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PORTARIA COMGAR Nº 134/SCAP-17, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014. 

Aprova a edição do MCA 125-7 "Posto 
de Bloqueio e Controle de Vias". 

O COMANDANTE-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o inciso IX do Artigo 11 do ROCA 20-6, "Regulamento do 
Comando-Geral de Operações Aéreas", aprovado pela Portaria nº 991/GC3, de 16 de outubro 
de 2009, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar o MCA 125-7 “Posto de Bloqueio e Controle de Vias” que 
com esta baixa. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria Nº 222/SCAP-17, de 20 de dezembro de 2014, 
publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica Nº 01, de 02 de janeiro de 2013. 

                                                Ten Brig Ar NIVALDO LUIZ ROSSATO  
     Comandante do Comando-Geral de Operações Aéreas  
 
 
 
(Publicado no BCA nº 226, de 28 de novembro de 2014) 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

Estabelecer a organização, os recursos humanos e materiais e definir os 
procedimentos para a operação de um Posto de Bloqueio e Controle de Vias (PBCV). 

1.2 CONCEITUAÇÃO 

Os termos e expressões constantes deste manual devem ser entendidos de 
acordo com os significados consagrados no vernáculo, nos glossários das Forças Armadas e 
da Aeronáutica e em outros documentos apropriados. 

1.3 ÂMBITO 

Este manual aplica-se a todas as OM do Comando da Aeronáutica por meio do 
Sistema de Segurança e Defesa (SISDE). 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1 EMPREGO DOS PBCV 

Os PBCV, além de utilizados na Autodefesa de Superfície (ADS) e em 
operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op. GLO), podem ser empregados na Segurança de 
Instalações com os seguintes objetivos: 

a) assegurar o adequado uso das vias dentro de uma Unidade ou, em área 
externa, nos corredores de acesso e vias circunvizinhas com influência na 
segurança da Unidade, obedecido o ordenamento jurídico vigente; 

b) prevenir a remoção ilegal de bens móveis protegidos; 

c) prevenir o acesso não autorizado a uma área ou instalação; 

d) impedir que armamentos, munições ou explosivos entrem ou saiam, sem 
autorização, de uma área ou instalação;  

e) prevenir a entrada e o uso de substâncias entorpecentes no âmbito da 
Unidade; 

f) bloquear o acesso não autorizado a áreas controladas ou restritas; e 

g) impedir a evasão de criminosos ou suspeitos de crime, realizando a sua 
prisão, se for o caso. 

2.2 TIPOS DE PBCV 

Os PBCV, quanto à duração, são classificados como: 

a) Temporários: quando estabelecidos em regime temporário, com início e 
término pré-definidos; 

b) Semipermanentes: quando instituídos para funcionar em caráter de rotina, 
com previsão de suspensão de suas atividades em horários e dias pré-
estabelecidos; e  

c) Permanentes: quando instituídos para funcionar em caráter de rotina, em 
regime contínuo (24horas/dia x 7dias/semana). 

2.3 REVISTA EM UM PBCV 

Convém assinalar que o arcabouço jurídico refuta a condução de revista sem o 
competente amparo legal. De acordo com o que prescreve o CPPM em seus Art. 180, 181 e 
182, a realização de busca só deve ocorrer no momento da prisão, nos casos de cumprimento 
de mandados de busca ou na hipótese de existência de fundada suspeita que ampare tal 
procedimento. 

Além da previsão legal, a jurisprudência tem acatado a realização de busca em 
duas outras situações, que podem ocorrer dentro ou nos acessos as Unidades Militares: 

a) Em viaturas militares - nestes casos, entende-se que o veículo por pertencer 
à Força Armada e não ao seu condutor, pode ser revistado normalmente, 
sem exigência dos requisitos legais acima citados. 
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b) Em veículos particulares: somente nos casos em que tais procedimentos 
sejam realizados para todos os veículos ou segundo um critério de escolha 
predeterminado, que não permita a caracterização de discriminação com 
determinada pessoa ou grupo de pessoas. De qualquer forma, é necessário 
que o procedimento seja amplamente divulgado por meio de avisos que 
possam ser visualizados pelo público interno e visitantes, antes de sua 
entrada na OM. 

2.4 ORGANIZAÇÃO 

2.4.1 ESTRUTURA 

A estrutura organizacional de um PBCV varia de acordo com a situação tática 
e a ameaça vigentes. Abaixo é apresentada uma estrutura básica que pode variar em número 
de equipes ou, ainda, ser acrescida de elementos opcionais, como por exemplo, cães de guerra 
e armamento coletivo para apoio de fogo. 

Figura 1 –Estrutura organizacional básica de um PBCV 

O PBCV pode contar com a presença de elementos dos Órgãos de Segurança 
Pública e de outros Órgãos de Governo como, por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e IBAMA, garantindo o fiel 
cumprimento dos procedimentos legais a serem instaurados em face da constatação de 
irregularidades ou ilícitos. Esse artifício cresce de importância em operações de não guerra. 

Também deverão ser consideradas as necessidades de emprego de intérpretes e 
de efetivos femininos para efetuar a revista pessoal de mulheres. 

2.4.2 COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E EQUIPES 

A composição de cada Grupo também varia com a situação tática e a ameaça 
vigentes. Os valores apresentados a seguir representam a constituição básica. 

 

Legenda: 
GP – Grupo 
EQP - Equipe 
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ELEMENTO TEN SO/SGT CB SD 

Grupo de Comando 1 1  2 
Grupo de Via  1  1 
Equipe de Controle de Tráfego   1 4 
Equipe de Segurança Aproximada   1 4 
Equipe de Identificação e Revista1   1 4 
Grupo de Reação e Patrulha  1  1 
Equipe de Reação  1  3 
Equipe de Patrulha   1 2  
TOTAL 1 4 4 21 

Tabela 1 –Efetivo básico para mobiliar um PBCV 

2.4.3 ATRIBUIÇÕES DOS GRUPOS E EQUIPES 

2.4.3.1  Grupo de Comando 

a) providenciar o material para a montagem do PBCV;  

b) gerenciar o consumo e o suprimento de alimentação, água, munição e 
combustível; e 

c) manter as comunicações com os grupos do PBCV e com o escalão superior. 

2.4.3.2  Grupo de Via 

2.4.3.2.1  Equipe de Controle de Tráfego 

a) colocar as placas de sinalização e obstáculos na via; 

b) controlar o fluxo de veículos e pedestres na via; e 

c) selecionar as pessoas e veículos a serem inspecionados. 

2.4.3.2.2  Equipe de Segurança Aproximada  

a) montar o abrigo para a equipe (se for o caso); e 

b) prover segurança aproximada para a Equipe de Identificação e Revista. 

2.4.3.2.3  Equipe de Identificação e Revista 

a) identificar as pessoas; 

b) conferir a documentação de pessoas e veículos; e 

c) revistar pessoas e veículos. 

2.4.3.3  Grupo de Reação e Patrulha 

2.4.3.3.1  Equipe de Reação 

a) manter-se em permanente estado de prontidão para atuar em resposta a 
eventuais tentativas de rompimento do bloqueio ou a qualquer ato hostil 
praticado contra a estrutura do PBCV. 

                                                 
1 Considerar o apoio de pessoal feminino para efetuar a revista nas mulheres. 
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2.4.3.3.2 Equipe de Patrulha 

a) realizar o patrulhamento do perímetro do PBCV, com vistas à segurança do 
efetivo envolvido no dispositivo;  

b) realizar a guarda e transporte dos presos até sua apresentação à autoridade 
de polícia judiciária competente; e 

c) atuar como reserva da Equipe de Reação. 

2.5 PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO 

Mesmo em operações de pequeno vulto, o estabelecimento e a condução de um 
PBCV devem ser precedidos das fases de planejamento e preparação. 

Após recebida a ordem para estabelecer e conduzir um PBCV, seu 
Comandante deve efetuar um sucinto exame de situação, emitir uma ordem preparatória, 
complementar seu planejamento e emitir a ordem à patrulha. 

2.5.1 EXAME DE SITUAÇÃO 

No exame de situação, o Comandante deve considerar: 

a) missão recebida (o que, quando, onde, quem, como e para que fazer); 

b) as ameaças na situação específica; 

c) o local selecionado para o PBCV; 

d) as condições meteorológicas (inclusive luminosidade) a que a tropa estará 
exposta; 

e) os meios necessários e disponíveis; e 

f) o tempo disponível para estabelecer o PBCV, bem como a sua duração 
estimada. 

2.5.2 ORDEM PREPARATÓRIA 

A ordem preparatória constitui-se numa explanação preliminar, durante a qual 
o Comandante transmite de maneira sucinta ao seu efetivo as informações iniciais para 
preparação da tropa, devendo abordar: 

a) a situação, no que for importante para a fase de preparação; 

b) a missão, tal como foi recebida do escalão superior; 

c) a organização do PBCV, definindo quem pertence a qual equipe; 

d) o uniforme, o armamento, a munição e os equipamentos individuais, 
comuns ao pessoal do PBCV; 

e) o armamento, a munição e os equipamentos coletivos, designando a equipe 
que os receberá; 

f) a cadeia de comando; 

g) o quadro horário até a emissão da ordem à patrulha (hora, local, uniforme e 
responsável para cada atividade); e 

h) as instruções específicas para equipes ou indivíduos. 
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Caso o acionamento da missão requeira sigilo, o comandante deverá omitir as 
informações que entenda não serem essenciais à preparação da tropa. 

O complemento do planejamento será realizado por meio do reconhecimento 
do local onde deverá se estabelecer o PBCV, em coordenação com os setores do escalão 
superior e com o detalhamento do “como” conduzir a operação. É ideal que o reconhecimento 
seja realizado no terreno, todavia caso o tempo, a situação tática ou a necessidade de preservar 
o fator surpresa não o permitam, poderá ser feito na carta ou em fotografia aérea. 

Devem ser mantidos contatos com o Escalão Superior no sentido de 
acompanhar as evoluções na situação da ameaça, do apoio de transporte e alimentação e nos 
procedimentos de comunicação. 

2.5.3 ORDEM À PATRULHA 

A ordem à patrulha constitui-se num briefing detalhado, durante o qual o 
Comandante aborda as características da missão a ser cumprida, o seu desenvolvimento, bem 
como, estabelece as missões específicas individuais, dos grupos e equipes. 

A ordem à patrulha deve ser apoiada em meios visuais de auxílio à instrução 
que permitam o melhor entendimento possível por parte do efetivo. 

Na sua explanação, o Comandante deverá abordar os seguintes tópicos: 

a) situação: 

- ameaça (identificação, localização, valor, atividades, vulnerabilidades e 
possibilidades); 

- forças amigas (outras forças atuando na mesma área e possibilidade de 
reforço); 

- ambiente de operação (terreno, condições meteorológicas e características da 
população). 

b) missão, tal como recebida do escalão superior; 

c) execução (concepção geral, quadro horário e tarefa de cada equipe); 

d) apoio logístico (consumo de alimentação e água, horários e ocupação dos 
transportes, procedimento para feridos, etc.); e 

e) comando e comunicações (freqüências, códigos, autenticações, cadeia de 
comando, localização do Comandante, o que reportar a quem, etc.) 

2.6  RECURSOS MATERIAIS 

Cabe ao Comandante do PBCV definir o material a ser utilizado, levando em 
consideração sua missão, as ameaças, as condições da via e os meios e o tempo disponíveis. 
De forma geral, a seleção do equipamento deve considerar a necessidade de: 

a) obstáculos para canalizar o trânsito (cavalos-de-frisa, concertinas, ouriço, 
cavaletes, tonéis, sacos de areia, etc.); 

b) material de sinalização (cones de trânsito, fita plástica zebrada, placas, etc.) 

c) lanternas sinalizadoras; 
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d) lanternas individuais; 

e) coletes fluorescentes; 

f) pilhas e baterias sobressalentes; 

g) apitos de trânsito; 

h) algemas convencionais ou plásticas; 

i) dilaceradores de pneus; 

j) detectores de metais portáteis, com baterias extras; 

k) espelhos para inspeção veicular; 

l) material para sinalização noturna da via; 

m) material para registro de pessoal e veículos; 

n) local adequado para confinamento dos presos, até sua condução para a 
delegacia de polícia ou unidade militar; 

o) equipamento de contra-incêndio;  

p) coletes e capacetes balísticos; 

q) cassetetes ou bastões tonfa; 

r) material para construção de abrigos (sacos de areia, concertinas, chapas e 
vigas de madeira, etc.);  

s) máscaras contra-gases;  

t) equipamento de visão noturna: 

u) viatura tipo E8 para reboque de veículos apreendidos; 

v) viatura tipo P11 para apoio logístico; 

w) viatura tipo P13 para remoção de presos; 

x) viatura tipo P15 para a Equipe de Reação; 

y) viatura tipo P17 para posição fortificada ou apoio de segurança aos homens 
(em casos especiais); e 

z) cães de faro próprios para busca de drogas, armas ou explosivos, conforme o 
objetivo do PBCV. 

Quanto ao armamento, todos os militares devem portar pistola com dois 
carregadores. O Grupo de Reação e Patrulha deverá contar ainda com armas portáteis, 
selecionadas entre fuzis, submetralhadoras e espingardas gaugio 12. A Equipe de Segurança 
Aproximada também poderá portar fuzis e submetralhadoras. 

O uso de armas e munições não letais deverá ser considerado, observando-se a 
criteriosa distribuição destes itens, tendo em vista evitar que qualquer militar conduza 
munição letal e munição não letal para um mesmo tipo de armamento. 

O nível de ameaça poderá indicar a necessidade de armamento anti-carro e 
metralhadoras.  
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2.7 PROCEDIMENTOS GERAIS 

O PBCV deve estar protegido da observação visual à distância, para impedir 
que veículos o evitem. Todavia, deve ser posicionado e sinalizado de modo a permitir que o 
condutor o identifique a tempo de efetuar uma parada segura. 

A seleção do local para instalação do PBCV deve buscar áreas onde haja 
espaço suficiente para parada e estacionamento das viaturas de apoio, identificação das 
pessoas e revista e averiguação de suspeitos e que, dentro do possível, ofereça abrigo ao 
efetivo e minimize os riscos para os transeuntes e populações locais. Deve haver uma área 
disponível fora da via, devidamente demarcada e isolada, onde os veículos possam ser 
parados para inspeção. 

Um veículo que entre na área geral de um PBCV não deve ter como evitá-lo ou 
circundá-lo. Para tanto, devem ser exploradas as barreiras naturais ou artificiais existentes nas 
laterais da via ou a instalação de obstáculos. 

Barreiras como corrente, cancela, cavalete, cavalo-de-frisa, dilacerador de 
pneus ou ouriços, devem ser utilizadas para impedir que os veículos sem autorização se 
evadam  da área de identificação e revista.  

As posições de revista, dependendo do grau de ameaça local, devem ser 
ladeadas por paredes anti-explosão, feitas de sacos de areia ou caixas de madeira com areia.  

Deverá haver uma viatura em condições de perseguir os motoristas e pessoas 
que se recusem a parar no PBCV ou tentem evitá-lo.  

Posições fortificadas sumárias e viaturas blindadas podem ser empregadas para 
abrigar os homens. Estas posições devem dispor de comunicação rádio e/ou telefônica. 

Cada posição de identificação e revista deve ser mobiliada com um ou dois 
homens, sempre cobertos por um terceiro na segurança aproximada. Quando o grau de 
ameaça for baixo, a cobertura das posições de identificação e revista poderá ser feita por um 
só homem em posição elevada e fortificada. 

Com respeito à condução de revista, todo o pessoal de serviço no PBCV deve 
ter ciência exata do que está sendo procurado. Se necessário, deverá ser providenciado local 
para a realização de revista pessoal completa, bem como a designação de efetivo feminino 
para efetuar a revista em mulheres.  

A revista deve ser tão rápida quanto possível, a fim de não causar excessivo 
incomodo na rotina do público. 

A seleção dos veículos a serem parados não pode ser aleatória. Deverá ser 
estabelecido um critério lógico, compatível com a estrutura do PBCV - um veículo sim outro 
não, um a cada cinco carros ou outro algoritmo simples. Os veículos ou pessoas suspeitas, 
independente do critério adotado, devem ser parados, identificados e, se necessário, 
revistados. 
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A apresentação pessoal dos militares envolvidos e a organização do posto, bem 
como a postura da tropa são condições básicas para dissuadir a reação ao bloqueio e às 
medidas de controle. O pessoal nos PBCV deve trajar o uniforme e equipamento 
corretamente, manter uma postura marcial, utilizar os equipamentos de proteção balística e 
tratar com cortesia e respeito o público, sendo enérgico quando necessário. 

Todo pessoal de serviço no PBCV que esteja armado deve manter seu 
armamento alimentado e travado. O militar da segurança aproximada, encarregado da 
cobertura do identificador, deve portar o armamento em guarda baixa e os demais devem estar 
com o armamento coldreado (armas curtas) ou em bandoleira (armas longas). 

O identificador deve sempre preservar uma distância de segurança de dois 
passos da pessoa ou grupo identificado. Se armado com arma curta, esta estará coldreada, 
devendo o militar adotar uma posição que mantenha o coldre protegido da pessoa abordada.  

O militar na segurança aproximada se posiciona à retaguarda e ao lado do 
militar identificador/revistador, mantendo uma linha de visada livre entre ele (segurança 
aproximada) e a pessoa ou veículo que está sendo abordado. 

Nas posições de revista e nos postos de controle de entrada e saída de 
instalações, o obstáculo de bloqueio da via (cancela, cone, ouriço, etc.) deve ser mantido em 
posição até que a identificação do condutor e a revista sejam concluídas. 

Cães-de-guerra especializados em faro podem ser utilizados para a busca de 
drogas e de explosivos, tanto em veículos como em malas, cargas e pacotes. 

A localização exata e os horários de ativação dos PBCV temporários deverão 
ser mantidos sob sigilo. 

Os veículos apreendidos deverão ser lacrados, em presença de testemunhas, 
devendo ser providenciado o reboque dos mesmos até o local designado para depósito. A 
entrega ao órgão responsável pela custódia do veículo deverá ser formalizada por meio de 
documento, onde fique registrada a data e o horário de recolhimento e seu estado. 



14/16  MCA 125-7/2014 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Os casos não previstos neste Manual serão submetidos à apreciação do Comandante-Geral 
de Operações Aéreas. 

3.2 Este manual deverá ser revisado após transcorridos dois anos de sua aprovação. Todas as 
sugestões para aperfeiçoamento da doutrina devem ser encaminhadas à Subchefia de 
Segurança e Defesa do COMGAR.  
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Anexo A – Modelos de PBCV 

 
Figura 02 – Modelo de PBCV para fiscalização de veículos ao longo de uma via. 

 

 
Figura 03 – Modelo de PBCV para a entrada de instalações fixas. 
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Continuação do Anexo A - Modelos de PBCV 

 
Figura 04 – Modelo de PBCV para acesso a instalações de campanha. 


