de um iniciador, um mecanismo de retardo e uma

carga principal

3.4.3 Sabotagem mecânica

Pode ser praticada sem um conhecimento ou treinamento especial, utilizando-se de meios

que são, muitas vezes, primários. Normalmente, a sabotagem mecânica é realizada através de:

➢ Quebra - A ação de quebrar é geralmente levada a efeito contra as partes móveis de

um motor ou máquina, contra controles ou outros dispositivos delicados. Um objeto

derrubado dentro das partes móveis de um motor ou máquina pode parecer acidente e

causar uma parada no serviço ou na produção.

➢ Abrasivos  -  Areia,  pó  de  vidro  e  outros,  introduzidos  nas  partes  móveis  de  uma

determinada máquina ou nas tubulações dos sistemas de combustível e lubrificação,

podem causar um desgaste excessivo, causando a necessidade de uma “revisão geral”

precoce.

➢ Contaminação - Por contaminação entendemos a colocação, num determinado meio,

de  um  agente  estranho  e,  de  alguma  forma,  prejudicial.  A  contaminação  do

combustível de um motor é o método mais comum de sabotagem mecânica. O açúcar

comum ou uma bola de pingue-pongue, colocados no tanque de combustível, poderão

paralisar  um motor,  causando a necessidade de uma revisão geral.A contaminação

pode torná-los inservíveis ou, o que é pior, se ingeridos inadvertidamente, provocar

baixas humanas.

➢ Substituição -  Esta modalidade de sabotagem consiste em substituir matéria-prima,

misturas  químicas,  moldes,  matrizes  etc,  por  outros  itens  ou  informações

aparentemente iguais, defeituosos ou falsos.

DIVISÃO DE ENSINO                                        SSDMD



➢ Atos  de  Omissão -  Omitir-se  de  uma  obrigação  também pode  ser  uma  forma  de

sabotagem.  Deixar,  deliberadamente,  de  lubrificar  as  partes  móveis  da  máquina,

causando sua parada é exemplo de sabotagem por omissão.

3.5 Sabotagem química e biológica

Como  exemplo  de  sabotagem  biológica,  podemos  ter  um espalhamento  de  vírus  ou

bactérias, causando algum tipo de doença. Por esse motivo, qualquer surto, não usual, de doenças

entre  pessoas,  animais  ou plantas,  merece uma investigação por  pessoal  especializado e um

contato com o pessoal de inteligência.

Quanto  aos  agentes  químicos,  podem  ser  disseminados  através  do  sistema  de

climatização ambiental, da rede de abastecimento d’água etc. Dentre os diversos tipos de agentes

químicos, temos os gases tóxicos (alguns letais), gases que tornam as pessoas inconscientes, etc.

3.6 Sabotagem psicológica

Esta  sabotagem  é  empregada  visando  a  quebrar  o  “espírito  de  corpo”  de  uma

Organização.  Ela procura colocar as pessoas contra a  Organização, criando uma situação de

antagonismo. Através deste tipo de sabotagem, as pessoas são levadas a agir, quer seja por ação

(quebra-quebra, piquetes, etc) ou por omissão (operação tartaruga, etc) Um ação deste tipo pode

ser desencadeada a partir de um indivíduo determinado, exercendo influência sobre os outros.

A  melhor  defesa  contra  a  Sabotagem  Psicológica  é  uma  liderança  efetiva.  Homens

esclarecidos e que acreditam em seus chefes, dificilmente se deixam dominar por elementos com

maus propósitos.

3.7 Medidas contra a sabotagem

É muito importante criar e manter um moral elevado no pessoal da Organização. Para

isto, a coletividade deve estar motivada para suas atividades; acreditar no objetivo e na missão da

OM; estar consciente de todas as ameaças e perigos e de como evitá-los e, acima de tudo, ter

confiança nas medidas de proteção e no Comandante, Chefe ou Diretor da Organização.
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3.8 Principais alvos de ameaças na força aérea

3.8.1 Aeronaves

São  os  alvos  mais  importantes  na  Força  Aérea,  pois  a  sua  destruição  determina

imediatamente a interrupção da atividade fim da nossa Força.

Todo tipo de ameaça pode ser direcionado às aeronaves; desde o acidente até o furto.

Devem ser adotadas medidas especiais de segurança visando à sua proteção.

3.8.2 Pista de Pouso e Decolagem

São alvos também de grande importância, pois a destruição ou interdição de uma pista,

praticamente torna inoperante as atividades aéreas. 

3.8.3 Combustíveis

A  destruição  de  depósitos  de  combustíveis,  geralmente,  se  concretiza  através  de

sabotagem por fogo ou por material explosivo; pode ser ainda utilizado o furto sistemático. A

perda de combustível é consideravelmente prejudicial e torna impraticáveis as operações aéreas.

3.8.4 Paióis

A destruição de paióis é um golpe muito forte o sistema de segurança de uma Unidade,

bem como nas operações aéreas, em virtude da perda dos itens bélicos necessários à concepção

dos objetivos de ataque e defesa.

3.8.5 Comunicações

As comunicações são um auxílio importantíssimo às operações aéreas. A destruição das

redes  de  comunicação  não acarreta  o  cancelamento  ou interrupção das  operações,  porém as

tornam muito mais difíceis e perigosas, pois estará ausente a necessária unidade de comando.

Existem também medidas específicas referentes à segurança das comunicações (criptografia)

3.8.6 Armazéns

Armazéns  são locais  onde estão estocados materiais  diversos e  indispensáveis  para  o

cumprimento da missão da Unidade. O ataque aos armazéns, e a conseqüente perda do material,

acarreta prejuízos incalculáveis.  O material  estocado em armazéns pode ser também alvo de

furtos.
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3.8.7 Geradores

Os geradores são fontes suplementares de energia que não permitem a interrupção das

comunicações  e  outro  sistemas  de  funcionamento  elétrico quando ocorre  a  falta  de  energia.

Logicamente,  num ataque,  o  inimigo cuidará  para  que o suprimento  normal  de energia  seja

interrompido. Assim ocorrendo, os geradores serão alvos de grande importância e que devem ser

definidos contra sabotagem.

3.8.8 Suprimento D’Água

Este é o alvo ideal para sabotagem química e biológica. A contaminação de um depósito

de água poderá resultar em destruição de toda uma tropa sem que nenhum tiro seja disparado.

3.8.9 Suprimento de Víveres

Devem ser tomados cuidados especiais com os suprimentos de víveres em virtude de os

mesmos serem alvos de sabotagem e furto.
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