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RESUMO 

 

 

 

O presente estudo procura analisar como as considerações civis influenciaram a 
decisão do comandante nível companhia e pelotão da FT Patriota na Operação São 
Francisco VI. As considerações civis correspondem a um fator de decisão onde são 
analisados a influência de instituições civis, do meio ambiente, de estruturas 
construídas pelo homem, das agências civis, tanto as governamentais como as não-
governamentais, da população e das capacidades dos serviços presentes na área 
de operações. Este trabalho surge como uma proposta de melhora do processo de 
decisão dos comandantes de companhia e de pelotão em operações de apoio a 
órgãos governamentais por meio de experiências adquiridas, técnicas, táticas e 
procedimentos influenciados pelas considerações civis durante a Operação São 
Francisco VI. Foram selecionados para responderem a um instrumento de coleta de 
dados oficiais de infantaria, que comandaram companhia ou foram subcomandantes 
desta fração e comandantes de pelotão de fuzileiros da Força-Tarefa Patriota, tendo 
em vista sua experiência nesta operação de garantia da lei e da ordem. Os dados 
obtidos, confrontados com a revisão de literatura realizada, permitiram compreender 
o grau de influência das considerações civis no exame de situação destes 
comandantes e na adoção de técnicas, táticas e procedimentos de acordo como as 
considerações civis se apresentaram às suas frações na área de operações. Estes 
comandantes entendem que há uma escala de importância entre os vetores das 
considerações civis e a necessidade de tratá-las como fator preponderante para o 
sucesso de operações de apoio a órgãos governamentais Neste estudo, destaca-se 
a coletânea de observações sobre as considerações civis como fator de decisão 
para os comandantes de companhia e pelotão em operações de apoio a órgãos 
governamentais, podem constituir uma facilidade para o planejamento e emprego de 
suas frações em futuras operações de apoio a órgãos governamentais, operações 
onde o emprego do Exército Brasileiro é atual e provável. 
 

 

Palavras-chave: Considerações Civis. Operações de apoio a órgãos 
governamentais. Força-Tarefa Patriota. Operação São Francisco VI. 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The present study seeks to analyze how civilian considerations influenced the 
decision of the commander-level company and platoon of FT Patriota in Operation 
São Francisco VI. Civil considerations correspond to a decision factor in which the 
influence of civil institutions, the environment, man-made structures, civil agencies, 
both governmental and non-governmental, of the population and area of operations. 
This work appears as a proposal to improve the decision-making process of 
company and platoon commanders in operations to support government agencies 
through acquired experience, techniques, tactics and procedures influenced by civil 
considerations during Operation São Francisco VI. Respond to an instrument of 
official infantry data collection, who commanded company, or were subcommands of 
this fraction, and marines platoon commanders of the PatriotaTask Force, in view of 
their experience in this law enforcement and law enforcement operation. The 
obtained data, compared with the literature review, allowed to understand the degree 
of influence of the civil considerations in the examination of the situation of these 
commanders and in the adoption of techniques, tactics and procedures according as 
the civil considerations presented themselves to their fractions in the area of 
operations. These commanders understand that there is a scale of importance 
between the vectors of civil considerations and the need to treat them as a 
preponderant factor for the success of operations in support of government agencies. 
In this study, we highlight the collection of observations on civil considerations as 
Decision factor for company and platoon commanders in operations in support of 
government agencies may constitute a facility for the planning and employment of 
their fractions in future operations in support of government agencies, operations 
where the Brazilian Army's employment is current and probable. 
 

 

Keywords: Civil Considerations. Civil support operations. Patriota Task Force. 
Operation São Francisco VI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Exército Brasileiro participou de duas operações de 

grande vulto, bastante divulgadas na mídia nacional e internacional: a Operação 

Arcanjo, ocorrida entre os anos de 2010 e 2011, e a Operação São Francisco, nos 

anos de 2014 e 2015. 

O emprego das tropas federais foi motivado pela insuficiência dos órgãos de 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro de combater a criminalidade e da 

incapacidade do poder público local de fornecer serviços essenciais como educação, 

saúde, saneamento básico, entre outros, nas comunidades do Complexo do Alemão 

e Maré, respectivamente (ESCOTO, 2015). 

Essas operações de que o Exército participou, dentre outras, inicialmente, 

foram interpretadas como operações de pacificação, porém, tratam-se de operações 

de apoio a órgãos governamentais (OAOG). 

Segundo BRASIL (2014c), as operações de apoio a órgãos governamentais 

correspondem a atividades realizadas pela Força Terrestre (F Ter) em apoio a outras 

agências estatais, nas esferas municipais, estaduais e federais, com a finalidade de 

cumprir objetivos em comum, evitando a duplicidade de ações, gastos de recursos 

além do necessário e conflito de soluções. 

A principal diferença entre os dois tipos de operação é a suspensão 

temporária de direitos e garantias constitucionais. Nas operações de pacificação, é 

criado um estado de exceção, onde algumas leis destinadas à proteção das 

garantias fundamentais são suspensas visando à preservação e ao 

restabelecimento da paz social ou ordem pública. Nas operações de apoio a órgãos 

governamentais, as garantias e os direitos são mantidos. 

São exemplos de garantias fundamentais que podem ser suspensas, 

temporariamente, no estado de exceção: o sigilo de correspondência, das 

comunicações telefônicas, do direito de reunião e da exigibilidade de prisão somente 

em flagrante delito ou por ordem de autoridade judicial competente. 

Nas operações citadas anteriormente, não houve essa suspensão, portanto, 

devem ser classificadas como operações de apoio a órgãos governamentais. 

Ambas as operações ocorreram em áreas humanizadas onde era necessário 

o cuidado com os efeitos colaterais causados pelas atividades militares. As Forças 
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Armadas deveriam praticar a letalidade seletiva e efetiva, uma vez que os 

contendores estavam misturados com a população. 

Essas mudanças provocaram reflexos no modo de operar das forças 

militares. Houve a necessidade de tornar as considerações civis como fator 

preponderante na tomada de decisão nos diversos níveis de planejamento. 

As considerações civis correspondem a um fator de decisão onde são 

analisados a influência de instituições civis, do meio ambiente, de estruturas 

construídas pelo homem, das agências civis, tanto as governamentais como as não-

governamentais, da população e das capacidades dos serviços presentes na área 

de operações (BRASIL, 2013). 

Nos planejamentos e decisões das operações em áreas com presença da 

população, deve-se dar importância à repercussão que as ações militares podem 

produzir na sociedade e como a reação da população pode refletir de volta nas 

operações, muitas vezes causando graves implicações no nível estratégico. 

O Exército Brasileiro, nessas duas operações, teve uma oportunidade de 

grande aprendizado, permitindo-lhe uma adaptação e atualização da Doutrina Militar 

Terrestre (DMT), especialmente em operações de apoio a órgãos governamentais e 

na análise das considerações civis, aspectos centrais estudados por esta pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

A Operação São Francisco ocorreu no Rio de Janeiro – RJ, a pedido do 

Governador do Estado, na época, o Senhor Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, 

devido ao crescente número de enfrentamentos entre policiais militares e 

organizações criminosas e aos sequenciados ataques às Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP). 

 Autorizada pela Presidente da República, a Senhora Dilma Rousseff, a 

referida operação iniciou-se no dia 5 de abril de 2014, com prazo inicial de 

permanência das tropas federais até 31 de julho de 2014, porém, se estendeu até o 

dia 30 de junho de 2015. 

Conforme Nota à Imprensa do Centro de Comunicação Social do Exército, de 

04 de abril 2015, a operação “teve como finalidade a preservação da ordem pública 

e a incolumidade das pessoas e do patrimônio nas comunidades do Complexo da 

Maré, contribuindo para o restabelecimento da paz social nessa região”. 
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Segundo o Guia de Ruas Maré de 2014, o Complexo da Maré é o conjunto de 

dezesseis comunidades situado na zona norte da capital fluminense, com cerca de 

cento e trinta mil moradores.  

Caracterizada por um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo, 

onde há escassez de serviços de saneamento básico, de saúde e de educação. O 

crime organizado desenvolvia livremente atividades de tráfico de drogas, armas e 

munição, sinalizando a baixa eficiência dos órgãos de segurança pública no 

combate a esses delitos. 

A Operação São Francisco foi desenvolvida nesse ambiente operacional 

populoso, onde as considerações civis tornaram-se fator preponderante no processo 

de decisão nos mais diversos níveis. 

O patrulhamento diuturno realizado por integrantes do Exército Brasileiro e da 

Marinha do Brasil era influenciado diretamente pela população, pelas estruturas 

presentes na área de operações, pela ausência de capacidades relacionadas à 

infraestrutura básica, como saúde e saneamento, pela mídia constantemente 

presente, por organizações não-governamentais (ONG) e outras instituições civis, 

bem como, de forma intensa, por membros do crime organizado (CO).  

Face do que anteriormente foi exposto, levantou-se o seguinte problema: 

como as considerações civis encontradas na área de operações da Força-Tarefa 

(FT) Patriota, na Operação São Francisco VI, incidiram na decisão de emprego das 

técnicas, táticas e procedimentos adotados pela companhia e pelotão? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a influência das considerações 

civis sobre a decisão do comandante nível companhia e pelotão da FT Patriota, 

durante a Operação São Francisco VI. 

Os objetivos específicos, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio 

dessa pesquisa, foram os seguintes: 

- apresentar as características das operações de apoio a órgãos 

governamentais e das considerações civis, realizando uma revisão bibliográfica; 

- identificar as principais considerações civis levantadas sobre a área de 

operações; 
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- identificar as principais considerações civis que influenciaram o modo de 

atuação da companhia e pelotão na Operação São Francisco VI; 

- levantar as técnicas, táticas e procedimentos modificados pela influência das 

considerações civis adotados pela companhia e pelotão nas ações ocorridas na 

Operação São Francisco VI;  

- concluir se o êxito nas operações de apoio a órgãos governamentais 

depende da necessidade de tratar as considerações civis como fatores 

preponderantes no processo de decisão dos comandantes de companhia e pelotão; 

- propor uma coletânea de observações sobre as considerações civis no nível 

companhia e pelotão para operações de apoio a órgãos governamentais. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

Segundo o Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, a hipótese de 

estudo tem a finalidade de verificar a relação entre variáveis em um processo para a 

solução de um problema apresentado. Já a hipótese nula (H0) é utilizada para 

verificar a aceitação ou rejeição da hipótese. 

Diante do problema apresentado pela presente pesquisa, surgiu como 

hipótese de estudo (H1): as considerações civis influenciaram a decisão dos 

comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota, no que diz respeito à 

utilização das técnicas, táticas e procedimentos, durante a Operação São Francisco 

VI. 

Como hipótese nula (H0), considerou-se o seguinte: a decisão dos 

comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota na adoção de técnicas, táticas 

e procedimentos, durante a Operação São Francisco VI, foi indiferente perante as 

considerações civis apresentadas na área de operações. 

A variável independente do presente estudo, cuja manipulação causa efeitos 

na variável dependente, foi considerada como a influência das considerações civis 

apresentadas na área de operações da FT Patriota durante a Operação São 

Francisco VI.  

Já a variável dependente foi tida como a decisão dos comandantes de 

companhia e pelotão na adoção de técnicas, táticas e procedimentos, durante o 

período em que a Força Tarefa Patriota esteve atuando no conjunto de favelas do 

Complexo da Maré. 



21 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A presente pesquisa justificou-se pelo fato do Exército Brasileiro estar se 

adaptando às tendências do combate atual, em que a guerra contra um inimigo 

claramente definido está perdendo espaço para um combate onde há vários atores 

envolvidos: população, agentes de perturbação da ordem pública (APOP), mídia, 

redes sociais, opinião pública, entre outros. 

Justificou-se, também, pela utilização cada vez maior das Forças Armadas, 

principalmente o Exército Brasileiro, em operações relacionadas à cooperação com 

o desenvolvimento nacional, à proteção e à segurança da sociedade e ao bem-estar 

social e ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura, caracterizando as 

operações de apoio aos órgãos governamentais. 

O aprofundamento do estudo das considerações civis como fator de decisão 

dos comandantes de companhia e pelotão da Força-Tarefa Patriota na Operação 

São Francisco VI é de grande utilidade. A possibilidade de emprego do Exército 

Brasileiro em operações de apoio a órgãos governamentais é atual e provável, uma 

vez que, em um período de cinco anos, a instituição participou de duas operações 

de grande vulto desta natureza. 

O tema visa à melhora do processo de decisão dos comandantes de 

companhia e de pelotão em operações de apoio a órgãos governamentais por meio 

de experiências adquiridas, técnicas, táticas e procedimentos influenciados pelas 

considerações civis, fator de decisão recentemente incorporado ao Exame de 

Situação do Comandante Tático.  

A partir do estudo do binômio considerações civis e operações de apoio aos 

órgãos governamentais, a presente pesquisa tentou contribuir para o aprimoramento 

da Doutrina Militar Terrestre (DMT) e permitir ao Exército Brasileiro adaptar-se às 

novas formas de emprego. 

A serventia da pesquisa baseou-se na hipótese de emprego provável e na 

necessidade de aumentar o conhecimento das considerações civis como fator de 

decisão, assunto de pouco conhecimento por grande parte dos militares da Força 

Terrestre, bem como propor uma coletânea de observações referente às 

considerações civis para utilização em futuras operações de apoio aos órgãos 

governamentais. 
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A coletânea reuniu as considerações civis que mais influenciaram na decisão 

de emprego das companhias e pelotões, e outras que não tiveram importância ou 

que não foram observados.  

Contém uma escala de importância entre os vetores das considerações civis 

que mais influíram na decisão dos comandantes de companhia e pelotão, bem como 

técnicas, táticas e procedimentos que foram modificados pela influência das 

considerações civis, utilizados na Operação São Francisco e que poderão ser 

empregados em futuras operações de apoio a órgãos governamentais. 

Um dos aspectos positivos propostos na abordagem foi a introdução das 

considerações civis como fator de decisão do exame de situação do comandante 

tático, através da Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) nº 02/2012, de 20 de 

dezembro de 2012, o que representou sua atualidade, importância e necessidade de 

estudos para seu aperfeiçoamento e utilização. 

Outro aspecto positivo foi o fato do autor ser integrante de organização militar 

(OM) que enviou uma companhia para compor a FT Patriota na Operação São 

Francisco VI, o que possibilitou estar familiarizado com a população do estudo em 

questão, com presença maciça dos militares que participaram da operação no ano 

de 2015. 

As inovações que a pesquisa pretendeu levantar foram as seguintes: 

- verificar como as considerações civis influenciaram o processo de decisão 

do comandante de companhia e de pelotão; 

- verificar o grau de intensidade referente à influência das considerações civis 

no processo de decisão dos comandantes de companhia e de pelotão em operações 

de apoio aos órgãos governamentais; 

- identificar as técnicas, táticas e procedimentos utilizados pela companhia e 

pelotão influenciados pelas considerações civis; 

- apresentar as principais considerações civis que influenciaram a atuação da 

companhia e pelotão durante a Operação São Francisco VI. 

Com a realização da presente pesquisa, esperou-se obter vantagens como: 

melhorar o exame de situação do comandante nos níveis companhia e pelotão em 

operações de apoio a órgãos governamentais, identificando as principais 

considerações civis apresentadas na área de operações, e difundir técnicas, táticas 

e procedimentos influenciados pelas considerações civis que foram eficientes nos 
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níveis companhia e pelotão durante a Operação São Francisco VI. Essas TTP 

poderão ser utilizadas em futuras operações de apoio a órgãos governamentais 

melhorando as ações dessas frações.  

Por fim, o presente estudo destinou-se principalmente a apoiar o exame de 

situação dos futuros comandantes de companhia e pelotão em operações de apoio a 

órgãos governamentais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura foi realizada no intuito de criar uma base de 

informações para possibilitar uma abordagem crítica capaz de fundamentar uma 

resposta ao problema proposto, reunindo, ao longo das seções, os dados que 

revelem o estado da arte ao tema objeto da presente pesquisa. 

A fim de facilitar a abordagem das bases teóricas mais relevantes para o 

presente estudo, esta seção foi dividida nos seguintes tópicos: o Ambiente 

Operacional – Complexo da Maré, as Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais, a Operação São Francisco e Força-Tarefa Patriota e as 

Considerações Civis. 

 

2.1 O AMBIENTE OPERACIONAL – COMPLEXO DA MARÉ 

 

Esta seção da presente pesquisa teve por finalidade apresentar um breve 

histórico da formação do Complexo da Maré, as comunidades do bairro e algumas 

características relevantes para o estudo das considerações civis da Operação São 

Francisco VI. 

 

2.1.1 Histórico 

 

O bairro da Maré foi criado pela Lei Municipal Nº 2.119, de 19 de janeiro de 

1994. Apesar do pouco tempo da legalização como bairro, a ocupação efetiva do 

Complexo da Maré iniciou-se a partir da década de 30. 

Foi a partir da década de 30 que surgiram os primeiros moradores do que 
hoje se chama “Complexo da Maré” devido a vários fatores. A primeira 
comunidade a surgir foi no Morro do Timbau e sua ‘primeira moradora 
lendária se chamou Orosina. Essa já era uma região ocupada como já 
escrevemos anteriormente, pois ali se localizava o Porto de Inhaúma. O 
nome Timbau significa do tupi-guarani “entre as águas” (ARAÚJO, 2012, p. 
108). 

Após a II Guerra Mundial, com o fluxo migratório do campo para as cidades, 

houve um aumento do problema de falta de moradias, principalmente, para os 

migrantes provenientes do Nordeste brasileiro em busca de melhores condições de 

vida nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (ARAÚJO, 2012). 
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Em geral, segundo ARAÚJO (2012), esses migrantes não tinham condições 

de ocupar casas nos centros das cidades e passaram a ocupar lugares mais 

afastados como morros, encostas e pântanos. Um desses locais, que está situado à 

beira da Baía de Guanabara, é o Complexo da Maré. 

A evolução do bairro é marcada por ações do poder público na tentativa de 

organizar o centro da cidade do Rio de Janeiro e de aplicar políticas habitacionais no 

próprio Complexo da Maré. A construção de obras de grande vulto próximas ao 

bairro atraiu novos moradores e o nascimento de novas comunidades da Maré. 

Como ações do poder público que influenciaram o Complexo da Maré, 

ARAÚJO (2012) ressalta: 

- a reforma do Ex-prefeito do Distrito Federal Pereira Passos em 1902; 

- a modernização realizada no Governo de Carlos Lacerda entre os anos de 

1961 e 1965;  

- o Projeto-Rio em 1979. 

A reforma de Pereira Passos, então Prefeito do Distrito Federal, modernizou e 

valorizou o centro da cidade, fazendo com que a população sem condições de pagar 

os aluguéis ou comprar habitações fosse deslocada para regiões menos valorizadas. 

A Maré, devido à sua proximidade ao centro da cidade, passou a receber essa 

população mais carente de recursos, mudando seu perfil de rural para urbano 

(ARAÚJO, 2012). 

Segundo ARAÚJO (2012), no Governo de Carlos Lacerda, novamente houve 

uma modernização da cidade com a construção de pontes, viadutos, túneis e 

parques na zona sul. Foi iniciada a remoção das favelas desta zona para áreas 

distantes e desvalorizadas, incluindo a Maré.  

O Projeto-Rio foi uma continuação da tentativa do Governador Chagas Freitas 

de sanear a Baía de Guanabara. O projeto, segundo ARAÚJO (2012, p. 107), “tinha 

como objetivos: a criação de espaços para abrigar populações de baixa renda e criar 

condições de ambientação ecológica e paisagística do trecho mais poluído da Baía 

de Guanabara”. Mais uma vez, houve remoção das favelas e dos moradores da 

Maré, principalmente pela mudança das palafitas para os conjuntos habitacionais. 

Segundo ARAÚJO (2012), as principais obras que influenciaram o Complexo 

da Maré foram as seguintes: 

- Instituto Oswaldo Cruz em 1899; 

- Avenida Brasil em 1946;  
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- construção da Cidade Universitária entre os anos de 1949 e 1952. 

Com a criação do Instituto Oswaldo Cruz, uma instituição de pesquisa e 

desenvolvimento em ciências biológicas, considerada a primeira grande instituição a 

se instalar na região e, devido à sua importância para o país, houve a necessidade 

de melhorar a infraestrutura e os meios de transporte próximos ao Complexo da 

Maré (ARAÚJO, 2012). 

A Avenida Brasil representa um dos marcos fundamentais para a formação da 

Maré. Inicialmente chamada de Variante Rio-Petrópolis, foi construída, segundo 

ARAÚJO (2012, p. 110), “para melhorar a comunicação do centro 

da cidade com os subúrbios e com as vias intermunicipais e interestaduais”. 

Consequentemente, diversas indústrias foram atraídas e instaladas à sua beira ao 

longo do seu trajeto. 

Sem considerar o fato de que em sua construção trabalharam muitos dos 
primeiros moradores destas comunidades, a Avenida Brasil proporcionou o 
crescimento de um cinturão industrial às suas margens, que somado ao 
isolamento dos terrenos na orla da Baía de Guanabara e a facilidade de 
acesso a tais áreas, criou condições bastante favoráveis para o surgimento 
das comunidades da Maré (ARAÚJO, 2012, apud VIEIRA, 1999, p. 110). 

Para a construção do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) foi necessário o aterro do Arquipélago do Fundão, anexando oito ilhas para 

abrigar a cidade universitária. 

Muitos trabalhadores que foram construir a cidade universitária acabaram 
indo morar na Maré, principalmente no Timbau e na Baixa do Sapateiro. 
Também, alguns desapropriados das ilhas, foram para a Maré, 
principalmente na Colônia de Pescadores da Praia de Inhaúma (ARAÚJO, 
2012, p. 105). 

Após este breve histórico, nota-se que não houve um planejamento para a 

ocupação do Complexo da Maré e as políticas de habitação não foram eficientes. 

 

2.1.2 Comunidades da Maré 

 

A Maré está situada entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, à margem da 

Baía de Guanabara, ocupando uma área de cerca de sete quilômetros quadrados. 

Segundo o Guia de Ruas da Maré (2014), a população se distribui em mais 

de quarenta mil domicílios, em dezesseis favelas: Marcílio Dias, Praia de Ramos, 
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Roquete Pinto, Parque União, Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, Nova 

Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto 

Pinheiro, Vila do Pinheiro, Novo Pinheiro, Vila do João e Conjunto Esperança.  

 

Figura 1: Comunidades da Maré. 
Fonte: Guia de Ruas Maré, 2014. 

 

Neste guia, são apresentadas algumas características de cada comunidade 

de forma resumida. Percebe-se que cada comunidade foi criada de forma diferente e 

possui particularidades. 

O Guia de Ruas da Maré (2014, p. 6) é a segunda edição do projeto criado 

pela Redes da Maré e Observatório de Favelas e, como o próprio guia afirma, “nos 

permite ter uma ideia global da Maré” através de suas ruas e travessas. 

Este guia é de grande valia para o estudo da Operação São Francisco, pois 

permite identificar, na área de operações, como as comunidades estavam divididas 

entre suas forças-tarefas, companhias e pelotões, bem como as facções criminosas 

a serem combatidas. 
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2.1.3 Ameaças à vida da população do Complexo da Maré 

 

Segundo BRASIL (2014b, p. 15) “ameaças são atos ou tentativas 

potencialmente capazes de comprometer a preservação da ordem pública ou 

ameaçar a incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

As principais ameaças à vida da população do Complexo da Maré estão 

relacionadas com a presença das facções criminosas voltadas para o tráfico de 

drogas e armas. 

Essas facções evoluíram e instalaram-se no Complexo da Maré devido à 

ausência do Estado desde sua criação. Aproveitando essa situação, organizaram-

se, não apenas na Maré, mas em todo o Estado do Rio de Janeiro, objetivando o 

lucro e o poder, criando o chamado Estado Paralelo. 

Ocupação do lugar do Estado nas comunidades, ou seja, a relação 
estabelecida pela organização criminosa com a comunidade é, em regra, no 
sentido de angariar a simpatia da população ao promover prestações 
sociais que deveriam ter sido executadas pelo Estado, é neste sentido que 
se pode dizer que o Crime Organizado, em algumas comunidades, atua 
como verdadeiro Estado Paralelo (CAMPOS; SANTOS, 2007, p. 3). 

As organizações criminosas presentes na Maré foram as principais ameaças 

a serem mitigadas pelo Exército Brasileiro na Operação São Francisco. Seus 

integrantes foram considerados agentes de perturbação da ordem pública (APOP), 

que “são pessoas ou grupos de pessoas cuja atuação momentaneamente 

comprometa a preservação da ordem pública ou ameace a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2014b, p. 15). 

Entre os principais agentes de perturbação da ordem pública, estão os 

integrantes das seguintes facções criminosas: 

- Comando Vermelho (CV); 

- Terceiro Comando Puro (TCP); 

- Amigo dos Amigos (ADA);  

- Milícias. 

O Comando Vermelho, a maior e mais conhecida organização criminosa do 

Brasil, foi criada na década de 70, quando os presos políticos do Governo Militar se 

juntaram com presos comuns do Presídio de Ilha Grande – RJ (OLIVEIRA FILHO, 

2012). 
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A partir de então, o grupo inicialmente conhecido por Falange Vermelha, 

munido das ideias de organização, estrutura hierárquica, ações de proteção e 

enfrentamento do sistema estatal proveniente dos presos políticos deu início às suas 

ações (OLIVEIRA FILHO, 2012). 

De início, arrecadaram dinheiro de delitos para o financiamento de fugas dos 

presos; depois, passaram a praticar assaltos a bancos, empresas, joalherias e a 

realizar extorsões e sequestros. Em seguida, o grupo verificou ser mais lucrativo e 

“seguro” praticar o tráfico de drogas e, em segundo plano, a venda de armas 

(OLIVEIRA FILHO, 2012). 

Durante a década de 1990, o Comando Vermelho controlou o tráfico de 

drogas no Rio de Janeiro sem a presença de facções rivais, dominando grande parte 

das favelas cariocas. 

A prática do assistencialismo perpetrada entre os presos e seus familiares 
agora chegara às comunidades carentes onde os traficantes passaram a 
assumir setores como saúde, educação, segurança e lazer. Na verdade, os 
traficantes acabaram montando um poder paralelo nestes territórios, uma 
vez que além dos setores já citados também determinavam quem podia 
frequentar aquela localidade, exercendo poder sobre a vida das pessoas. 
Até uma justiça própria foi criada e exercida por eles nas favelas (OLIVEIRA 
FILHO, 2012, p. 17). 

Segundo OLIVEIRA FILHO (2012), o Comando Vermelho domina as 

comunidades de Nova Holanda e Parque União.  

O Terceiro Comando Puro (TCP) tem sua origem no Complexo da Maré no 

ano de 2002. Assim como outras organizações, o Terceiro Comando Puro também 

surgiu de uma divisão de outra organização criminosa anterior, o Terceiro Comando. 

O TCP controla o tráfico de drogas nas comunidades de Timbau, Baixa do Sapateiro 

e Vila do João (OLIVEIRA FILHO, 2012). 

A facção Amigos dos Amigos (ADA) foi fundada entre os anos de 1994 e 1998 

dentro do sistema penitenciário carioca. No início da década de 2000, une-se ao 

Terceiro Comando, respeitando-se o território de cada um e realizando ataques 

conjuntos contra territórios ocupados pelo Comando Vermelho. 

Em 2002, a união entre os dois grupos é enfraquecida; a ADA e o grupo 

dissidente do Terceiro Comando, o TCP, entram em disputas territoriais constantes. 

No Complexo da Maré, a ADA controla o tráfico de drogas na comunidade de 

Vila dos Pinheiros (OLIVEIRA FILHO, 2012). 
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As milícias são grupos formados principalmente por agentes públicos ou ex-

agentes, sendo que a maioria deles é proveniente das polícias, militar e civil, do 

corpo de bombeiros, agentes penitenciários e das forças armadas (OLIVEIRA 

FILHO, 2012). 

Segundo OLIVEIRA FILHO (2012), inicialmente, os milicianos se 

apresentaram para a população carente como uma alternativa para o tráfico de 

drogas, combatendo-o e protegendo a comunidade dos desmandos das facções 

criminosas. Para os agentes públicos, seria uma forma de renda paralela para 

incrementar os baixos salários recebidos pelo governo. 

Porém, o lucro proveniente dessa atividade de proteção da população fez 

com que os grupos se organizassem e passassem a realizar novas atividades, na 

sua grande maioria, ilícitas. 

Os milicianos perceberam a existência de um leque de opções muito grande 
de atividades extremamente rentáveis. Da expulsão de traficantes no início, 
passaram à cobrança de taxas de segurança e exploração de transporte 
alternativo. Em seguida, vislumbraram o comércio de gás e água nas 
comunidades e o controle dos sinais de televisões a cabo clandestinas e de 
internet. As milícias deixaram cair a máscara da libertação da comunidade 
do domínio do tráfico, para deixar claro que sua finalidade está concentrada 
no lucro (OLIVEIRA FILHO, 2012, p. 26). 

Mais uma vez, é formado o estado paralelo; os milicianos criam suas leis e 

fazem o julgamento, geralmente com a morte, das pessoas que vão contra seus 

interesses.  

A principal diferença entre as milícias e as outras facções criminosas está 

relacionada à tentativa de propagar que suas ações são legítimas para implantar a 

segurança em relação aos traficantes e a participação direta de agentes públicos 

infiltrados nos poderes constituídos e órgãos do Estado (OLIVEIRA FILHO, 2012). 

Segundo o jornal O Globo, há presença da milícia nas comunidades Praia de Ramos 

e Roquete Pinto. 

Todas essas facções possuem características semelhantes, tais como o alto 

poder de intimidação e corrupção, a mutabilidade e estrutura própria. No Complexo 

da Maré, há disputas territoriais entre os grupos visando um maior espaço para 

venda de drogas e armas e para aumentar o seu poder, além de enfrentamentos 

quase que diários com a Polícia Militar, que visa coibir os ilícitos praticados por 

esses grupos. 
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Para melhor entendimento, a Figura 2 ilustra a presença das organizações 

criminosas Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e das milícias nas 

comunidades do Complexo da Maré. 

 

Figura  2: Distribuição das facções criminosas no Complexo da Maré. 
Fonte: ESCOTO (2015). 
 

2.2 OPERAÇÕES DE APOIO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

 

Para o melhor entendimento sobre este tipo de operação, este tópico foi 

dividido em três subtópicos: a classificação das operações da Força Terrestre, as 

Operações de Apoio a Órgãos Governamentais e como são realizadas nos Estados 

Unidos. 

 

2.2.1 Classificação das Operações da Força Terrestre 

 

Segundo BRASIL (2014c), as operações variam de acordo com o nível de 

esforço, duração, tipo de conflito e de oponente, e são classificadas segundo os dois 

critérios a seguir: 

- dos princípios e procedimentos utilizados;  

- das forças empregadas. 
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Segundo o critério dos princípios e procedimentos utilizados, a classificação 

refere-se ao nível de engajamento das forças militares nas operações, variando 

desde a prevenção de ameaças à solução dos conflitos armados. Essas operações 

são classificadas em de guerra e de não guerra (BRASIL, 2014c).  

A principal e mais tradicional missão das forças militares é a operação militar 

de guerra, onde é utilizada toda a capacidade das Forças Armadas, aplicando a 

violência militar em sua maior expressão. Nas operações militares de não guerra, as 

Forças Armadas são empregadas em operações que não envolvem o combate 

propriamente dito ou o utilizam de forma limitada, com o intuito de evitar operações 

militares de guerra de vulto. No espectro dos conflitos, as operações de não guerra 

têm caráter dissuasório (BRASIL, 2014c). 

Quanto ao uso das forças empregadas, BRASIL (2014c) classifica as 

operações em singulares, conjuntas e combinadas. 

As operações singulares são aquelas realizadas com o predomínio de uma 

força singular, normalmente conduzidas no nível tático. As operações conjuntas são 

realizadas com o emprego dos meios de mais de uma força singular, porém sob um 

comando único e representam a evolução da expressão militar do Poder Nacional. 

As operações combinadas são as realizadas com os meios de diferentes exércitos 

de duas ou mais nações de uma aliança ou coalizão (BRASIL, 2014c).  

A Força Terrestre deve estar apta a realizar todos os tipos de operações 

militares, mas de acordo com os instrumentos legais. Deve utilizar a força de forma 

controlada dentro dos espectros dos conflitos, desenvolvendo atividades como o 

engajamento militar, cooperação em segurança e dissuasão, respostas às crises e 

operações de contingências limitadas e em campanhas e operações de vulto. Todas 

essas atividades caracterizam as operações no amplo espectro (BRASIL, 2014c). 

As Operações no Amplo Espectro são, portanto, o Conceito Operativo do 
Exército, que interpreta a atuação dos elementos da Força Terrestre para 
obter e manter resultados decisivos nas operações, mediante a combinação 
de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos 
Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, 
gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em situações de 
Guerra e de Não Guerra (BRASIL, 2014c, p. 3-6). 

As operações no amplo espectro são marcadas pela simultaneidade das 

atitudes em qualquer ponto do espectro dos conflitos e abrangem as tarefas 

ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos governamentais, conforme 

a figura 3. 
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Figura 3: Operações básicas e suas principais tarefas. 
Fonte: BRASIL, 2014c, p. 3-7. 

 
As principais tarefas ofensivas são voltadas para derrotar e destruir as forças 

inimigas, conquistar o terreno e aproveitar recursos ou centros populacionais. As 

tarefas defensivas são realizadas para impedir o acesso do oponente a determinada 

área, proteger a população, ativos e infraestruturas e criar condições mais favoráveis 

para as operações ofensivas (BRASIL, 2014c). 

As tarefas de pacificação têm como objetivos: construir um ambiente de 

reconciliação entre adversários locais ou regionais, ajudar a restabelecer instituições 

políticas, jurídicas, sociais e econômicas e apoiar o processo de transição para uma 

estrutura de governo legítima do país anfitrião (BRASIL, 2014c). 

Segundo BRASIL (2014c), as operações de pacificação podem atuar em 

missões de paz sob a égide de organismos internacionais como a Organização das 

Nações Unidas (ONU).  

As tarefas de apoio a órgãos governamentais correspondem ao apoio 

fornecido pela Força Terrestre, legitimado por autoridade competente, a outras 

agências estatais no cumprimento de diversas missões constitucionais (BRASIL, 

2014c). 

As tarefas de apoio a órgãos governamentais compreendem o apoio 
fornecido por forças ou organizações militares do Exército, por meio da 
interação com outras agências, definido em diploma legal por autoridade 
competente, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços 
para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, 
evitando a duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de 
soluções (BRASIL, 2014c, p. 3-8). 
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Segundo BRASIL (2014c), as operações no amplo espectro foram 

classificadas em quatro operações básicas: ofensiva, defensiva, de pacificação e 

apoio a órgãos governamentais. O que define o tipo de operação básica é a 

preponderância, em determinado momento, de uma atividade em relação às demais.  

As operações ofensivas (Op Ofs) são operações terrestres agressivas com a 

finalidade de cerrar sobre o inimigo, concentrar um poder de combate superior no 

local e momento decisivo, aplicá-lo para destruir suas forças e, depois de obtido 

sucesso, passar ao aproveitamento do êxito ou à perseguição (BRASIL, 2014c). 

As operações defensivas (Op Def) são operações de caráter transitório que 

buscam condições para a retomada da ofensiva. Normalmente, são realizadas com 

inferioridade de meios ou limitada liberdade de ação. Utilizam de forma integral o 

terreno e visam impedir, resistir ou destruir o ataque inimigo, causando o máximo de 

desgasta, baixas e desorganização ao inimigo (BRASIL, 2014c). 

O conceito de operações de pacificação (Op Pac) está relacionado com o 

emprego da Força Terrestre na defesa dos interesses nacionais em áreas restritas e 

determinadas, onde será estabelecido o estado de exceção para restaurar ou 

manter a ordem pública e a paz social, que estão ameaçadas por grave e iminente 

instabilidade institucional (BRASIL, 2014c). 

As Op Pac também podem ser utilizadas para minimizar os efeitos de grandes 

calamidades provocadas pela natureza ou por ações do homem, realizando ações 

construtivas para apoiar esforços de estabilização, de reconstrução, de restauração 

e da consolidação da paz (BRASIL, 2014c). 

Segundo BRASIL (2014c), as Op Pac podem ocorrer no território nacional ou 

no exterior. Quando ocorrem no território nacional, as Op Pac são conduzidas para o 

atendimento de necessidades urgentes e específicas.  

Para que o processo decisório das Op Pac seja realizado com presteza e 

para que medidas essenciais possam ser tomadas, o estado de exceção suspende 

garantias fundamentais da população, restringindo alguns direitos dos cidadãos, 

permitindo ações mais enérgicas e eficientes no cumprimento da sua finalidade 

(BRASIL, 2014c). 

No exterior, as Op Pac são desenvolvidas no contexto de operações de paz 

sob a coordenação da ONU, que utiliza o vetor militar para solucionar ou diminuir os 

efeitos de disputas entre facções rivais que possam colocar em risco a paz e a 

segurança da sociedade no país em questão (BRASIL, 2014c). 
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A principal diferença entre operações de pacificação e operações de apoio a 

órgãos governamentais é a suspensão temporária de direitos e garantias 

constitucionais provocada pelo estado de exceção. 

 

2.2.2 Operações de Apoio a Órgãos Governamentais 

 

As operações de apoio a órgãos governamentais (OAOG) são uma das 

operações básicas desenvolvidas pela Força Terrestre. 

As Operações de Apoio a Órgãos Governamentais compreendem o apoio 
prestado por elementos da F Ter, por meio da interação com outras 
agências, definido em diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses 
e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou propósitos 
convergentes com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos e que 
atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de ações, dispersão de 
recursos e a divergência de soluções. No território nacional, esse apoio é 
regulado por diretrizes baixadas em ato do Presidente da República 
(BRASIL, 2014c, p.4-1). 

Utilizando conceito semelhante, o Ministério da Defesa classifica a interação 

das Forças Armadas com outras agências estatais como operações interagências. 

Em ambos os casos, a finalidade é a mesma. 

Operações interagências: interação das Forças Armadas com outras 
agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar esforços para 
a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao 
bem comum, evitando a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos (BRASIL, 2012a, p. 14). 

A integração interagências é a condição primordial para que ocorram as 

OAOG. Dentre as características abordadas por BRASIL (2012a), podem ser 

destacadas duas: 

- a existência de um comando militar designado, porém não há assunção do 

controle operacional sobre as outras agências, mas sim a coordenação das tarefas, 

aumentando o desempenho dos meios militares e civis empregados; 

- o intercâmbio de informações entre as diversas agências permite sinergia, 

confiança e agilidade às operações.  

 Nas OAOG, os órgãos governamentais continuam exercendo suas missões 

constitucionais, apesar de forma insuficiente. Cabe à Força Terrestre conciliar 

esforços para superar essa ineficiência e completar meios inexistentes ou 

indisponíveis para a solução dos problemas não resolvidos pelos órgãos estatais. 
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Segundo BRASIL (2014c), as formas de apoio aos órgãos governamentais 

são as seguintes: proteção integrada, ações sob a égide de organismos 

internacionais, emprego em apoio à política externa em tempo de paz ou de crise, 

atribuições subsidiárias e outras formas de apoio designadas ou funções atribuídas 

por Lei. 

 

Figura 4: Formas de Apoio aos Órgãos Governamentais. 
Fonte: (BRASIL, 2014c, p. 4-21). 

A proteção integrada corresponde a todas as medidas julgadas necessárias 

para proteger a sociedade. Essa forma de apoio engloba a garantia dos poderes 

constitucionais, a garantia da lei e da ordem, a proteção de estruturas estratégicas, a 

realização de ações na faixa de fronteira e prevenção e combate ao terrorismo em 

território nacional (BRASIL, 2014c). 

A garantia dos poderes constitucionais está prevista no Artigo 142 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88). O emprego da 

Força Terrestre nesse tipo de ação é autorizado pelo Presidente da República em 

atendimento ao pedido dos poderes constitucionais: executivo, legislativo ou 

judiciário.  

A diretriz presidencial condiciona o emprego da tropa determinando sua 

finalidade, sua ativação e duração, emprego de outras agências e orientações 

indispensáveis para sua execução (BRASIL, 2014c). 

De forma semelhante, as operações de garantia da lei e da ordem (Op GLO) 

serão motivadas por quaisquer dos poderes constitucionais e autorizados pelo 

Presidente da República, seguindo o que está previsto no Art. 142 da CRFB/88, 

visando à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e 

patrimônio. 
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As Op GLO ocorrem quando os instrumentos dos órgãos governamentais são 

ineficientes ou inexistentes para o cumprimento da sua missão constitucional. Os 

órgãos responsáveis acima citados estão identificados no Art. 144 da CRFB/88: 

- Polícia Federal; 

- Polícia Rodoviária Federal; 

- Polícia Ferroviária Federal; 

- Polícias Civis;  

- Polícias Militares e Corpos de Bombeiros militares. 

Nas Op GLO¸ as principais ações dependem da característica do emprego e 

da força autorizada pela diretriz ministerial. Sendo consideradas as principais ações: 

a) assegurar o funcionamento dos serviços essenciais sob a 
responsabilidade do órgão paralisado; 
b) controlar vias de circulação;  
c) desocupar ou proteger as instalações de infraestrutura crítica, garantindo 
o seu funcionamento;  
d) garantir a segurança de autoridades e de comboios;  
e) garantir o direito de ir e vir da população; 
f) impedir a ocupação de instalações de serviços essenciais; 
g) impedir o bloqueio de vias vitais para a circulação de pessoas e cargas; 
h) permitir a realização de pleitos eleitorais; 
i) prestar apoio logístico aos OSP ou outras agências;  
j) proteger locais de votação;  
k) realizar a busca e apreensão de armas, explosivos etc.; e 
l) realizar policiamento ostensivo, estabelecendo patrulhamento a pé e 
motorizado (BRASIL, 2014b, p. 29). 

A proteção das estruturas estratégicas (Etta Estrt) tem por finalidade manter 

de forma contínua e eficiente as instalações dos serviços e dos sistemas essenciais 

para a população, tais como: estruturas relacionadas à produção e distribuição de 

energia, aos transportes de passageiros e carga, às comunicações e ativos de 

informação, ao tratamento e à distribuição de água, ao sistema financeiro, ao 

funcionamento das estruturas do Governo e à atividade produtiva (BRASIL, 2014c).   

As ações na faixa de fronteira são realizadas por elementos da Força 

Terrestre, visando apoiar os órgãos responsáveis pela prevenção e repreensão de 

ilícitos nessa porção do território, ampliando a capacidade de atuação do Estado 

(BRASIL, 2014c). 

As principais agências envolvidas nessas ações são os órgãos de segurança 

pública (OSP) e os órgãos de controle aduaneiro e ambiental (BRASIL,2014c). 

Por se tratar de um ato de extrema violência com intuitos políticos, ideológicos 

ou religiosos que podem afetar de forma significativa uma nação, o terrorismo deve 

ser prevenido e combatido por forças militares e polícias muito bem treinadas e 
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especializadas, contando com a colaboração de agências de inteligência nacionais e 

estrangeiras (BRASIL, 2014c). 

 Segundo BRASIL (2014c, p.4-24), “as ações de prevenção e combate ao 

terrorismo são desenvolvidas, em ambiente interagências, em três níveis – 

estratégico, operacional e tático – nas vertentes de inteligência, antiterrorismo, 

contraterrorismo e administração de consequências”. 

As ações sob a égide de organismos internacionais são desenvolvidas por 

elementos da Força Terrestre, quando na formação de coalizões ou arranjos de 

países para o restabelecimento do ordenamento jurídico internacional (BRASIL, 

2014c).  

Essas ações ocorrem sob a coordenação da ONU, no contexto de operações 

de paz, respeitando os princípios da não intervenção e autodeterminação dos povos, 

permitindo a realização de ações humanitárias em países afetados por desastres 

naturais ou humanos e por graves conflitos armados (BRASIL, 2014c). 

O emprego em apoio à política externa é caracterizado por ações de caráter 

dissuasório realizadas pela Força Terrestre em tempos de paz, através de exercícios 

militares no intuito de demonstrar suas capacidades, gerando visibilidade e 

reconhecimento das Forças Armadas do país (BRASIL, 2014c).  

 Já em momentos de crises, as ações são realizadas através de 

concentrações estratégicas e exercícios de adestramento, enquanto ocorrem 

tentativas diplomáticas para resolução do conflito. Cabe ressaltar que, nessas 

ações, não são utilizadas a ameaça de violência ou a própria, o que caracteriza o 

conflito (BRASIL, 2014c). 

Nas atribuições subsidiárias estabelecidas por instrumentos legais, a Força 

Terrestre coopera com o desenvolvimento nacional, com o bem-estar social e com o 

apoio ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura. 

As atribuições gerais dizem respeito à cooperação para o desenvolvimento 
nacional e a Defesa Civil. Integram essas atribuições: a participação em 
campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social; o 
atendimento às solicitações, de diversas naturezas, de órgãos 
governamentais; e a participação em planos e programas públicos. 
Adicionalmente, a participação das forças do Exército representa um 
tradicional instrumento, que se vale da confiabilidade que goza a instituição 
militar de caráter nacional, da capilaridade do Exército, com organizações 
militares distribuídas em todo território nacional, da mobilidade dos 
elementos da F Ter, da experiência, do treinamento, da capacidade logística 
e, sobretudo, da identificação do Exército com a população brasileira. Tais 
atribuições promovem uma saudável integração com a sociedade (BRASIL, 
2014c, p. 4-25). 
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Por fim, existem formas de apoio do Exército Brasileiro e funções atribuídas 

por lei que não se enquadram nas situações acima explicadas. São situações onde 

a Força Terrestre atua de forma isolada ou em cooperação com agências civis, mas 

sem ser a responsável principal pelas ações (BRASIL, 2014c).  

As principais ações desenvolvidas são as seguintes: 

a) salvaguarda de pessoas, dos bens, dos recursos brasileiros ou sob a 
jurisdição brasileira, fora do território nacional como, por exemplo, as 
operações de evacuação de não combatentes; 
 b) ajuda humanitária – apoio para a assistência a desastres (naturais ou 
provocados pelo homem);  
c) assistência a outros Estados – auxílio a países em situações não 
classificadas como humanitárias;  
d) segurança de grandes eventos e de Chefes de Estado – em virtude da 
visibilidade e exposição da imagem do país no âmbito nacional e 
internacional, tais eventos requerem operações de segurança complexas, 
envolvendo vetores civis e, muitas vezes, militares.  
e) administração de consequências de acidentes químicos, biológicos, 
radiológicos, nucleares e explosivos (QBRNE);  
f) garantia de votação e apuração eleitoral; 
g) operações de resgate e recuperação de pessoal, despojos ou de 
equipamentos sensíveis; 
h) patrulha fluvial – implementação e fiscalização do cumprimento de leis e 
regulamentos, em águas interiores jurisdicionais brasileiras, respeitados os 
tratados, convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil; e 
i) Fiscalização de Produtos Controlados – cumprimento da legislação 
vigente e verificação do cumprimento de acordos sobre controle de armas 
(BRASIL, 2014c, p.4-26). 

2.2.3 As Operações de Apoio a Órgãos Governamentais nos Estados da 

América 

 

 As OAOG nos Estados Unidos da América (EUA) são denominadas “Civil 

Support Operations”. São consideradas como uma das operações básicas 

desenvolvidas pelo Exército norte-americano, além das operações ofensivas, 

defensivas e de pacificação. 

As forças do Exército usam operações ofensivas e defensivas para derrotar 
o inimigo em terra. Eles executam simultaneamente operações de 
pacificação ou de apoio a órgãos governamentais para interagir com a 
população e autoridades competentes. Na maioria das operações em solo 
nacional, as forças do Exército realizam apenas tarefas de apoio civil. No 
entanto, em caso de emergência extrema, como um ataque de uma 
potência estrangeira hostil, podem ser exigidas combinações simultâneas 
de tarefas ofensivas, defensivas e de apoio civil (USA, 2008, p. 3-2, 
tradução nossa).1 

                                                           
1 Army forces use offensive and defensive operations to defeat the enemy on land. They 
simultaneously execute stability or civil support operations to interact with the populace and civil 
authorities. In most domestic operations, Army forces perform only civil support tasks. However, an 
extreme emergency, such as an attack by a hostile foreign power, may require simultaneous 
combinations of offensive, defensive, and civil support tasks (USA, 2008, p. 3-2). 
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Para o melhor entendimento das OAOG desenvolvidas, é necessária uma 

breve explicação da estrutura do exército americano. 

O Exército americano é dividido em Exército Regular, Reserva do Exército e 

Guarda Nacional. O Exército Regular tem como prioridade o combate propriamente 

dito, principalmente em questões fora do seu território nacional. A Reserva do 

Exército é formada por ex-militares que foram treinados e estão em condições de 

serem mobilizados (USA, 2010). 

A Guarda Nacional é formada por militares da reserva e da ativa e tem um 

emprego duplo. Pode atuar como reserva do Exército Regular quando mobilizada 

para o serviço federal pelo seu presidente e atua como forças sob o comando dos 

governadores dos estados e territórios americanos (USA, 2010). 

Todos os componentes do Exército Americano estão aptos a atuarem nas 

OAOG, respeitando suas capacidades e limitações. 

O Exército Regular é o que possui maior flexibilidade e capacidade de 

adaptação, o mais focado na missão e capaz de esforços prodigiosos. Entretanto, 

possui limitações relacionadas com a proximidade do local da operação, aspectos 

legais, procedimentos operacionais e principalmente pela sua função principal, de 

combater em outros teatros que não seja o território nacional (USA, 2010). 

O uso da Reserva do Exército em OAOG é restrito pela lei americana. 

Somente pode ser utilizada quando o presidente mobiliza a reserva em resposta a 

um incidente químico, nuclear, biológico, radiológico ou de grandes explosões no 

território nacional, ou podem atuar em operações de apoio a órgãos civis 

autorizadas pelo seu Departamento de Defesa por unidades da Reserva que já 

estão momentaneamente no serviço ativo (USA, 2010). 

As vantagens da utilização da Guarda Nacional são a proximidade, a 

capacidade de resposta, o conhecimento das condições locais, a flexibilidade tática 

nas missões de apoio civil e o estreitamento das relações com as autoridades 

estaduais e locais (USA, 2010). 

As principais desvantagens das forças da Guarda Nacional são a distribuição 

de unidades entre os estados, a capacidade de duração na ação e o financiamento 

realizado pelos estados. 

Geralmente, a Guarda Nacional é a mais empregada nas operações de apoio 

a órgãos governamentais, porém, dependendo da intensidade do dano causado há a 

possibilidade de apoio da Reserva e do Exército Regular. 
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As Operações de Apoio a Órgãos Governamentais incluem tarefas que 
tratam das consequências de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, acidentes, ataques terroristas e incidentes nos Estados Unidos e 
nos seus territórios. As forças do Exército conduzem operações de apoio 
civil quando o tamanho e o escopo dos eventos excedem a eficiência ou 
capacidades das agências civis domésticas. Normalmente, a Guarda 
Nacional do Exército é a primeira força militar a responder em nome das 
autoridades do Estado. Nesta função, ele funciona sob a autoridade do 
Título 32, do Código dos Estados Unidos, ou enquanto servir no serviço 
ativo. A Guarda Nacional é adequada para realizar essas missões; 
entretanto, o escopo e nível de destruição podem exigir que os estados 
solicitem assistência às autoridades federais (USA, 2008, p. 3-15, tradução 
nossa).2 

As OAOG são realizadas apenas nos territórios e possessões dos Estados 

Unidos e não são conduzidas em território estrangeiro. Geralmente, são realizadas 

operações de apoio a outros países, como a ajuda humanitária, porém são 

classificadas como operações de pacificação (USA, 2010). 

Segundo USA (2010), as principais tarefas desenvolvidas nas OAOG pelo 

Exército dos Estados Unidos são: 

- Apoiar em desastres que ocorram no território dos Estados Unidos; 

- Prover apoio em incidentes químicos, radiológicos, biológicos, nucleares ou 

proveniente de explosões de grande impacto; 

- Cooperar com as agências civis que aplicam a lei; 

- Fornecer outros apoios designados. 

Portanto, as OAOG desenvolvidas pelo Exército norte-americano muito se 

assemelham com a doutrina de emprego da Força Terrestre nesse tipo de operação 

no território brasileiro, principalmente no tocante às atividades e tarefas. 

 Por fim, a principal diferença nas OAOG entre os EUA e o Brasil está no 

componente executante. Nos Estados Unidos, os três componentes do Exército 

norte-americano estão aptos a realizar as OAOG, sendo que, a Guarda Nacional é a 

principal a ser utilizada nesse tipo de operação. Enquanto no Brasil, o Exército 

Brasileiro é o responsável por executar as OAOG, quando solicitado. 

 

                                                           
2Civil support includes operations that address the consequences of natural or manmade disasters, 
accidents, terrorist attacks, and incidents in the United States and its territories. Army forces conduct 
civil support operations when the size and scope of events exceed the capabilities or capacities of 
domestic civilian agencies. Usually the Army National Guard is the first military force to respond on 
behalf of state authorities. In this capacity, it functions under authority of Title 32, United States Code, 
or while serving on state active duty. The National Guard is suited to accomplish these missions; 
however, the scope and level of destruction may require states to request assistance from Federal 
authorities (USA, 2008, p. 3-15). 
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2.3 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

 

Iniciada em 5 de abril de 2014, a operação foi batizada de São Francisco para 

homenagear o Papa Francisco em virtude de seu esforço para levar a paz para o 

Complexo da Maré (FORÇAS, 2014). 

A Operação São Francisco foi realizada por militares do Exército Brasileiro e 

da Marinha do Brasil. Segundo BRASIL (2014c), essa operação pode ser 

classificada quanto aos princípios e procedimentos utilizados como uma operação 

de não guerra.  

Essa classificação deve-se ao fato de que a Força Terrestre realizou tarefas 

que não envolviam o combate propriamente dito, ou seja, usou sua força de forma 

limitada. 

Quanto às forças empregadas, a Op São Francisco classifica-se como uma 

operação conjunta, pois contou com o apoio de meios da Marinha do Brasil e 

cumpriu os seguintes requisitos: 

a) um comando único, comandante das forças conjuntas, investido da 
autoridade necessária para conduzir as atividades de todas as forças e 
recursos postos a sua disposição com um propósito único;  
b) o emprego de meios ponderáveis de mais de uma Força Singular, sob o 
comando único;  
c) um planejamento único do emprego e controle da execução das ações 
planejadas, o que exige um estado-maior conjunto, constituído de 
representantes dos estados-maiores das forças singulares; e  
d) o estabelecimento de relações de comando e de um sistema de comando 

e controle adequados ao desenvolvimento das operações (BRASIL, 2014c, 
p. 2-10). 

 A Operação São Francisco caracterizou-se como uma operação de amplo 

espectro e do tipo operação de apoio a órgãos governamentais. Teve como missão 

cooperar com o Estado do Rio de Janeiro empregando militares do Exército e da 

Marinha no apoio aos órgãos estatais na garantia da lei e da ordem no Complexo da 

Maré. 

 

2.3.1 Antecedentes da Operação São Francisco 

 

No ano de 2014, o Estado do Rio de Janeiro encontrava-se numa escalada 

dos níveis de insegurança representado por ataques sistemáticos de facções 

criminosas a veículos particulares, a transportes públicos, a postos policiais e a 
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delegacias, criando um ambiente de terror para os habitantes da sua capital 

(ATAQUE, 2014). 

A ocupação pelo Exército no Conjunto de Favelas da Maré ocorreu após 

uma série de ataques às Unidades de Polícia Pacificadoras. No dia 20 de março de 

2014, três unidades foram alvos de criminosos: Manguinhos, Camarista Méier e a do 

Conjunto de Favelas do Alemão, todas situadas na zona norte da cidade do Rio de 

Janeiro (FORÇAS, 2014). 

O Governo Estadual reagindo a esses ataques viu a necessidade de instalar 

uma UPP no Complexo da Maré. Porém, verificou a insuficiência da sua Polícia 

Militar para combater essas facções e solicitou apoio ao Governo Federal (FORÇAS, 

2014). 

Uma situação semelhante ocorreu cerca de quatro anos atrás durante a 

Operação Arcanjo para instalação de UPP no Complexo do Alemão e da Penha. 

Em face do recrudescimento das ações do crime organizado no Estado do 
Rio de Janeiro nos últimos dois anos, o Programa de Gestão para a área de 
segurança pública, aprovado pelo atual Governador, começou um projeto 
de instalação de Unidades da Polícia Militar no interior das comunidades 
carentes. São as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). A implantação 
das primeiras UPP apresentou resultados imediatos na redução dos índices 
de criminalidade nos locais circunvizinhos aos Complexos da Penha e do 
Alemão, motivando a ampliação do programa a outras áreas mais pobres do 
Município (MENDES, 2012, p. 1). 

A partir da solicitação do Governador do Estado, o Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) apresenta a Exposição de Motivos Nº 00039/GSI de 28 de março 

de 2014 à Presidente da República (SOUZA NETO, 2015). 

Fundamentada no Art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, nos § 1º a § 6º do Art. da Lei Complementar nº 97/1999 e nos Art. 2º a 4º 

do Decreto nº 3.897/2001, a Presidente de República autorizou o uso da Forças 

Armadas na Comunidade do Complexo da Maré. 

  A Operação São Francisco teve início através da Diretriz Ministerial Nº 9 

assinada pelo Ministro da Defesa Celso Amorim, que autorizava o emprego das 

Forças Armadas no Complexo da Maré em missão de garantia da lei e da ordem 

inicialmente no período de 5 de abril a 31 de julho de 2014 (BRASIL, 2014a). 

Conforme o Ministério da Defesa informou, “as Forças Armadas estão 

autorizadas a entrar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a partir do primeiro 

minuto de sábado (5), em apoio às forças de segurança públicas estaduais” 

(BRASIL, 2014a). 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/inicio-de-tiroteio-e-ataque-upp-tem-diferentes-versoes-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/inicio-de-tiroteio-e-ataque-upp-tem-diferentes-versoes-no-rio.html
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A proteção integrada foi a forma adotada pelo Exército Brasileiro no apoio 

aos órgãos governamentais ineficientes, pois foram realizadas medidas visando a 

segurança da sociedade, desenvolvendo tarefas para garantir a lei e a ordem da 

população do Complexo da Maré. 

O emprego dos elementos da F Ter na garantia da lei e da ordem se dará 
por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais e deverá ser 
episódico, em área previamente definida, e ter a menor duração possível, 
objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, por terem sido esgotados os instrumentos dos órgãos 
governamentais [...] (BRASIL, 2014c, p.4-22). 

 

2.3.2 Missão da Operação São Francisco 

 

Segundo BRASIL (2014a), a Operação teve “por finalidade a preservação da 

ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio nas comunidades do 

Complexo da Maré, contribuindo para o restabelecimento da paz social nessa 

região”. 

A missão da Força de Pacificação (F Pac) MARÉ foi, a partir de 05 Abr 14, 
realizar a interdição e o investimento a pé, motorizado e mecanizado sobre 
toda Área de Operações Maré (A Op MARÉ); substituir as tropas da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) que estavam operando na 
área; e conduzir operações para pacificar a A Op MARÉ, em conjunto com 
os Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e outras agências civis 
(governamentais e não governamentais). Para isso, proteger a população; 
impedir e reprimir as ações das facções criminosas; prender seus 
integrantes; e apreender armamento, munição, drogas e outros materiais 
ilícitos (ESCOTO, 2015). 

A missão da tropa consistia em realizar, 24 horas por dia, todos os dias da 

semana, o patrulhamento a pé e motorizado de forma ostensiva nas ruas, becos da 

área da Maré. Também seriam estabelecidos postos de bloqueio e controle de vias 

urbanas (PBCVU) nas principais entradas da comunidade, onde seriam realizadas 

abordagens de pessoas e revistas de veículos e motos (SOUZA NETO, 2015). 

O centro de gravidade da Operação São Francisco era a conquista do apoio 

da população do Complexo da Maré. Essa conquista somente poderia ser alcançada 

mediante um esforço integrado, coordenado e sincronizado de operações 

interagências. A principal finalidade era suprimir ou reduzir a liberdade de ação das 

facções criminosas e estabelecer e manter um ambiente seguro e estável para a 

população da área (ESCOTO, 2015). 
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2.3.3 Área de atuação da Operação São Francisco 

 

A área de atuação da Op São Francisco foi denominada Área de Pacificação 

Maré e compreendia uma região de favelas que se caracterizava, em sua maior 

parte, pela irregularidade das vias, construções populares precárias e infraestrutura 

de serviços públicos deficiente. 

 Quinze comunidades do Complexo da Maré, excluindo a comunidade 

Marcílio Dias, eram diariamente patrulhadas por militares do EB. 

As operações eram delimitadas pela Avenida Brasil, o canal do Centro de 

Instrução Graça Aranha da Marinha do Brasil, a Rua Gerson Ferreira, descendo pela 

orla do Mangue, sentido Baía da Guanabara, até a entrada da Ilha do Fundão, a 

Linha Vermelha e o Canal de Manguinhos (SOUZA NETO, 2015). 

A área de operações (A Op) é cortada pela Av. Governador Carlos Lacerda 

(Linha Amarela) e pela Av. Brigadeiro Trompowski, dividindo a A Op em três 

compartimentos. 

 

Figura 5: Área de Operações da Op São Francisco. 
Fonte: (SOUZA NETO, 2015, p. 20). 
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2.3.4 Contingentes da Operação São Francisco 

 

A Op São Francisco teve como prazo inicial o período compreendido entre 5 

de abril a 31 de julho de 2014, porém foi prorrogado por mais seis vezes. 

Devido ao prolongamento da operação, o Comando de Operações Terrestres 

(COTER), responsável pelo emprego da F Ter no Complexo da Maré, viu a 

necessidade de substituição das tropas a cada dois meses, totalizando sete 

contingentes empregados (SOUZA NETO, 2015). 

Contingente Tropa Período 

I Brigada de Infantaria Paraquedista 04 de abril a 30 demaio de 2014 

II 6ª Brigada de Infantaria Blindada 30 de maio a 6 de agosto de 2014 

III 4ª Brigada de Infantaria Leve  6 de agosto a 15 de outubro de 2014 

IV 11ª Brigada de Infantaria Leve 15 de outubro a 15 de dezembro de 2014 

V 14ª Brigada de Infantaria 

Motorizada 

15 de dezembro de 2014 a 19 de fevereiro de 

2015 

VI 10ª Brigada de Infantaria 

Motorizada 

19 de fevereiro a 31 de março de 2015 

VII 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 31 de março a 30 de junho de 2015 

Quadro 1: Contingentes da Operação São Francisco 
Fonte: o autor, adaptado de SOUZA NETO (2015, p. 21). 

 

A Operação São Francisco encerrou suas atividades no dia 30 de junho, 

quando foi realizada a passagem da área de operações integralmente para o 

controle da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

A partir desta terça-feira (30), 2,5 mil militares das Forças Armadas (500 
homens do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha e 2 mil do Exército 
Brasileiro) passarão o comando da Força de Pacificação (Operação São 
Francisco) do Complexo da Maré para a Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, dando prosseguimento ao processo de resgatar a paz na região 
(BRASIL, 2015b). 

 

2.3.5 Operação São Francisco VI e a FT Patriota 

 

O sexto contingente da Operação São Francisco foi composto em sua grande 

maioria por militares do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e da Marinha do 
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Brasil. Este contingente substituiu a Força de Pacificação Silva Paes composta por 

tropas da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada de Florianópolis – SC.  

O comando desse contingente coube à 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, 

com sede em Recife-PE, recebendo a denominação de Força de Pacificação (F Pac) 

Guararapes, em homenagem ao local de formação do Exército Brasileiro situado 

nessa cidade (BRASIL, 2015b). 

A F Pac Guararapes foi composta pelas FT Cantuária, FT Poti, FT Patriota, 

FT Furacão e por um grupamento operativo de fuzileiros navais (Gpt Op Fuz Nav) e 

seus apoios logísticos e de apoio ao combate. 

A FT Cantuária tinha como base o 19º Batalhão de Caçadores, sediado em 

Salvador - BA, com integrantes do 28º Batalhão de Caçadores de Aracajú - SE e do 

35º Batalhão de Infantaria de Feira de Santana-BA. 

Tinha como responsabilidade o setor central da Área de Pacificação Maré 

representado pelas comunidades da Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do 

Timbau e Bento Ribeiro. 

A Força-Tarefa Poti reuniu militares das guarnições de Natal, João Pessoa, 

Fortaleza, Crateús, Campina Grande, Teresina e Picos, sendo o 16º Batalhão de 

Infantaria Motorizada, a organização militar que serviu de base para a constituição 

dessa FT. 

Tinha como zona de ação o setor norte da Área de Pacificação Maré 

representado pelas comunidades da Praia de Ramos, Roquete Pinto, Parque União, 

Rubens Vaz, Nova Holanda e Parque Maré. 

 O Gpt Op Fuz Nav ficou responsável pelo setor sul, atuando nas 

comunidades Vila do João e Conjunto Esperança.  A FT Furacão atuou como 

reserva reforçando as ações na área de operações. 

A FT Patriota teve como organização militar base o 71º Batalhão de Infantaria 

Motorizado (BIMtz) com sede em Garanhuns – PE e foi composta por militares do 

Estado de Pernambuco, uma companhia do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado 

de Jaboatão dos Guararapes e uma companhia de fuzileiros do 72º Batalhão de 

Infantaria Motorizado de Petrolina. 

 Contou ainda com uma companhia de fuzileiros blindados sob o comando do 

9º Regimento de Cavalaria Blindado de São Gabriel – RS e a Companhia de 

Comando e Apoio do 71º BIMtz.  
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 Ocupou sua Base de Operações no Centro de Transporte Logístico da 

Aeronáutica e teve como missões iniciais: 

1) Substituir a FT LAÇADOR no seu setor de operações; 

2) Realizar patrulhamento a pé, mecanizado e motorizado, diurno e noturno, 

com efetivo mínimo de um pelotão; 

3) Estabelecer pontos fortes (PF) e Postos de Bloqueio e Controle de Vias 

Urbanas (PBCVU); 

4) Executar ações de revista e de prisão em flagrante; 

5) Constituir equipes de filmagem e fotografia para cobrir as operações; 

6) Realizar reuniões com lideranças locais de seu setor; 

7) Realizar, mediante ordem, operações em coordenação com as outras 

tropas da força de pacificação; 

8) Monitorar manifestações e impedir situações de confronto entre facções 

criminosas rivais, dentro de sua zona de ação; 

9) Coordenar suas ações com elementos de operações especiais no interior 

do seu setor. 

10) Coordenar suas ações com elementos dos Órgãos de Segurança 

Pública (OSP) que atuam na Área de Pacificação Maré; 

11) Mediante ordem, receber elementos Órgãos de Segurança Pública em 

controle operacional. 

No dia 24 de abril de 2015, foi realizada a passagem da Área de Operações 

para a Força de Pacificação Planalto, integrada por militares da 3ª Brigada de 

Infantaria Motorizada com sede em Cristalina-GO (BRASIL, 2015b). 

 

2.3.6 Desocupação do Complexo da Maré 

 

A desocupação do Complexo da Maré por parte dos integrantes da Operação 

São Francisco iniciou no dia 1º de abril de 2015 com a passagem das comunidades 

de Roquete Pinto e Praia de Ramos ao Governo do Rio Janeiro (BRASIL, 2015b). 

No dia 1º de maio de 2015, as comunidades de Parque União, Parque 

Rubens Vaz, Nova Holanda e Parque Maré foram desocupadas pela Força de 

Pacificação e, no dia 30 de junho, as dez comunidades restantes passaram ao 

controle da Polícia Militar, representando o encerramento oficial da Operação São 

Francisco (BRASIL, 2015b). 

. 
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2.3.7 Resultados da Operação São Francisco 

 

Após quatorze meses de ocupação, as Forças Armadas, representadas pelo 

Exército Brasileiro e Marinha do Brasil, apoiaram o poder público na garantia da lei e 

da ordem. Essas tropas deixaram um legado no combate contra as facções 

criminosas e melhorando as condições de vida da população do Complexo da Maré. 

Em números, as tropas federais realizaram a prisão de 553 adultos e a 

detenção de 254 menores de idade. Foram realizadas 550 apreensões de drogas, 

58 armas e 3.884 munições. Houve, ainda, a apreensão de 60 veículos, 89 motos e 

outros 436 materiais diversos. Foram abertos 106 autos de prisões em flagrantes e 

realizadas 121 detenções por crime militar (BRASIL, 2015b).  

Uma boa parte das ações acima descritas teve início através do serviço 

telefônico Disque-Pacificação, no qual a população contribuiu com a Força de 

Pacificação com cerca de três mil informações (BRASIL, 2015b). 

Para a conquista do centro de gravidade da Operação São Francisco, no caso 

o apoio da população local, foram realizadas, em parceria com órgãos 

governamentais, diversas ações cívico-sociais (ACISO) como por exemplo, 

casamentos, registros, emissão de documentos, regularização da coleta de lixo, 

desobstrução de ruas e melhorias no esgotamento sanitário. A Força de Pacificação 

realizou doze ações sociais, totalizando aproximadamente treze mil atendimentos 

(BRASIL, 2015b). 

Como resumo dos resultados da Op São Francisco, segue-se a figura abaixo: 

 

Figura 6: Resultados da Operação São Francisco. 
Fonte: (BRASIL, 2015b). 
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Um número importante que representa um resultado satisfatório do que a 

Força de Pacificação representou para o Complexo da Maré foi que, desde o início 

da Operação São Francisco, em abril de 2014, a taxa anual de homicídios na região 

da Maré caiu de 21,29 para 5,33 mortes por 100 mil habitantes, uma queda de 

aproximadamente de 75% na taxa de homicídios (BRASIL, 2015b). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES CIVIS 

 

A evolução para a Era do Conhecimento provocou mudanças na forma de 

fazer política e consequentemente na maneira de se combater as ameaças. Os 

conflitos passaram a ser regionais e locais com a presença de novos integrantes, 

além dos estatais (BRASIL, 2012b). 

A participação do vetor militar tornou-se mais complexa devido às incertezas 

e complexidade dos conflitos, como também pela presença da população civil no 

ambiente operacional, ocorrendo cada vez mais nas cidades. 

Em que pese tantas incertezas, pode-se, nos dias de hoje, delinear no 
campo de batalha contemporâneo algumas características que tendem a se 
repetir: a presença da mídia instantânea no campo de batalha, 
influenciando de forma prevalente nas decisões políticas; o achatamento 
dos níveis decisórios, colocando mais próximos o político do tático; a 
capacidade tecnológica, que não mais evolui, mas explode a cada ano, 
influindo diretamente no poder de combate; a baixa aceitação junto à 
opinião pública, nacional ou internacional, das soluções das diferenças 
entre os povos pela mão militar; a exacerbação pela defesa de minorias 
além-fronteiras; a presença de Organizações Não Governamentais (ONG) 
nos conflitos; a dificuldade de se definir linhas de contato entre os 
beligerantes; o desafio de caracterizar o inimigo no seio da população; a 
utilização da informação como arma, influindo no poder de combate; a 
tendência dos confrontos se prolongarem ao longo do tempo; a 
consciência de que forças militares não solucionam as causas da guerra; 
a relevância do papel da população no destino dos conflitos; e a 
prevalência dos combates urbanos com a presença de civis, contra civis e 
em defesa de civis (BRASIL, 2012b, p. 4). 

O campo de batalha passou por diversas transformações. Os conflitos entre 

nações tornaram-se cada vez mais raros. As ameaças encontram-se dentro dos 

próprios estados representados por grupos rebeldes, facções criminosas ou 

insurgentes (BRASIL, 2012b). 

Os conflitos se aproximaram das cidades e cada vez mais da população civil. 

A guerra ocorre no meio do povo, na sua rotina, próximo dos seus trabalhos e 

famílias. O uso da força e do armamento passa a ser utilizado de forma gradual e 

seletiva para evitar danos colaterais e desgastes com a população. 
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O terreno humano ganha maior importância em relação à decisão do emprego 

de técnicas, táticas e procedimentos pelas tropas e seus comandantes, 

necessitando de um exame completo do que a ação pode ocasionar para os civis 

presentes nos combates e suas possíveis reações (BRASIL, 2012b). 

Sendo assim, as considerações civis passam a ser preponderantes no exame 

de situação dos comandantes como um fator de decisão de fundamental importância 

para o êxito nas operações nesse ambiente contemporâneo. 

 

2.4.1 Evolução das considerações civis como fator de decisão no 

Exército Brasileiro 

 

O estudo das considerações civis tornou-se mandatório nos combates 

modernos. Em sua pesquisa, SILVA (2006, p. 12) verifica a importância da inclusão 

das considerações civis como fator de decisão “pelo fato da necessidade do EB 

estar sempre atualizado quanto à doutrina de emprego particularmente nos tempos 

atuais, não deixando se defasar doutrinariamente em relação aos exércitos de 

nações mais desenvolvidas.” 

Naquele tempo, os fatores que compunham o exame de situação do 

comandante tático eram apenas cinco: missão, inimigo, terreno e condições 

meteorológicas, meios e tempo.  

Segundo SILVA (2006), os Estados Unidos haviam incluído o sexto fator de 

decisão, as considerações civis, devido aos combates recentes da época: a Guerra 

do Golfo e a Intervenção Militar na Somália.  

SILVA (2006) verificou também que o Exército Britânico possuía, dentro do 

processo decisório de seus comandantes, tópicos como etnia, grupos religiosos, 

população, cultura, infraestrutura, imprensa, leis, etc., semelhante com o encontrado 

na doutrina norte-americana.  

Concluindo, SILVA (2006) afirma a necessidade de inclusão das 

considerações civis como fator de decisão no Manual de Operações do Exército 

Brasileiro: 

Chega-se, portanto, à conclusão de que as considerações civis são fatores 
de decisão em todos os níveis decisórios militares, devendo ser incluídos 
doutrinariamente nos níveis operacional e tático, sendo o passo inicial a sua 
inclusão no manual C 100-5 – OPERAÇÕES, para que seja difundido e 
praticado por todo os integrantes do Exército Brasileiro (SILVA, 2006, p. 
113). 
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Em 2012, o Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) disponibiliza a Nota 

de Coordenação Doutrinária (NCD) Nº 02/2012 de 20 de dezembro de 2012 com o 

objetivo de incluir na metodologia do Exame de Situação do Comandante Tático o 

fator de decisão considerações civis. 

À luz da metodologia do Estudo de Situação do Comandante Tático, os Cmt 
e seus EM, de todos os níveis de planejamento, inclusive o tático, desde a 
FTC às frações elementares empregadas, devem analisar o terreno humano 
e os aspectos psicossociais que envolvem o problema militar (BRASIL, 
2012b, p. 6). 

Nessa NCD, são apresentados itens das considerações civis que podem de 

alguma maneira influenciar a operação e devem ser analisados com maior 

detalhamento. São eles: área, estruturas, capacidades, organizações, população e 

eventos. 

Porém, até que os aspectos doutrinários estabelecidos nesta NCD tivessem 

sido incorporados em novos manuais da Doutrina Militar Terrestre (DMT), eles 

seriam utilizados apenas como referência para experimentação em ambientes 

escolares e em exercícios de adestramento da Força Terrestre (BRASIL, 2012b). 

No ano de 2014, o Exército Brasileiro divulga seus novos manuais, entre eles, 

o Manual EB20-MF-10.103 – Operações, que torna as considerações civis como um 

fator de decisão do exame de situação do comandante. 

As Considerações Civis tornaram-se mandatórias como fator preponderante 
da decisão, juntamente com a Missão, o Terreno e Condições 
Meteorológicas, o Inimigo, os Meios e o Tempo. A importância que as 
operações no nível tático têm recebido no “Espaço de Batalha”, mesmo as 
empreendidas por frações elementares, deve-se à imediata repercussão 
que essas ações podem produzir nas sociedades e, consequentemente, na 
Expressão Política de um país (BRASIL, 2014c, p. 3-14). 

No Manual EB70-MC-10.307 – Planejamento em Emprego da Inteligência 

Militar, de 2016, as considerações civis devem ser analisadas para que se 

compreenda a dinâmica humana na área de operações através dos seguintes 

fatores:  

a) a área de responsabilidade sob o ponto de vista humano; 
b) estruturas; 
c) capacidades; 
d) organizações; 
e) população; 
f) considerações civis complementares; 
g) refugiados e deslocados;  
h) eventos. 
Por fim, verifica-se uma crescente importância dada as considerações civis 

pelo Exército Brasileiro representado pelo acompanhamento da doutrina de outros 
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exércitos até a sua inclusão como fator de decisão, fazendo com que a Doutrina 

Militar Terrestre evolua. 

 

2.4.2 As considerações civis como fator de decisão  

 

As considerações civis tornaram-se fator de decisão do exame de situação do 

comandante auxiliando-o a ter um maior conhecimento situacional e permitindo-o a 

melhor tomada de decisão. 

O Exame de Situação do Comandante é um método de planejamento 
interativo que proporciona ao tomador de decisão a compreensão da 
situação, a missão e a formulação de solução para um problema militar, 
desenvolvendo linhas de ação para a decisão do comandante e a produção 
de planos ou ordens. Ele integra as atividades do comandante, EM, 
comandos subordinados e de parceiros em ambiente interagências 
(BRASIL, 2014d, p. 5-1). 

O exame de situação é um processo continuado composto por seis fases 

integradas. Em cada etapa, dados e informações são analisados por método 

específico, gerando um produto de interesse para melhor compreensão da situação 

e da etapa seguinte (BRASIL, 2014d). 

 A metodologia empregada pelo Exame de Situação tem por finalidade a 

solução de um problema militar através de aspectos relevantes do combate. Os 

elementos que necessariamente terão que ser avaliados para a tomada da decisão 

são conhecidos como Fatores de Decisão (BRASIL, 2014c). 

Segundo BRASIL (2014c), os fatores da decisão a serem analisados são: 

missão, inimigo, terreno e condições meteorológicas, meios, tempo e considerações 

civis.  

 
                                     Figura 7: Os fatores de decisão. 
                               Fonte: (BRASIL, 2014c, p. 3-11). 
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As considerações civis são analisadas através do Processo de integração 

terreno, condições meteorológicas, inimigo e considerações civis (PITCIC) pela 

célula de inteligência das organizações militares. 

O Processo de Integração Terreno, Condições Meteorológicas, Inimigo 
e Considerações Civis (PITCIC) é um processo cíclico de caráter gráfico 
que permite, mediante análise integrada, a visualização de como o terreno, 
as condições meteorológicas e as considerações civis condicionam as 
próprias operações e as do inimigo, fornecendo dados reais e efetivos para 
auxiliar a tomada de decisões adequadas. É um processo de apoio ao 
Exame de Situação, particularmente durante a montagem das linhas de 
ação (BRASIL, 2016, p. 5-1). 

A segunda fase do PITCIC, que corresponde à Identificação dos Efeitos 

Ambientais sobre as Operações, é a fase na qual as considerações civis são 

analisadas de forma integral e relacionadas com o terreno e com as condições 

meteorológicas (BRASIL, 2016).  

Para a obtenção de dados relativos a esse fator de decisão, deverão ser 

analisadas atitudes e atividades da população, instituições e lideranças civis, opinião 

pública, meio ambiente, infraestrutura construída pelo homem, agências nacionais e 

internacionais, governamentais ou não (BRASIL, 2016). 

A segunda fase do PITCIC está enquadrada na segunda fase do exame de 

situação do comandante: a Situação e sua Compreensão. 

O Estudo das Considerações Civis corresponde à Etapa 1 da segunda fase 

do PITCIC. Nessa etapa, verifica-se a influência da cultura e das atividades da 

população na área de operações e, em contrapartida, a influência das operações 

sobre essas populações (BRASIL, 2016). 

A dinâmica humana na área de responsabilidade pode afetar a obtenção do 
Estado Final Desejado e deve ser analisada cuidadosamente, de forma a 
apurar: as ações a realizar em relação à população, a forma como suas 
atividades podem interferir nas operações e o apoio porventura prestado 
pela mesma aos diversos atores em presença, dentre outros (BRASIL, 
2016, p. 7-3). 

As considerações civis compreendem os seguintes vetores: a área de 

responsabilidade sob o ponto de vista humano, estruturas, capacidades, 

organizações, população, considerações civis complementares, refugiados e 

deslocados e eventos (BRASIL, 2016). 

Segundo ALMEIDA JÚNIOR (2015), as áreas de responsabilidade sob o 

ponto de vista humano são locais que não se configuram como áreas militarmente 

significativas em conflitos de natureza convencional. No estudo desse vetor, deve 

ser identificado como essas áreas influenciam as operações e como as operações 

influenciam essas áreas. 
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São observados os seguintes aspectos sobre a área: 

a) áreas de alto valor econômico; 
b) centros políticos de governo (sedes dos governos estaduais e municipais, 
suas vizinhanças e as sedes dos departamentos/ministérios de mais alto 
nível); 
c) áreas culturalmente importantes (sítios históricos, arqueológicos e com 
significado religioso);  
d) enclaves étnicos, políticos, religiosos, criminosos e outros;  
e) rotas comerciais e de contrabando;  
f) sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para refugiados e 
deslocados (BRASIL, 2016, p. 7-4). 

As estruturas são construções e edifícios que compreendem entre alvos de 

alto valor e prioridade em operações militares, como pontes e torres de 

comunicações, locais culturais protegidos por lei ou contrato, (igrejas, bibliotecas e 

hospitais) e aqueles com aplicação prática, como prisões, armazéns, escolas, 

gráficas e estações de rádio e televisão (ALMEIDA JÚNIOR, 2015). 

A análise de uma estrutura deve ser feita para determinar como sua 

localização, função e capacidade podem apoiar uma operação. Nesse estudo, 

devem ser verificadas as consequências do uso dessas estruturas pela tropa e a 

reação que esse uso pode causar na população.  

Devem ser consideradas as seguintes estruturas: 

a) postos de comando das forças de segurança; 
b) segurança pública (delegacias, tribunais de justiça, penitenciárias, pontos 
de bloqueio e controle de estradas); 
c) meios de comunicação em massa (torres de transmissão rádio/TV; 
estações de rádio/TV; sedes de jornais e) revistas; oficinas de impressão);  
d) estradas e pontes;  
e) portos e aeroportos;  
f) represas;  
g) estações e subestações de energia elétrica; 
h) refiarias e outras instalações de produção de combustível;  
i) reservatórios e usinas de água potável; 
j) sistemas de esgoto (subterrâneos);  
k) hospitais e clínicas;  
l) escolas e universidades;  
m) igrejas e locais de culto religioso; 
n) bancos e instituições financeiras;  
o) mercados populares e centros comerciais (BRASIL, 2016, p 7-4). 

As capacidades podem ser entendidas como as principais funções ou 

serviços prestados à população, tais como a administração e a segurança pública, 

serviços de emergência, alimentos, comércio e agricultura. Muitas vezes, referem-se 

aos recursos e serviços que podem ser contratados para apoiar a missão militar 

como intérpretes, serviços de lavanderia e materiais de construção e equipamentos 

(ALMEIDA JÚNIOR, 2015). 
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Deve-se dar atenção às seguintes capacidades: 

a) administração pública (polícia, justiça, instalações governamentais e 
sistema burocrático); 
b) segurança pública (polícias civil e militar e órgãos de Inteligência);  
c) serviços emergenciais - corpos de bombeiros e sistema de saúde pública 
(clínicas, hospitais, serviços de ambulâncias, serviços veterinários);  
d) alimentação e abastecimento (incluindo tratamento e rede de água); e  
e) sistemas sanitários (recolhimento de lixo e esgotos) (BRASIL, 2016, p.7-5). 

As organizações são grupos não militares ou instituições que influenciam ou 

interagem dentro da área de operações. Algumas organizações podem ser nativas, 

como grupos religiosos, sindicatos trabalhistas, organizações criminosas, partidos 

políticos, enquanto outras podem ser externas, como organizações não-

governamentais (ONG) e órgãos governamentais (BRASIL, 2016). 

Os seguintes tipos de organizações devem ser analisados: 

a) religiosa; 
b) partidos políticos; 
c) patrióticos; 
d) sindicatos de Classe; 
e) criminosas; 
f) comunitárias; 
g) governamentais internacionais; 
h) não governamentais (BRASIL, 2012b, p.8). 

O item população abrange todos os civis situados dentro e fora da área de 

operações cujas ações, opiniões ou influência política possam afetar as missões. 

Segundo ALMEIDA JÚNIOR (2015), “este termo geral descreve o pessoal não militar 

encontrado por forças do exército em cada operação e suas várias capacidades, 

necessidades e intenções”.  

Nesse item, devem ser verificadas as capacidades, necessidades e intenções 

das pessoas, tais como: 

a) estrutura social (grupos, minorias, normas sociais, identidade, cultura, 
símbolos, instituições, influência exercida/narrativa de cada grupo);  
b) participação política; 
c) segurança física da população (eficiência e imparcialidade da polícia e do 
sistema jurídico, grupos além das forças policiais que proporcionem 
segurança); 
d) recursos econômicos (principais atividades econômicas das áreas); 
e) acesso da população aos serviços públicos essenciais; 
f) aspectos sociais que contribuam para um ambiente de revolta (frustrações 
e descontentamentos);  
g) impacto das operações na rotina local (BRASIL, 2016, p. 7-6). 

As considerações civis complementares inicialmente pertenciam ao item 

População. No manual de Planejamento e Emprego da Inteligência Militar (2016), 

são consideradas como um item a parte, onde os seguintes aspectos devem ser 

analisados: 
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a) idiomas e dialetos falados pela população; 
b) comunicação não verbal (gestos e sinais); 
c) níveis de educação (taxas de alfabetização e rede de ensino existente); 
d) relevância dos meios de comunicação para a população (publicações 
impressas, rádio, televisão ou Internet); 
e) formas e relevância da comunicação interpessoal (por contato direto, por 
telefone ou por mensagens eletrônicas);  
f) história política nacional;  
g) eventos que conduziram à insurreição (se for o caso); 
h) crenças religiosas; e 
I) disponibilidade de armas para a população (BRASIL, 2016, p.7-6). 

Um dos mais importantes fatores a ser analisado é a religião, pelo seu papel 

decisivo nos conflitos, capaz de exercer forte influência na população e modificar os 

conflitos. 

Deve-se sempre ter em mente que a religião pode definir o ambiente 
operacional. A religião pode ter papel decisivo nos conflitos, tornando-os 
mais intensos, brutais ou letais do que a maioria dos outros fatores. Desta 
forma, a religião pode motivar uma população de forma rápida e fácil 
(BRASIL, 2016, p 7-7).  

No item Refugiados e Deslocados, devem ser verificados a quantidade, a 

localização e os fluxos prioritários, de que forma eles influenciarão as operações e 

como eles serão influenciados pelas atividades operacionais da tropa (BRASIL, 

2016). 

Com a presença de refugiados e deslocados, cresce a importância da 

necessidade moral de cuidar e protegê-los nas áreas de operações, aumentando a 

responsabilidade dos comandantes. 

Os comandantes possuem obrigações legais e morais em relação aos 
refugiados, deslocados e não combatentes em sua área de 
responsabilidade o que pode incluir o fornecimento de assistência 
humanitária. A obrigação moral de proteger os não combatentes pode 
influenciar de forma decisiva o planejamento e condução das operações 
(BRASIL, 2016, p. 7-8). 

O item Eventos que corresponde às atividades de rotina, cíclicas, culturais, 

planejadas ou espontâneas que impactam significativamente a população civil ou as 

operações militares devem ser analisados levantando informações sobre: 

a) feriados e celebrações nacionais e religiosas;  
b) estações de colheita agrícola/estoque e ciclos de produção;  
c) eleições; e 
d) distúrbios civis (BRASIL, 2016, p. 7-8). 

Dessa forma, levantadas as informações sobre os itens acima descritos e 

com base nas consequências que as operações podem causar ao terreno humano, 

a consciência situacional do comandante aumentará, permitindo-lhe uma melhor 

tomada decisão e evitando efeitos colaterais para a população. 
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2.4.3 As Considerações Civis na Operação Arcanjo 

 

A Operação Arcanjo foi uma OAOG realizada por militares do Exército 

Brasileiro e da Marinha do Brasil com a finalidade de preservar a ordem pública nas 

comunidades dos Complexos da Penha e do Alemão, situados na cidade do Rio de 

Janeiro (COSENDEY, 2014). 

Os Complexos da Penha e do Alemão são conjuntos de comunidades 

densamente povoadas marcadas pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), caracterizado por moradias precárias e pela miséria.  

A falta de ações governamentais concretas, relacionadas às infraestruturas 
de habitação, urbanismo e saneamento básico, tornaram as favelas 
conjuntos habitacionais insalubres. Nesses aglomerados populacionais, 
onde há ausência efetiva do Estado, desenvolvem-se atividades ilícitas 
(tráfico de drogas, formação de quadrilhas, furtos de energia elétrica e de 
sinais transmissores a cabo, dentre outras), das quais os órgãos de 
segurança pública estadual têm se mostrado incapazes e insuficientes na 
repressão aos delitos (COSENDEY, 2014, p. 28). 

Por volta de 2010, o Estado do Rio de Janeiro vivenciou graves momentos de 

insegurança pública com ações realizadas por organizações criminosas de toda 

ordem que assolaram a população carioca, pondo em evidência as deficiências dos 

órgãos de segurança estatal (COSENDEY, 2014). 

[...] o crime organizado passou a instalar suas bases no Complexo do 
Alemão, o qual serviu de “Quartel General” e área de homizio para os 
chefes do tráfico mais procurados pela polícia. Isso levou as autoridades de 
segurança do Rio de Janeiro a verem aquela comunidade como ponto de 
elevada periculosidade comprometedora da ordem pública (COSENDEY, 
2014, p. 28). 

No seu estudo, COSENDEY (2014) aborda os vetores das considerações 

civis encontradas nos Complexos do Alemão e da Penha durante a Operação 

Arcanjo, levantando alguns procedimentos utilizados durante essa operação. 

Quanto à área do Complexo do Alemão e da Penha, esses conjuntos de 

favelas possuíam o menor IDH da cidade. Foram levantadas informações sobre as 

posições dominantes que os traficantes utilizavam, que se tornaram objetivos da 

Força de Pacificação. O autor também cita rotas de fuga utilizadas pelos traficantes. 

Destacam-se, também, neste Complexo, a subestação de energia elétrica, a 
Serra da Misericórdia e a estrada da Pedreira. Estas duas últimas tornaram-
se conhecidas, em âmbito nacional, por ocasião da fuga de traficantes que 
foi transmitida ao vivo pelas emissoras de TV, na 1ª fase do cerco na 
Penha, em dezembro de 2010 (COSENDEY, 2014, p.31). 
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No vetor estrutura, o autor ressalta a importância dos reconhecimentos tanto 

a pé como motorizado, as ações de inteligência combinando o uso do Google Earth 

com fotografias aéreas, o que gerou produtos que foram largamente utilizados pelas 

tropas (COSENDEY, 2014).  

 Foram identificadas as bocas de fumo, as principais vielas e locais utilizados 

pelas facções criminosas, residências das lideranças do tráfico e postos de 

observação dos traficantes e outros locais e estruturas que afetavam diretamente as 

operações (COSENDEY, 2014). 

Quanto ao vetor capacidades, COSENDEY (2014) relaciona as áreas onde o 

Estado estava mais ausente como as áreas com mais influência dos traficantes. 

Havia a presença do estado paralelo controlado pelas facções criminosas. 

Este novo “ator” passou a exercer influência, junto à população local, 
promovendo ajuda por meio da distribuição de medicamentos, de itens de 
subsistência, muitas vezes roubados, além de garantir segurança (a polícia 
não entrava) etc (COSENDEY, 2014, p. 38). 

 Para o restabelecimento da ordem, foi necessário atuar nessas áreas e 

assim diminuir o poder do tráfico. Nesses locais, foram intensificados os 

patrulhamentos nas praças, antes local de venda de drogas e armas, a realização 

dos pontos de bloqueio e controle de vias urbanas (PBCVU) e o vasculhamento em 

áreas críticas (COSENDEY, 2014). 

Após realizadas essas ações, o Estado passou a ter condições de recuperar a 

capacidade de alguns serviços essenciais para a população como saúde, educação 

e policiamento. 

As organizações eram um fator essencial das considerações civis na 

Operação Arcanjo, pois tinham participação ativa na comunidade, influenciando 

consideravelmente as operações diárias realizadas pela tropa (COSENDEY, 2014). 

Segundo COSENDEY (2014, p. 39) “a F Pac ARCANJO também se utilizou 

das organizações comunitárias para tomar conhecimento dos anseios da população, 

medir os impactos causados pelas operações militares e obter informações.” Com 

isso, melhorou a consciência situacional dos comandantes e permitiu melhores 

decisões. 

Quanto à população, todas as informações foram levantadas antes e durante 

a operação por meio das reuniões interagências envolvidas, como por exemplo, 

Polícia Militar, Agências de Inteligência, Polícia Civil, Secretaria de Segurança, entre 

outras (COSENDEY, 2014). 



60 

 

Essas informações juntamente com as obtidas através de alguns líderes de 

comunidades e dos patrulhamentos diários exercidos pela tropa, ao final da 

operação, permitiram reduzir os impactos negativos para a população e manter a 

opinião pública favorável às Forças Armadas (COSENDEY, 2014). 

Os eventos realizados na área de operações durante a Operação Arcanjo 

necessitaram de um planejamento de emprego e acompanhamento da tropa nessas 

atividades. 

Na F Pac ARCANJO, o planejamento de emprego e o acompanhamento, 
por parte da tropa, das principais festas em datas comemorativas foi 
fundamental para se levantar as necessidades de aumento de efetivos 
(reforço do 1ºBPE, de PM femininas, do Batalhão de Trânsito da PM etc.) 
em operações pontuais na região desses eventos (intensificação de 
patrulhamento, PBCVU etc.). Isso inibia a deflagração de tumultos e o 
acirramento de ânimos nas festas populares, além de reduzir o comércio 
ilegal de drogas (COSENDEY, 2014, p. 40). 

Ao final, CONSEDEY (2014) afirma que o estudo das considerações civis na 

Operação Arcanjo foi fundamental para o sucesso dessa missão, representado pelos 

seguintes resultados positivos: 

- apoio, na maioria das vezes, dos líderes comunitários e promotores de 
eventos para intercederem, junto aos populares, evitando tumultos nas 
festas; 
 - manutenção, de maneira geral, de um bom relacionamento com a 
população da área, pelo aprimoramento das técnicas de abordagem da 
tropa, mesmo tratando-se de elementos suspeitos; 
 - A redução do índice de ocorrência de ilícitos, em razão do emprego da 
massa para inibir ações hostis dos APOP; 
 - Desencadeamento de ações rápidas com o máximo de surpresa, visando 
à eficácia das ações, desestabilizando os APOP e criminosos;  
- A obtenção de resultados mais eficientes e expressivos nas operações, 
fruto do estreito contato das autoridades da administração pública estadual 
e municipal com os integrantes do Comando da F Pac (COSENDEY, 2014, 
p. 41). 

A Operação Arcanjo se assemelha bastante com a Operação São Francisco. 

Inicialmente, quanto ao tipo de operação, as duas foram tratadas inicialmente como 

operações de pacificação, quando o correto seria classificá-las como operações de 

apoio a órgãos governamentais.  

Em ambas, as atividades para garantir a lei e a ordem visavam à repressão à 

prática de ilícitos, sendo realizados patrulhamentos ostensivos e executados 

PBCVU, dentre outras ações, a fim de se estabelecer um ambiente seguro e estável. 

Quanto ao local, as duas operações se desenvolveram em um ambiente 

urbano, em comunidades carentes do Rio de Janeiro dominadas por facções 

criminosas. 
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A principal diferença entre as duas operações está na quantidade de facções 

criminosas presentes na área de operações. No Complexo do Alemão e da Penha, 

existia a predominância do Comando Vermelho. No Complexo da Maré, a área de 

operações estava dividida entre o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e 

as milícias. 

COSENDEY (2014, p. 43), após estudo da aplicação das Considerações Civis 

na Operação Arcanjo, concluiu que “a presença da população na Área de 

Operações trouxe significativos reflexos para as operações, o que fez crescer de 

importância as “considerações civis” no planejamento detalhado do exame de 

situação”.  

Esses reflexos repercutiram posteriormente na Operação São Francisco, 

como lições aprendidas e melhores práticas, permitindo ao Exército Brasileiro uma 

evolução nas operações de apoio a órgãos governamentais.  

 

2.4.4 O estudo das Considerações Civis em outros países 

 

Como fator de decisão, as considerações civis são utilizadas por exércitos de 

países dotados de tecnologia avançada como é o caso dos Estados Unidos da 

América (EUA). Este país exerce grande influência na doutrina do Exército 

Brasileiro. 

De maneira geral, o entendimento e o que consta dos manuais de 
campanha norte-americanos acerca do assunto é o que está 
consubstanciado nos novos manuais do Exército Brasileiro. Ao se estudar 
as considerações civis nos novos manuais anteriormente citados, percebe-
se a presença da influência norte-americana em toda a gama de assuntos 
que permeiam as considerações civis (ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 40). 

As considerações civis são estudadas pelo Exército dos Estados Unidos por 

seis vetores expressos pelo “ASCOPE” que, em inglês, significam as “areas, 

structures, capabilities, organization, people e events”, que representam a área, 

estruturas, capacidades, organizações, pessoas e eventos (USA, 2008). 

A doutrina do Exército norte-americano trata as Considerações Civis como 

fator de decisão em todos os tipos de operações: ofensiva, defensiva, pacificação e 

de apoio a órgãos governamentais (USA, 2008). 

Considera, também, de fundamental importância em todos os níveis de 

decisão: estratégico, operacional e tático. 



62 

 

Segundo ALMEIDA JÚNIOR (2014), nos estudos das considerações civis, as 

principais preocupações consideradas pelos EUA são: a dificuldade de saber quem 

é o inimigo; o avanço tecnológico que permite a utilização de meios antes restritos 

aos países mais desenvolvidos; a opinião pública nacional e internacional; a mídia e 

a rapidez do fluxo de informações. É dada especial atenção às considerações civis 

em operações de contra insurgência.  

Nesse contexto atual, para os EUA, assim como para o Brasil, a análise das 
considerações civis se dá em qualquer tipo de operação, sendo mais 
frequente e mais relevante nas operações contra insurgência. Sendo assim, 
o planejamento no nível tático em operações de contra insurgência requer 
uma análise muito maior de considerações civis do que em operações 
convencionais (ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 41). 

O Exército Britânico, que, segundo SILVA (2006, p. 58), “está desdobrado em 

mais de 80 países ao redor do mundo, desde o emprego de observadores militares 

isolados até desenvolvimentos operacionais completos” merece atenção no seu trato 

com as considerações civis. 

No Exército Britânico, as considerações civis não são consideradas como um 

fator de decisão para o comandante. Elas são analisadas dentro do fator de decisão 

ambiente operacional, que inclui as condições geográficas e demográficas (SILVA, 

2006). 

Os aspectos demográficos que se aproximam do estudo das considerações 

civis são a população local, fatores étnicos, religiosos, culturais, mídia, das 

obrigações legais e regras de engajamento (SILVA, 2006). 

Apesar de não ser considerada com um fator de decisão, os aspectos 

demográficos presentes na doutrina britânica estão em igualdade de condições com 

os demais fatores de decisão para os comandantes. 

Pode-se verificar que os conceitos presentes no ADP-2, correlacionados 
com as considerações civis, tais como população local, fatores étnicos, 
religiosos, culturais, mídia, das obrigações legais e regras de engajamento, 
estão presentes na doutrina britânica em igualdade de condições com os 
demais fatores de decisão para os comandantes (SILVA, 2006, p. 63). 

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que tem como 

membros países como os Estados Unidos da América, Alemanha, França, Espanha, 

entre outros, utiliza as considerações civis de forma diferente do Exército Brasileiro. 

Importante constatação foi a de que nem a Espanha, nem a OTAN adotam 
as considerações civis como fazem os norte-americanos e os brasileiros. Ao 
abordarem o trato com o terreno humano, o fazem por intermédio da 
cooperação cívico-militar (CIMIC) (ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 43). 
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A Doutrina Militar Brasileira utiliza especificamente o fator considerações civis 

para gerar uma consciência situacional e cultural da sua área de operações. Já a 

doutrina utilizada pela OTAN, indica que este fator está integrado nas ações de 

cooperação cívico-militar que abordam aspectos como a avaliação da situação civil, 

a estrutura das forças CIMIC, as principais organizações civis presentes no terreno 

ou os locais de importância para a CIMIC (ALMEIDA JÚNIOR, 2014). 

Durante o planejamento das operações de CIMIC são considerados os fatores 

políticos, militares, econômicos, de infraestrutura e de informação Estes fatores 

possuem uma estreita relação com o ambiente civil e são avaliadas suas 

consequências ou contribuições do meio civil para o cumprimento das missões. 

O Exército Argentino, exército de país vizinho do Brasil e um dos mais 

importantes no contexto regional da América do Sul, também merece atenção no 

estudo das considerações civis. 

Os fatores da decisão do Exército Argentino são: missão, inimigo, terreno e 

condições meteorológicas, tempo e tropas disponíveis. As considerações civis não 

são consideradas como fator de decisão dos comandantes táticos. Elas são tratadas 

pelos elementos de apoio ao combate (ARGENTINA, 2014). 

Segundo (ARGENTINA, 2014), elementos de apoio ao combate são aqueles 

que possuem capacidades técnicas que permitem facilitar, através da execução de 

tarefas específicas, a ação dos elementos básicos de combate (infantaria e 

cavalaria), aumentando seu poder de combate. 

No Exercito Argentino as considerações civis são apresentadas aos 

comandantes através do elemento de apoio ao combate denominado Assuntos 

Civis. Este elemento leva em conta fatores sociais, políticos, culturais, religiosos, 

econômicos, ambientais e humanitários. Afirma que seu estudo no planejamento e 

na execução das operações é uma condição necessária para o cumprimento da 

missão (ARGENTINA, 2014). 

Os assuntos civis visam permitir relações adequadas entre as forças militares, 

autoridades, organizações não governamentais e a população civil, caracterizando 

uma forma de diminuir a interferência da população no desenvolvimento das 

operações (ARGENTINA, 2014). 

Além de evitar a interferência de civis nas operações militares, os assuntos 

civis têm a finalidade de obter o máximo de cooperação civil-militar e coordenar o 

uso de recursos, instalações e serviços disponíveis (ARGENTINA, 2014). 
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Para facilitar a compreensão e comparar as doutrinas dos exércitos e 

organizações militares citados, o quadro 2 realiza uma comparação do estudo das 

considerações civis em outros países. 

Aspecto Exército Brasileiro Exército dos 

EUA 

Exército 

Britânico 

Exército 

Argentino 

OTAN 

Fator de 

decisão 

Sim Sim Não Não Não 

Vetores 

Analisados 

“AECOPCRE”: área 

de responsabilidade 

sob o ponto de vista 

humano, estruturas, 

capacidades, 

organizações, 

população, 

considerações civis 

complementares, 

refugiados e 

deslocados e 

eventos 

“ASCOPE”: 

área, 

estruturas, 

capacidades, 

organizações, 

pessoas e 

eventos 

Aspectos 

demográficos: 

população 

local, fatores 

étnicos, 

religiosos, 

culturais, mídia, 

das obrigações 

legais e regras 

de 

engajamento  

Através dos 

Assuntos 

Civis: 

fatores 

sociais, 

políticos, 

culturais, 

religiosos, 

econômicos, 

ambientais e 

humanitários 

Fatores 

políticos, 

militares, 

econômicos, 

de 

infraestrutura 

e de 

informação 

através de 

CIMIC 

Quadro 2: Comparação das Considerações Civis em outros países 
Fonte: o autor 

Cada país tem suas particularidades na análise das considerações civis, 

porém todos notaram a importância de um estudo eficiente dos seus vetores como 

um fator crucial para o sucesso das operações. 

Por fim, em que pese os novos manuais brasileiros aprovados no início do 
ano 2014 incorporarem muitos aspectos semelhantes à doutrina dos EUA e 
da OTAN, fica evidenciado que a DMT brasileira tem personalidade própria, 
uma vez que também se identificam diferenças significativas. Tais 
diferenças respondem às particularidades e responsabilidades operacionais 
específicas do Exército Brasileiro (ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 45). 
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3 METODOLOGIA 

 

A finalidade desta seção é apresentar o caminho que se percorreu para 

solucionar o problema da presente pesquisa, apresentando os procedimentos e 

métodos necessários para a obtenção das informações de interesse e suas 

apreciações. 

Foram especificados o espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, 

o estabelecimento dos critérios de amostragem, como também a definição de 

instrumentos e procedimentos para análise dos dados.  

Desta forma, para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida 

nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento de 

Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar as considerações civis como fator de 

decisão do comandante nível companhia e pelotão da Força-Tarefa Patriota na 

Operação São Francisco VI.  

A revisão da literatura apontou o fator de decisão considerações civis como 

elemento preponderante no Exame de Situação do Comandante Tático em todos os 

níveis. Esse fator cresce ainda mais de importância em operações de apoio a órgãos 

governamentais, pois são operações desenvolvidas em locais onde há presença da 

população e nos quais as ações militares podem causar efeitos sobre essa 

população e repercutir nos níveis estratégico e político. 

Com base na revisão, o estudo foi dedicado a avaliar como as considerações 

civis influenciaram o processo de decisão dos comandantes de companhia e pelotão 

durante a Operação São Francisco VI, classificada como uma operação de apoio a 

órgãos governamentais. 

Sendo assim, o espaço considerado na presente pesquisa limitou-se às 

considerações civis que influenciaram as decisões dos comandantes de companhia 

e pelotão da FT Patriota durante a Op São Francisco VI.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, a “influência das 

considerações civis” presentes no Complexo da Maré durante a Operação São 
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Francisco VI apresentou-se como variável independente, tendo em vista que se 

espera que a sua manipulação exerça efeito significativo sobre a variável 

dependente “a decisão dos comandantes de companhia e pelotão da FT 

Patriota”. 

 

3.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável I: “a influência das considerações civis”. 

A variável independente (variável I) do presente estudo, cuja manipulação 

causa efeitos na variável dependente, foi considerada como a influência das 

considerações civis, através dos vetores levantados na área de operações. 

No contexto desta pesquisa, esta variável pode ser compreendida como a 

área, as estruturas, as capacidades, as organizações, a população e os eventos 

presentes no ambiente operacional.  

Esses vetores apresentaram-se diariamente para a FT Patriota durante todo o 

período da Operação São Francisco VI, influenciando as frações durante os 

patrulhamentos, nos postos de controle e de bloqueio e no trato com a população. 

Um fator pode variar de uma condição de “ausência” até “presença 

constante”, como por exemplo, a presença da mídia, que não estaria presente 

diariamente, mas em operações de grande vulto, poderia estar acompanhando 

determinada fração em período integral. 

 

Variável I: “a decisão dos Comandantes de Companhia e Pelotão da FT 

Patriota”. 

Já a variável dependente (variável II) foi tida como a decisão dos 

comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota na adoção de técnicas, táticas 

e procedimentos durante a Operação São Francisco VI, que ocorreu no período de 

19 de fevereiro a 31 de março de 2015, no conjunto de favelas do Complexo da 

Maré, localizado na cidade do Rio de Janeiro -RJ. 

Esta decisão variou em virtude de como os fatores das considerações civis 

apresentam-se à fração e com isso as técnicas, táticas e procedimentos foram 

alteradas. 
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3.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

No intuito de melhor expor as variáveis levantadas, foram elaborados dois 

quadros de operacionalização das variáveis, relacionados respectivamente à 

variável I, independente, e variável II, dependente. Ambos os quadros relacionam os 

diversos aspectos levantados como essenciais ao estudo: as dimensões, os 

indicadores e os instrumentos de medição.  

As duas variáveis da presente pesquisa foram operacionalizadas da seguinte 

forma: 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Considerações 

Civis 

Exame de 

situação 

Área Perguntas 1 e 2 do questionário. 

Estruturas Perguntas 5 e 6 do questionário. 

Capacidades Perguntas 9 e 10 do questionário. 

Organizações Perguntas 13 e 14 do questionário. 

População Perguntas 17 e 18 do questionário. 

Eventos Perguntas 21 e 22 do questionário. 

Escala de 
importância dos 
vetores 

Pergunta 25 do questionário. 

QUADRO 3 - Definição operacional da variável I – Considerações Civis 
Fonte: O autor 
 

QUADRO 4 - Definição operacional da variável II – Decisão dos comandantes de 
companhia e pelotão da FT Patriota 

Fonte: O autor 
 

Variável Dimensão Indicadores Forma de medição 

Decisão dos 

comandantes 

de companhia 

e pelotão 

 

Técnicas, 

táticas e 

procedimentos 

 

Influência do vetor 
área 

Perguntas 3 e 4 do 
questionário. 

Influência do vetor 
estruturas 

Perguntas 7 e 8 do 

questionário. 

Influência do vetor 
capacidades 

Perguntas 11 e 12 do 

questionário. 

Influência do vetor 
organizações 

Perguntas 15 e 16 do 

questionário. 

Influência do vetor 
população 

Perguntas 19 e 20 do 

questionário. 

Influência do vetor 
eventos 

Perguntas 23 e 24 do 

questionário. 
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As considerações civis influenciam principalmente na decisão do comandante 

de batalhão com as informações levantadas por seu estado-maior. A pesquisa deste 

trabalho pretende explorar se as considerações civis influenciaram também o 

processo de decisão do comandante de companhia e pelotão no seu exame de 

situação para as operações. 

 

3.2 POPULAÇÃO 

 

A FT Patriota foi integrante do 6º Contingente da Operação São Francisco, 

cuja tropa era pertencente à 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em 

Recife – PE. A FT era composta por três companhias de fuzileiros, uma subunidade 

de fuzileiros blindados e uma companhia de comando e apoio. 

A população a ser utilizada neste estudo corresponde aos oficiais 

comandantes e subcomandantes das companhias de fuzileiros da FT Patriota e de 

seus respectivos comandantes de pelotão. 

Cada subunidade de fuzileiros estava composta por quatro pelotões. A 

subunidade de fuzileiros blindados e a companhia de comando e apoio da FT 

Patriota não foram consideradas na população por desempenharem atividades 

diferentes do objetivo da presente pesquisa.  

A população estudada foi composta de oficiais do EB que preencheram os 

seguintes pré-requisitos:  

 - ter participado da FT Patriota durante a Operação São Francisco VI;  

 - estava na função de comandante de companhia, ou de subcomandante de 

companhia ou de comandante de pelotão da FT Patriota. 

A população considerada foi muito pequena, composta por apenas dezoito 

militares, sendo três comandantes de companhia, três subcomandantes de 

companhia e doze comandantes de pelotão, conforme o quadro 5. 
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Subunidade 
Função Posto Nome 

1ª Cia 

Cmt SU Cap Fernando Gomes de Souza Sobrinho 

SCmt SU Cap Eduardo de Melo e Silva 

Cmt 1º Pel 1º Ten Bruno de Sá Peixoto 

Cmt 2º Pel 2º Ten Guilerme Nunes de Mesquita 

Cmt 3º Pel 1º Ten Klaydson Admyll Marques Alves 

Cmt 4º Pel 1º Ten Eyme Jone da Silva 

2ª Cia 

Cmt SU Cap Mauro Mendes da Costa 

SCmt SU Cap André Gustavo de Lima Costa 

Cmt 1º Pel 1º Ten Diego Rodrigues de Oliveira 

Cmt 2º Pel 2º Ten Victor Hugo Pereira Martins 

Cmt 3º Pel 2º Ten Caio Vitor Stallaiken Cabral Lima 

Cmt 4º Pel 2º Ten Luan Kelvin da Silva 

3ª Cia 

Cmt SU Cap Francisco Leonardo de Sousa Queiroz 

SCmt SU Cap Hugo Cherman Fonseca da Silva Amaral 

Cmt 1º Pel 1º Ten Yuri Seizo Carvalho Tangi 

Cmt 2º Pel 1º Ten Pablo Henrique Sousa Santos 

Cmt 3º Pel 2º Ten Jonas Pereira de Oliveira 

Cmt 4º Pel 1º Ten Ben-Hur Gonçalves da Luz 

QUADRO 5 – Oficiais participantes da população da pesquisa 
Fonte: O autor 

O tipo de amostragem foi a não aleatória intencional. A população é 

considerada finita, pois é menor que 10.000 (dez mil) e a dimensão da amostra 

representa 100% da população em estudo. 

 A justificativa para a utilização dessa amostra foi que os militares das 

companhias de fuzileiros realizavam missões de patrulhamento a pé, mecanizado e 

motorizado, diurno e noturno, sendo influenciados pelas considerações civis 

presentes no Complexo da Maré. 

A subunidades estabeleciam Pontos Fortes (PF) e Postos de Bloqueio e 

Controle de Vias Urbanas (PBCVU), executavam ações de revista e de prisão em 

flagrante, realizavam reuniões com lideranças locais de seu setor, monitoravam 

manifestações, impediam situações de confronto entre facções criminosas rivais, 

dentro de sua zona de ação, coordenavam suas ações com Elementos de Órgãos 

de Segurança Pública (OSP) e operavam postos de bloqueio. 

Todos realizavam as mesmas atividades operacionais em um ambiente onde a 

influência da área, das estruturas, das capacidades, das organizações, da 

população e dos eventos pertencentes ao setor da FT Patriota apresentava-se de 

forma praticamente semelhante às frações.  



70 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa, quanto à forma de abordagem, foi do tipo quantitativa, que 

segundo NEVES e DOMINGUES (2007), “a análise dos dados de opiniões e 

informações colhidas poderão ser traduzidas em números, para que, em 

seguida, utilizando técnicas estatísticas, realizem-se diversas tabulações 

e a consequente apresentação dos resultados”.  

Quanto ao objetivo geral, o presente estudo utilizou a pesquisa descritiva, 

uma vez que “visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002). 

O delineamento de pesquisa pautou-se, inicialmente, pelas fases de 

levantamento e seleção da bibliografia, leitura analítica e fichamento das fontes. 

Esta pesquisa bibliográfica que, segundo GIL (1999), é a pesquisa desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos, visou o estudo do problema, ou seja, conhecer o ambiente operacional 

Complexo da Maré, a Operação São Francisco e as considerações civis, buscando 

fundamentos para discutir a viabilidade da resolução do problema. 

Posteriormente, os dados foram coletados através de questionários com os 

comandantes de subunidade, subcomandante de subunidade e seus respectivos 

comandantes de pelotão da Força-Tarefa Patriota.  

Finalmente, foi feita a análise e discussão dos resultados, utilizando o método 

indutivo como forma de generalizar os resultados obtidos para os integrantes da 

população objeto. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

A revisão da literatura foi realizada nos seguintes moldes: 

 

3.3.1.1 Fontes de busca  

Para a definição de termos, a redação da Revisão da Literatura e a 

estruturação de um modelo teórico que viabilizasse a solução do problema de 

pesquisa, foi realizada a revisão de literatura buscando informações em manuais de 

campanha, em notas de coordenação doutrinária, em notas à imprensa, em 
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monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército e em artigos das principais revistas de assuntos militares. 

 

3.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

Como estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas, foram 

utilizados os seguintes termos que descrevem a intenção de busca: Operação São 

Francisco, Operação Arcanjo, Complexo da Maré, Operações Interagências, 

Garantia da Lei e da Ordem, Considerações Civis e Operações de Apoio a Órgãos 

Governamentais, respeitando as particularidades de cada base de dado. 

 

3.3.1.3 Critérios de inclusão 

- Estudos publicados em português, inglês, espanhol ou francês. 

- Estudos publicados de 1990 a 2017; e 

- Estudos quantitativos e qualitativos que abordem o estudo das 

considerações civis e das operações de apoio a órgãos governamentais. 

3.3.1.4 Critérios de exclusão: 

- Estudos com pesquisa pouco definida, sem aprofundamento e sem 

referências confiáveis; e 

- Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

As ações que antecederam a coleta de dados visaram o levantamento total 

dos oficiais comandantes de companhia, subcomandantes de companhia e 

comandantes de pelotão. Esses dados foram obtidos através de mapas de efetivo 

da FT Patriota. 

Através de plano de operações da FT Patriota, foram elencadas as 

considerações civis da área de operações que fizeram parte do exame de situação 

do comandante tático e seu estado-maior, os quais serviram para definir a 

introdução dos questionários e a orientação para o correto preenchimento das 

questões. Os conceitos dos subitens das considerações civis foram apresentados 

aos comandantes no decorrer do questionário. 
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3.3.3 Instrumentos 

Para que fosse possível a mensuração das variáveis I e II, a presente 

pesquisa utilizou, como instrumento, o questionário. 

 

3.3.3.1 Questionário 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi o questionário, por “ser o 

meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir 

treinamento de pessoal e garantir o anonimato” (GIL, 2002). O questionário teve o 

intuito de verificar as considerações civis como fator de decisão do exame de 

situação dos comandantes de companhia e pelotão e como influenciaram nas 

técnicas, táticas e procedimentos das suas frações. O corte cronológico para 

encerramento da aplicação dos questionários foi o mês de julho de 2017. 

Como estratégia de coleta, o questionário foi respondido inicialmente pelo 

comandante da companhia e o seu subcomandante. Em seguida, foi realizado o 

questionário dos comandantes de pelotão, o que resultou em informações que 

contribuíram para verificar as considerações civis como fator de decisão, o objetivo 

geral do estudo.  

O questionário foi enviado a cada militar via formulário eletrônico da Internet, 

facilitando o voluntariado e dinamizando as respostas. Ao receber os questionários, 

os militares, mediante voluntariado, responderam às perguntas, contribuindo com 

um olhar técnico/prático para a confirmação das hipóteses apresentadas. 

Para responder o questionário, os seguintes quesitos foram considerados 

como critério de inclusão: ser voluntário para participar, ter pertencido a FT Patriota 

na Operação São Francisco VI e estar na ativa. Para o questionário, os oficiais 

participantes devem ter comandado companhia ou exercido a função de 

subcomandante de SU, ou comandado pelotão. Os questionários somente serão 

válidos com o preenchimento de 100% das questões obrigatórias. 

As variáveis estudadas foram a influência das considerações civis (variável I) 

e a decisão dos comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota na adoção das 

TTP durante a Operação São Francisco VI, que ocorreu no período de 19 de 

fevereiro a 31 de março de 2015, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de 

Janeiro - RJ (variável II).  
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A variável I foi medida em grau de intensidade no fator de decisão do 

comandante de companhia e pelotão. A variável foi estudada na dimensão exame 

de situação e dividida nos seguintes indicadores: área, estrutura, capacidades, 

organizações, população, eventos e escala de importância entre os fatores. 

Para a medição dos indicadores área, estrutura, capacidades, organizações, 

população e eventos, foi realizada uma pergunta fechada de cinco opções (muito 

forte, forte, médio, fraco e inexistente) e uma pergunta se os fatores de cada 

indicador influenciaram ou não, ou se não foram observados na área de operações, 

no exame de situação dos comandantes. 

A variável II foi medida através da dimensão utilização de técnicas, táticas e 

procedimentos pelas frações da FT Patriota, através da influência dos indicadores 

área, estrutura, capacidades, organizações, população e eventos.  

No questionário, foi utilizada uma questão fechada dicotômica (sim/não), 

perguntando se o indicador influenciou ou não a decisão dos comandantes de 

companhia e pelotão na adoção das técnicas, táticas e procedimentos da sua fração 

e, em seguida, uma questão aberta solicitando a descrição da técnica, tática ou 

procedimento influenciado pelo indicador da pergunta anterior. 

Na última pergunta do questionário, foi solicitado aos comandantes que 

ordenassem de 1 a 6, sendo o número 1 o vetor que mais influenciou o exame de 

situação e o número 6 o que menos influenciou. 

Para a medição dessa pergunta, foi utilizada a escala de avaliação, uma 

variação da Escala de Likert. Para cada número de 1 a 6, foi atribuída uma 

pontuação, conforme quadro abaixo: 

Número Pontuação 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

QUADRO 6 – Pontuação da numeração 
Fonte: O autor 

Após a tabulação dos dados, foi realizado o somatório das respostas e os 

vetores foram ordenados em uma escala de importância. 
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3.3.3.2 Pré-teste 

 

Foi realizado um pré-teste do questionário com os oficiais de uma companhia 

de fuzileiros, neste caso, a 3ª Companhia da FT Patriota, pertencente ao 72º 

Batalhão de Infantaria Motorizado, situado em Petrolina – PE, visando verificar o 

procedimento de aplicação, se realmente o questionário foi eficaz, averiguar se o 

vocabulário foi de fácil entendimento e se possibilitou medir a variável utilizada na 

pesquisa.  

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Após a conclusão dos questionários, os dados foram categorizados entre 

cada vetor das considerações civis (área, estrutura, capacidades, organizações, 

população e eventos). Foram tabulados através da freqüência de cada conjunto 

estudado na forma simples e apresentados na forma de gráficos estatísticos, 

passando à sua descrição, com o objetivo de caracterizar o que é típico no grupo.  

Os resultados foram apresentados relacionando-os com o objetivo geral da 

pesquisa, as considerações civis como fator de decisão dos comandantes de 

companhia e pelotão e com o objetivo específico de identificar as principais 

considerações civis que influenciaram os militares da FT Patriota na Operação São 

Francisco VI, comparando-os com o que está descrito na bibliografia revisada, 

confirmando ou rejeitando a hipótese do estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo teve por finalidade apresentar os resultados obtidos 

através do questionário aplicado para concluir sobre o tema base da pesquisa: as 

considerações civis como fator de decisão dos comandantes de companhia e 

pelotão da Força-Tarefa Patriota da Operação São Francisco VI. 

Na sequência, foi apresentada uma análise dos dados bibliográficos e 

estatísticos que permitiram concluir se: 

a. Os vetores das considerações civis influenciaram o exame de situação dos 

comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota durante a Operação São 

Francisco VI; 

b. Os fatores inerentes a cada vetor das considerações civis influenciaram o 

exame de situação ou se não foram observados pelos comandantes de companhia e 

pelotão da FT Patriota; 

c. A adoção de técnicas, táticas e procedimentos foram influenciadas pelas 

considerações civis; 

d. A influência das considerações civis no exame de situação dos 

comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota originou uma nova técnica, 

tática ou procedimento utilizado de forma eficiente durante a Operação São 

Francisco VI. 

Para uma melhor apresentação dos resultados, esta seção foi dividida entre 

os vetores das considerações civis (área, estruturas, capacidades, organizações, 

população e eventos), sendo elencadas as respostas do questionário aplicado aos 

comandantes e subcomandantes de companhia, aos comandantes de pelotão e 

uma conclusão parcial sobre cada vetor. 

 

4.1 ANÁLISE DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Do levantamento das fontes de consulta sobre considerações civis, pode-se 

inferir que, embora tenha se tornado um fator de decisão do comandante tático, 

ainda são insipientes os estudos sobre como as considerações civis devem ser 

analisadas no nível comandante de companhia e de pelotão dentro de um quadro de 

operações de apoio a órgãos governamentais, tipo de emprego mais realizado pelo 

Exército Brasileiro na atualidade. 
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As considerações civis, como fator de decisão, são apresentadas de forma 

resumida no manual EB20-MF-10.103 Operações, ressaltando apenas sua 

importância nos conflitos atuais.  

O manual EB70-MC-10.307, que trata sobre o Planejamento e Emprego da 

Inteligência Militar, já apresenta os fatores de cada vetor das considerações civis 

que devem ser analisados cuidadosamente para aumentar a consciência situacional 

dos comandantes. Isso permite o correto emprego das frações nas ações a serem 

realizadas em relação à população, a forma como as atividades da população pode 

interferir nas operações e o apoio porventura prestado pela mesma aos diversos 

atores presentes na área de operações. 

Nota-se uma evolução do estudo sobre as considerações civis, 

acompanhando outros exércitos, como por exemplo o norte-americano e a 

necessidade de estudo deste fator nos bancos escolares de formação e 

aperfeiçoamento dos oficiais do Exército Brasileiro. Porém, ainda há uma lacuna de 

conhecimento de como os comandantes de companhia e pelotão devem tratar as 

considerações civis no seu nível e como utilizar nas técnicas, táticas e 

procedimentos das suas frações, necessários para os conflitos atuais, onde as 

operações são desenvolvidas no meio da população. 

 

4.2 ÁREA 

 

Esta parte do questionário teve intuito de verificar como as áreas, divididas 

em bairros, a localização dos centros de governo, enclaves criminais, sociais e 

políticos, influenciaram o exame de situação dos comandantes de nível companhia e 

pelotão e suas técnicas, táticas e procedimentos. 

 

4.2.1 Influência do vetor área no exame de situação 

 

A primeira pergunta pretendia verificar o grau de influência do vetor área no 

exame de situação dos comandantes e subcomandantes de companhia e de 

pelotão.  

O teor da pergunta era o seguinte: “Em relação ao ambiente operacional 

Complexo da Maré, como o senhor avalia a influência do vetor Área no seu exame 

de situação durante a Operação São Francisco VI?” 



77 

 

As respostas admissíveis, em forma de múltipla escolha, eram “muito forte”, 

“forte”, “médio”, “fraco” ou “inexistente”. A opção inexistente indica que o vetor área 

não influenciou o exame de situação destes comandantes. 

Como resposta, dos dezoito militares, treze responderam que a influência no 

seu exame de situação foi muito forte, quatro marcaram a opção “forte” e apenas um 

marcou a opção “médio”. O gráfico abaixo representa as respostas obtidas pela 

pergunta de número 1. 

 

GRÁFICO 1 – Respostas à pergunta 1 do questionário 
Fonte: O autor  

 

4.2.2 Influência dos fatores do vetor área no exame de situação 

 

Nesta questão, o objetivo foi verificar como os fatores do vetor área incidiram 

no exame de situação dos comandantes. Foi realizada a seguinte pergunta: “Os 

seguintes fatores do vetor Área influenciaram o seu exame de situação? ” 

Foram apresentados os sete fatores abordados pelo vetor área, e o militar 

tinha a opção de responder “sim”, “não” e “não observado na área de operações”, 

esta última caso não estivesse presente algum dos fatores apresentados. 

Como resposta, tem-se o quadro de número 7 permite verificar de modo geral 

estes fatores. 
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Fator Medida n % 

Divisão político-administrativa Sim 6 33,33 

Não 10 55,56 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 

Áreas de alto valor econômico Sim 4 22,22 

Não 12 66,67 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 

Centros políticos de governo Sim 0 0 

Não 12 66,67 

Não observado  6 33,33 

Total 18 100 

Áreas culturalmente importantes Sim 10 55,56 

Não 6 33,33 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 

Enclaves étnicos, tribais, políticos, 
religiosos, criminosos ou outros 

Sim 18 100 

Não 0 0 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Rotas comerciais e de contrabando Sim 18 100 

Não 0 0 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Sítios possíveis de utilização como áreas 
temporárias para refugiados e deslocados 

Sim 7 38,89 

Não 6 33,33 

Não observado  5 27,78 

Total 18 100 

QUADRO 7 – Respostas à pergunta número 2 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.2.3 Influência do vetor área nas técnicas, táticas e procedimentos das 

frações 

 

Verificada a influência no exame de situação dos comandantes, o 

questionário volta-se para a parte da adoção de técnicas, táticas e procedimentos 

das frações durante a Operação São Francisco VI. 

Na terceira questão, é feita a seguinte pergunta: “O senhor acredita que 

alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração foi influenciada pelo vetor 

Área?”. Como resposta, somente era possível marcar “sim” ou “não”. 
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A grande maioria, cerca de quinze militares, marcou a opção “sim”, e apenas 

três militares responderam negativamente, conforme gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 2 – Respostas à pergunta 3 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.2.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 

devido a influência do vetor área 

 

Fazendo uma ligação com a pergunta anterior, caso o militar tenha 

respondido positivamente, foi realizada uma pergunta aberta para verificar se o vetor 

área modificou alguma técnica, tática ou procedimento das frações companhia ou 

pelotão e solicitado descrever esta nova TTP adotada. 

Dos quinze militares que responderam positivamente, quatorze informaram 

que modificaram alguma TTP, conforme quadro abaixo: 

Respostas 

“A forma de progressão. Dependendo da área que nós estávamos a forma de 
progressão mudava: em áreas onde a possibilidade de confronto era maior, 
utilizava-se a progressão ponto-a-ponto; era mais cansativa, porém aumentava a 
segurança da tropa. ” 

“Uma maior precaução em 360°, pois durante engajamentos, os APOP detinham 
total conhecimento dos 'atalhos' da região, e uma comunicação ativa entre eles, 
dessa forma, deveríamos nos preocupar mais com a segurança para todos os 
lados. ” 

“Durante a tomada de alguma via, utilizávamos somente um homem, a não ser que 
fosse uma via muito larga ou tivesse algum obstáculo que impedisse meu soldado 
de ter todo o domínio do beco ou rua. Com isso ganhávamos velocidade, 
conseguindo com mais facilidade acompanhar a cavalaria nas FT e/ ou 
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surpreender os APOP, pois reduzia o tempo de evasão deles, causando uma 
desorganização maior neles além de dificuldade de monitora mentor as vezes, 
como escutado na rádio APOP. ” 

“A progressão utilizada estava diretamente ligada com a área de atuação. ” 

“Influenciou na técnica de progressão no terreno (ponto a ponto). A área era 
constituída de diversos acidentes no terreno (Exemplo: morros) o que possibilitava 
aos APOPs uma infinidade de posições cobertas e abrigadas para observação da 
tropa, por este motivo foi modificado a técnica de acordo com a área. ” 

“Progressão influenciada pelas características das favelas. Muitos becos. Quando 
capturava algum meliante. Retirar o mais rápido possível do local de modo a evitar 
a formação de turbas que eram difíceis de controlar e deixava a tropa muito 
exposta. ” 

“Passamos a utilizar dois homens por via para maior segurança na progressão, 
definimos a posição de cada GC na progressão, isso facilitava os cmts na hora de 
si por seus homens e como com o tempo passamos a conhecer a área, facilitava a 
progressão. ” 

“Aumento no raio da segurança afastada para executar operações de GLO no 
interior da comunidade. ” 

“Deslocamento apenas desembarcado em algumas áreas críticas. ” 

“O rigor na abordagem para as revistas, as medidas de segurança e técnica de 
deslocamento podiam variar conforme a área. O efetivo a ser empregado também 
poderia variar conforme a área onde a tropa atuaria. ” 

“Dependendo da facção dominante na área, a conduta da Patrulha mudava. Ex: 
nos locais onde o TCP dominava, as patrulhas adotavam uma conduta mais 
agressiva e pronta para o combate. ” 

“As técnicas de abordagem sofreram evoluções durante o período da missão em 
função do nível de hostilidade encontrado. ” 

“Os enclaves criminosos, principalmente, serviam de referência para o grau de 
atenção da tropa e até mesmo o tipo de técnica de progressão utilizada” 

“O conhecimento prévio de pontos de interesse da patrulha, melhorando as 
condições de combate. ” 

QUADRO 8 – Respostas à pergunta número 4 do questionário 
Fonte: O autor. 

 
4.2.5 Conclusão parcial 
 
Conclui-se parcialmente que o vetor área exerceu uma influência muito forte 

no exame de situação dos comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota 

durante a Operação São Francisco VI. Este resultado foi demonstrado pela resposta 
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dos participantes, cerca de 72,2% das respostas, representando a maioria absoluta 

das respostas.  

Destacam-se no vetor área os fatores “enclaves étnicos, tribais, políticos, 

religiosos ou outros” e as “rotas comerciais e de contrabando”. Todas as respostas 

indicaram que esses fatores exerceram influência muito forte e direta no exame de 

situação dos comandantes em questão. 

Aprofundando o item “enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos ou outros”, 

as respostas dos militares, neste estudo, estão voltadas principalmente para os 

enclaves criminosos, que, segundo COSENDEY (2014), podem ser identificadas 

como “bocas de fumo”, residências das lideranças do tráfico, postos de observação 

do tráfico, áreas marcadas pela presença do estado paralelo controlado pelas 

organizações criminosas. As rotas comerciais e de contrabando são as rotas 

dominadas pelas facções criminosas por onde ocorrem o tráfico de drogas, armas e 

munição. 

Os fatores que, de forma destacada, não influenciaram o exame de decisão, 

segundo as respostas dos questionados foram: “divisão política-administrativa”, 

“áreas de alto valor econômico” e “centros políticos de governo”. 

Esta falta de influência deve-se principalmente à ausência desses fatores na 

área de operações, retratando o crescimento e divisão dos bairros de forma 

desordenada, a fraca presença do estado e de políticas públicas na melhoria da 

qualidade de vida da população do Complexo da Maré, tornando-se uma área 

esquecida pelo governo e por investidores da indústria e comércio, responsáveis por 

agregar valor a uma determinada área. 

No tocante à influência do vetor área, as técnicas, táticas e procedimentos 

adotados pela companhia e pelotão, segundo 83,3% dos comandantes, seus 

exames de situação foram influenciados por este vetor. 

A TTP mais ressaltada pelos participantes do questionário como influenciada 

pelo vetor área foi a progressão no terreno na forma de “ponto-a-ponto”. A forma de 

progressão mudava quando as frações iniciavam o patrulhamento em áreas críticas 

dominadas pelas facções criminosas, passando para a progressão “ponto-a-ponto” e 

a ter uma preocupação maior em 360º devido à possibilidade dos APOP atuarem em 

diversas direções, utilizando casas de moradores, becos e vielas. 

Quanto à progressão em vias de menor largura, há duas respostas que 

merecem atenção. Um comandante respondeu que em vias de menor largura, 
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durante a progressão, era utilizado apenas um homem a fim de ganhar velocidade 

para acompanhar as viaturas empregadas pelas tropas de cavalaria e causar 

surpresa e desorganização nos APOP. Outro militar respondeu que sua fração 

passou a utilizar dois homens na progressão visando à segurança da sua tropa. 

Ressalta-se a importância do fator de decisão missão, no qual a fração deve 

escolher a forma de progressão, decidindo-se entre a velocidade ou a segurança 

nas áreas críticas para melhor cumprir seus objetivos. 

Segundo COSENDEY (2014), para identificação dessas áreas críticas há a 

necessidade de reconhecimentos e ações de inteligência continuadas combinadas 

com fotografias áreas e imagens do Google Earth. Esses procedimentos permitiram 

aos comandantes de fração saber por quais áreas críticas sua tropa estaria 

passando e a forma de progressão a ser utilizada.  

Na Operação São Francisco, com o incremento de novos aparelhos, 

ESCOTO (2015) informa que inteligência de imagens (IMINT) contou com imagens 

de satélites, através da vigilância por helicópteros (sistema olho da águia) e por um 

sistema de aeronave remotamente pilotada (SARP) do Gpt Op Fuz Nav, o 

CARCARÁ II, de fabricação brasileira, marcando uma evolução dos equipamentos e 

a possibilidade de aumentar a consciência situacional dos comandantes. 

Pode-se inferir que o vetor área tem que ser estudado de forma cada vez 

mais detalhada devido ao seu grau de influência muito forte no exame de situação e 

nas técnicas, táticas e procedimentos, atentando principalmente para os locais 

dominados pelas facções criminosas e suas rotas de tráfico de armas, drogas e 

munição. Para uma análise mais correta, ALMEIDA JÚNIOR (2015) afirma que é 

preciso que os comandantes identifiquem como o vetor área afeta as operações 

militares, bem como as atividades militares afetam essas áreas. 

 

4.3 ESTRUTURAS 
 
 
Esta seção teve como finalidade compreender como as estruturas, que são 

representadas por pontes, torres de comunicações, barragens, locais culturais 

protegidos por lei ou contrato (igrejas, bibliotecas e hospitais) e aqueles com 

aplicação prática (prisões, armazéns, escolas, gráficas e estações de rádio e 

televisão) incidiram no fator de decisão dos comandantes de companhia e pelotão. 
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4.3.1 Influência do vetor estrutura no exame de situação 

 
A questão número 5 tinha como objetivo determinar o grau de influência do 

vetor estrutura no exame dos comandantes e subcomandantes de companhia e de 

pelotão e possuía a seguinte pergunta: “Em relação ao ambiente operacional 

Complexo da Maré, como o senhor avalia a influência do vetor Estrutura no seu 

exame de situação durante a Operação São Francisco VI?” 

Da mesma forma que no vetor área, as respostas admissíveis em forma de 

múltipla escolha eram “muito forte”, “forte”, “médio”, “fraco” ou “inexistente”. A opção 

inexistente indica que a estrutura não influenciou o exame de situação destes 

comandantes. 

Como resposta, dos dezoito militares, nove responderam que a influência no 

seu exame de situação foi muito forte, seis marcaram a opção “forte” e três a opção 

“médio”. O gráfico abaixo representa as respostas obtidas pela pergunta de número 

5. 

 

GRÁFICO 3 – Respostas à pergunta 5 do questionário 
Fonte: O autor 

4.3.2 Influência dos fatores do vetor estruturas no exame de situação 

 

Quanto aos fatores do vetor estruturas, foi perguntado se “Os seguintes 

fatores do vetor estruturas influenciaram o seu exame de situação?”. 

Foram elencados os quinze tipos de estruturas que devem ser examinados 

pelo vetor estrutura, e o oficial tinha a opção de responder “sim”, “não” e “não 

observado na área de operações”, esta última caso alguma estrutura não estivesse 

presente. 
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As respostas estão enquadradas abaixo, permitindo saber como cada fator foi 

observado pelos comandantes: 

Fator Medida n % 

Postos de Comando das Forças de 

Segurança 

Sim 10 55,56 

Não 4 22,22 

Não observado  4 22,22 

Total 18 100 

Segurança Pública (Delegacias policiais; 
tribunais de justiça; penitenciárias; pontos 
de bloqueio e controle de estradas) 

Sim 8 44,44 

Não 5 27,78 

Não observado  5 27,78 

Total 18 100 

Mídia e comunicação em massa: (Torres 
de transmissão rádio/TV; estações de 
rádio/TV: sedes de jornais e revistas; 
oficina de impressão) 

Sim 6 33,33 

Não 6 33,33 

Não observado  6 33,33 

Total 18 100 

Estradas e pontes Sim 17 94,44 

Não 1 5,56 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Portos e aeroportos de entrada Sim 7 38,89 

Não 5 27,78 

Não observado  6 33,33 

Total 18 100 

Represas Sim 0 0 

Não 11 61,11 

Não observado  7 38,89 

Total 18 100 

Estações e subestações de energia 

elétrica 

Sim 3 16,67 

Não 10 55,56 

Não observado  5 27,78 

Total 18 100 

Refinarias e outras instalações de 

produção de combustível 

Sim 0 0 

Não 8 44,44 

Não observado  10 55,56 

Total 18 100 

Reservatórios e usinas de água potável Sim 2 11,11 

Não 6 33,33 

Não observado  10 55,56 

Total 18 100 

Sistemas de esgotos (subterrâneos) Sim 4 22,22 

Não 10 55,56 

Não observado  4 22,22 

Total 18 100 

Hospitais e clínicas Sim 13 72,22 

Não 4 22,22 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 
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Escolas e universidades Sim 16 88,89 

Não 2 11,11 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Igrejas e locais de culto religioso Sim 13 72,22 

Não 5 27,78 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Bancos e instituições financeiras Sim 2 11,11 

Não 12 66,67 

Não observado  4 22,22 

Total 18 100 

Mercados populares e centros comerciais Sim 17 94,44 

Não 1 5,56 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

QUADRO 9 – Respostas à pergunta número 6 do questionário 
Fonte: O autor 
 

4.3.3 Influência do vetor estrutura nas técnicas, táticas e procedimentos 

das frações  

 

Quanto à influência das estruturas nas técnicas, táticas e procedimentos das 

frações, foi verificado se este vetor influenciou ou não as TTP através da seguinte 

pergunta: “O senhor acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua 

fração foi influenciada pelo vetor Estrutura?”. 

Percebe-se que a maioria, cerca de treze militares, marcou a opção “sim”, e 

cinco militares responderam negativamente, segundo o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 4 – Respostas à pergunta 7 do questionário 
Fonte: O autor 
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4.3.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 
devido à influência do vetor estrutura 

 

Ligando-se com a pergunta anterior, caso o militar tenha respondido “sim”, é 

realizada uma pergunta aberta para verificar se o vetor estrutura modificou alguma 

técnica, tática ou procedimento das frações companhia ou pelotão e solicitado 

descrever esta nova TTP adotada. 

As respostas a esta pergunta seguem conforme quadro abaixo: 

Respostas 

“Dois pontos importantes: 1º Os traficantes se concentravam no centro comercial 
(quase todas as vezes que a missão foi no centro comercial da região teve 
confronto). Acreditávamos que os traficantes utilizavam alguns pontos comerciais 
simulados para estocar drogas e armas; 2º Os pontos altos da região eram muito 
importantes para as nossas operações no que diz respeito a observação, tanto 
para nossa tropa com os caçadores, quanto para os APOPs com os "olheiros".” 

“Influenciou na técnica de progressão no terreno (ponto a ponto). A estrutura era 
constituída de diversas edificações o que possibilitava aos APOPs uma infinidade 
de posições cobertas e abrigadas para observação da tropa, por este motivo foi 
modificado a técnica de acordo com a estrutura. ” 

“Sempre buscávamos identificar estruturas importantes para evitar danos 
colaterais como escolas, igrejas e hospitais, como também intensificar as revistas 
nos pontos de entrada da favela criando um cinturão de bloqueio de entrada e 
saída de drogas e armamentos. ” 

“Influenciou na técnica de progressão no terreno (ponto a ponto). A estrutura era 
constituída de diversas edificações o que possibilitava aos APOPs uma infinidade 
de posições cobertas e abrigadas para observação da tropa, por este motivo foi 
modificado a técnica de acordo com a estrutura. ” 

“Não. Mas em situações como a passagem por uma área como uma escola, em 
horário de liberação, a atenção e o cuidado tinham que ser redobrados. ” 

“Trocas de tiro próximo a escolas. E outras áreas sensíveis que exigia uma boa 
coordenação e controle de modo a só atirar se a ameaça fosse identificada. 
Evitando tiros a esmo. ” 

“Procedimentos próximos a estruturas estratégicas como hospitais e escolas 
tinham uma cautela maior, tendo em vista que o APOP utilizava dessas estruturas 
ou próximo a elas para realizar alguma de suas atividades, nesse sentido tínhamos 
uma preocupação no prosseguimento das ações visando não haver um efeito 
colateral contrário a força (ex. :durante uma ação o APOP vir a atirar em um 
estudante, isso mesmo que não tenha sido a F Pac iria refletir negativamente em 
nossa missão, sendo assim operações nesses locais tinham a hora definida, 
visando menor fluxo de pessoas).” 

“Durante o patrulhamento, mesmo a atividade de homem-ponta da fração ser 
desgastante, fui altamente recomendado a permanência dos mesmos, pois já 
demonstravam conhecimento cartográfico da região, facilitando as mudanças de 
frente que se faziam necessárias. ” 
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“Os pontos de bloqueio e check point muitas vezes eram estabelecidos em locais 
estratégicos, como por exemplo, após uma ponte, dessa forma a passagem era 
praticamente obrigatória para os prováveis APOP. Evitava-se estabelecer pontos 
de bloqueio e check point próximos a locais sensíveis, como igrejas e bancos por 
exemplo. ” 

“As instruções e utilizações das TTP de OMD, foram fundamentais nesse aspecto, 
tendo em vista a necessidade de estar atento a locais de esconderijo de armas e 
drogas, como igrejas, escolas, etc. 

“A proximidade do Complexo da Maré das principais vias de acesso terrestre do 
Rio de Janeiro, do aeroporto e da Baía de Guanabara, propiciou uma enorme 
possibilidade de rotas para o tráfico, o que exige da tropa empregada uma maior 
sensibilidade nas TTP de revista e de escolha dos pontos de abordagem. ” 

“Esses locais são geralmente tomados por aglomerações, em certos dias ou 
horários, devendo ser levado em consideração no planejamento, e se for o caso, 
evitar que a tropa atravesse essa aglomeração desnecessariamente, diminuindo o 
risco de conflito ou abordagens que possam a vir desencadear em alguma 
situação de crise. ” 

“Havia sempre preocupação de embates em áreas de grande aglomeração de 
pessoas em virtude dos danos colaterais. ” 

QUADRO 10 – Respostas à pergunta número 8 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

4.3.5 Conclusão parcial 

 

O grau de influência do vetor estruturas no exame de situação dos 

comandantes em questão ficou dividido: 50,0% responderam que influenciou de 

maneira muito forte, 33,3% classificaram como forte e 16,7% indicaram como médio, 

demonstrando uma diversificação entre as opiniões dos participantes. 

Segundo ALMEIDA JÚNIOR (2015), os comandantes devem levar em 

consideração as consequências da utilização de uma estrutura para fins militares, 

pois, na grande maioria das vezes, acarreta prejuízos à população civil. Uma 

possível explicação para essa diversificação é a ausência de algumas estruturas que 

não estavam presentes na área de operações como represas e refinarias para 

produção de combustível, não sendo necessários estudos e planejamento de 

utilização das frações por parte dos comandantes em questão. 

Outras instalações que se destacaram como não observadas ou que não 

influenciaram o exame de situação dos comandantes de companhia e pelotão foram: 

estações e subestações de energia elétrica, reservatórios e usinas de água potável, 

bancos e instituições financeiras.  
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Mais uma vez, a ausência dessas estruturas é marcada pela falta de política 

de atração de investimentos, de indústrias e de comércio para o Complexo da Maré, 

cuja violência e insegurança provocada pelas organizações criminosas afasta ainda 

mais essas tentativas, prejudicando a população, carente de serviços básicos como 

saúde e educação. 

Alguns fatores influenciaram o exame de situação com índices elevados, 

como por exemplo: estradas e pontes, escolas e universidades, igrejas e locais de 

cultos religiosos, mercados populares e centros comerciais. 

O fator estradas e pontes estava presente no dia a dia das patrulhas. Os 

itinerários deveriam ser reconhecidos previamente por meios de cartas e fotografias 

aéreas. Por serem locais controlados pelas facções criminosas e destinados à venda 

de drogas, era necessário saber as vias que permitiam o trânsito de viaturas e as 

ruas com maior probabilidade de confrontos com os APOP. 

As escolas e as igrejas também influenciaram de forma considerável o exame 

de situação dos comandantes, uma vez que eram locais com presença de crianças e 

adolescentes e por pessoas realizando atividades religiosas. No manual EB70-MC-

10.307, que trata sobre o Planejamento e Emprego da Inteligência Militar, leva em 

conta como as tradições religiosas poderão ser afetadas pela missão e como isso 

impactará nas ações da tropa. Qualquer incidente com a população nesses locais 

provavelmente repercutiria de forma negativa na opinião pública e até mesmo nos 

níveis estratégicos e político. Por isso, a grande influência que estes fatores 

causaram no exame de situação dos comandantes e nas ações da tropa. 

As ações em mercados populares e centros comerciais também cresceram de 

importância no Complexo da Maré. Nesses mercados, há um maior número de 

pessoas, o que permite aos traficantes facilidade na venda de drogas e sua difícil 

identificação entre os cidadãos de bem, sendo necessário um planejamento mais 

detalhado para ações nesses locais e TTP mais bem definidas, conforme será 

abordado mais a frente. 

As técnicas, táticas e procedimentos da companhia e pelotão também foram 

influenciadas pelo vetor estruturas segundo 72,7% dos comandantes dessas frações 

que responderam o questionário. A influência do vetor estruturas nas TTP utilizadas 

é ressaltada nas ações em mercados populares e centros comerciais, igrejas, 

escolas e hospitais.  
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A atuação das tropas próximo a escolas, igrejas e hospitais visava sempre 

evitar o dano colateral e repercussões negativas para a F Pac. Nos horários de 

entrada e saída dos alunos das escolas e dos cultos, havia a necessidade de 

redobrar a atenção e evitar grande troca de tiro, sendo necessária a seleção precisa 

do alvo e seu engajamento ou evitar passar nestes locais nesse conforme 

recomenda ALMEIDA JÚNIOR (2015), “os comandantes devem considerar 

cuidadosamente os benefícios militares esperados, bem como os custos para a 

comunidade local, os quais trarão consequências inevitáveis para o esforço de 

guerra no futuro”. 

Quanto aos mercados populares e centros comerciais, as ações das tropas 

atrapalhavam o comércio ilegal de drogas, uma vez que os traficantes utilizavam 

esses locais de grande passagem da população para a venda e na tentativa de se 

misturar a população, dificultando sua identificação pelas tropas. O nível de alerta da 

fração deveria estar alto, caso fossem necessárias ações nesses locais. 

Conforme COSENDEY (2014) afirma sobre a Operação Arcanjo, “o 

conhecimento das estruturas da A Op foi essencial para a atuação da tropa, pois 

isso faz parte do estudo do terreno urbano, trazendo implicações diretas nas 

operações”, o vetor estrutura, mesmo que alguns fatores não estejam presentes na 

área de operações, deve ser estudado de forma detalhada para permitir o sucesso 

das ações. 

 

4.4 CAPACIDADES 

 

As capacidades se referem à habilidade das autoridades locais de prover à 

população os serviços essenciais. Os comandantes analisam as capacidades dando 

prioridade ao entendimento de como o governo local poderá apoiar a missão. As 

capacidades mais importantes são as requeridas para salvar, manter ou melhorar a 

vida da população, nessa ordem.  

Nesse contexto, algumas das capacidades mais relevantes são a 

administração pública (funcionamento da burocracia, tribunais e demais setores do 

governo), a segurança pública (forças militares e de segurança, polícias e órgãos de 

inteligência), os serviços de emergência (bombeiros e serviços de ambulância), 

saúde (hospitais e clínicas), alimentação, água e saneamento básico. 
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Esta seção teve como finalidade compreender como esses serviços 

influenciaram a decisão dos comandantes de companhia e pelotão e as técnicas, 

táticas e procedimentos de suas tropas. 

 

4.4.1 Influência do vetor capacidades no exame de situação 

 

Em relação ao vetor capacidades, foi verificado qual o grau de influência no 

exame de situação. Os militares questionados responderam à pergunta “Como o Sr. 

avalia a influência do vetor Capacidades no seu exame de situação durante a 

Operação São Francisco VI?”. 

Como resultado, oito militares responderam que o exame de situação foi 

influenciado de forma muito forte pelo vetor capacidades, dois responderam que o 

grau de influência foi apenas forte, quatro responderam que influenciou de maneira 

mediana, três optaram pelo grau “fraco” e um apontou como inexistente a influência 

no seu exame de situação. 

O gráfico abaixo representa essas respostas: 

 

GRÁFICO 5 – Respostas à pergunta 9 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.4.2 Influência dos fatores do vetor capacidades no exame de situação 

 

A décima pergunta tinha como finalidade examinar se os fatores do vetor 

capacidade influenciaram ou não o exame de situação dos comandantes níveis 

companhia e pelotão. 
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De uma forma geral, as respostas foram organizadas conforme o quadro a 

seguir: 

Fator Medida n % 

Administração pública: polícia: burocracia, 
cortes de justiça, instalações 
governamentais 

Sim 8 44,44 

Não 7 38,89 

Não observado  3 16,67 

Total 18 100 

Segurança pública: polícia militar, 
fronteiras, polícia civil, órgãos de 
inteligência 

Sim 12 66,67 

Não 4 22,22 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 

Serviços emergenciais: corpo de 
bombeiro, serviços de ambulâncias 

Sim 15 83,33 

Não 3 16,67 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Saúde Pública: clínicas; hospitais, serviços 
veterinários 

Sim 13 72,22 

Não 5 27,78 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Alimentação e abastecimento Sim 6 33,33 

Não 12 66,67 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Agua (Tratamento e abastecimento) Sim 7 38,89 

Não 11 61,11 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Sistemas sanitários (Recolhimento do lixo 
e esgotos). 

Sim 10 55,56 

Não 8 44,44 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

QUADRO 11 – Respostas à pergunta número 10 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.4.3 Influência do vetor capacidades nas técnicas, táticas e 

procedimentos das frações  

 

No intuito de verificar como as técnicas, táticas e procedimentos das frações, 

foram influenciadas pelo vetor capacidades foi realizada a seguinte pergunta: “O 

senhor acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração foi 

influenciada pelo vetor Capacidades?”. 
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Dos dezoito militares, doze responderam negativamente e seis militares 

responderam positivamente, segundo o gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 6 – Respostas à pergunta 11 do questionário 
Fonte: O autor  

4.4.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 
devido à influência do vetor capacidades 

 

Nesta questão, dando continuidade na verificação da influência do vetor 

capacidades nas técnicas, táticas e procedimentos das frações companhia e pelotão 

é perguntado se esse vetor modificou alguma TTP. 

As respostas à esta pergunta seguem conforme quadro abaixo: 

Respostas 

Sempre importante saber onde fica a Unidade de saúde da região, para possíveis 
emergências. Outro ponto importante era a polícia. A polícia não estava autorizada 
a ficar no local, a polícia começou a entrar aos poucos no final da missão, com 
dois ou três policiais militares acompanhando nossas patrulhas. Uma questão 
interessante em relação a polícia é que nós percebíamos que a possibilidade de 
confronto aumentava com a presença da polícia, os APOPs ficavam mais 
alterados, consequentemente nosso nível de alerta aumentava 

“A regra de engajamento e sua execução eram diretamente ligadas a burocracia. ” 

“Sempre buscávamos identificar estruturas importantes para evitar danos 
colaterais como escolas, igrejas e hospitais, como também intensificar as revistas 
nos pontos de entrada da favela criando um cinturão de bloqueio de entrada e 
saída de drogas e armamentos. ” 

“Ausência de outros órgãos do estado dificultava o trabalho da tropa. Parte 
administrativa após prender um meliante, por exemplo. ” 
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“Algumas TTP sofrem influência direta do vetor capacidades. Não eram 
consumidos alimentos durante o patrulhamento não só por comprometer a 
segurança, mas também por estarmos em um meio com pessoas carentes até 
mesmo de alimentação. O fator segurança pública que era praticamente 
inexistente no Complexo da Maré dificultava as operações devido às poucas 
informações pré-existentes do ambiente. Muitas ruas e vielas com sistema 
sanitário precário, dificultando o deslocamento da tropa. Em pontos mais críticos a 
Pa Mtz era evitada, dando preferência para a Pa a pé. ” 

“Com relação a capacidade política e jurídica, a influência ocorre de forma indireta, 
principalmente nas regras de Engajamento e orientações verbais transmitidas do 
escalão superior. Os sistemas sanitários, quando realizam de forma rotineira e 
eficiente o seu trabalho, proporcionam um nem estar a comunidade, que quase 
sempre é deficiente e até mesmo inexistente. Os serviços de saúde, mais 
especificamente as ambulâncias, tinham que ser vistoriadas, pois poderiam servir 
de transportes de materiais ilícitos e até mesmo pessoas, quando o isolamento da 
área era mais eficaz. ” 

QUADRO 12 – Respostas à pergunta número 12 do questionário 
Fonte: O autor. 

4.4.5 Conclusão parcial 
 
As capacidades estão relacionadas aos serviços prestados à população, 

como saúde, segurança pública, alimentação, distribuição de água entre outros. 

Segundo as respostas dos questionados, 44,4% consideraram o grau de influência 

do vetor capacidades no exame de situação muito forte, 11,1% responderam forte, 

22,2% indicaram como um grau médio de influência, 16,7% como fraca e 5,6% dos 

questionados não foram influenciados no seu exame de situação.  

Dentre os fatores do vetor capacidade que mais se destacaram em relação ao 

exame de situação, têm-se os serviços emergenciais, a segurança pública e a saúde 

pública. Essa sequência dos fatores está de acordo com o que ALMEIDA JÚNIOR 

(2015), que as capacidades “mais importantes são as requeridas para salvar, 

manter, ou melhorar a vida da população, nessa ordem”. 

Os serviços emergenciais representados pelo apoio do corpo de bombeiros e 

serviços de ambulância teve um elevado índice de militares que apontaram 

positivamente no seu exame de situação, com cerca de 83,33% das respostas. Há 

uma necessidade de reconhecimento prévio e contato constante com as equipes 

médicas nos locais de atendimento médico-hospitalar como clínicas, hospitais e 

postos de saúde. Esse serviço tem grande utilidade para emergências provocadas 

por confrontos entre a tropa e APOP, tanto para militares quanto para a população 
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ferida, caso necessite de atendimento ou evacuação para hospitais de grande porte. 

A segurança pública foi outro fator de destaque. Representada por integrantes 

das polícias militares e civil e órgãos de inteligência, esse fator influenciou 

positivamente o exame de situação dos comandantes de companhia e pelotão em 

66,67% dos questionados.  

A pouca presença desse serviço para a população do Complexo da Maré e a 

influência exercida pelas organizações criminosas sobre a população no que diz 

respeito ao estado paralelo, com suas próprias leis, acabou por tornar a população 

contra as polícias. Devido à insuficiência desses órgãos, teve início a Operação São 

Francisco, passando as tropas federais a serem responsáveis pela segurança 

pública da área, muitas vezes enfrentando forte oposição da população devido à 

influência das facções criminosas. 

Como fatores que não influenciaram ou não foram observados na área de 

operações, destacam-se “alimentação e abastecimento” e “água (tratamento e 

abastecimento”. Esses fatores não influenciaram o exame de situação de grande 

parte dos questionados porque eram ambos fornecidos pela cadeia de suprimento 

da FT Patriota, não dependendo de locais destinados ao abastecimento da 

população. 

No tocante as técnicas, táticas e procedimentos, segundo a maioria dos 

questionados, o vetor capacidades não exerceu influência. Conforme resultado, 

66,7% dos comandantes afirmaram que não influenciou e 33,3% informaram que 

sim. 

Como respostas sobre as TTP ressalta-se a necessidade de saber onde ficam 

as unidades de saúde para emergências envolvendo a tropa e a população e a 

revista de ambulâncias, pois podem estar levando drogas e armamentos. 

Quanto à polícia, quando elementos desta corporação estavam realizando 

operações juntamente as tropas federais, foi observado por um comandante que a 

possibilidade de confronto com os APOP aumentava, sendo necessário aumentar o 

nível de alerta da sua tropa. 

Sendo assim, mesmo o vetor capacidades não ter influenciado a TTP da 

maioria dos comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota, verifica-se que o 

mesmo deve ser analisado de forma a preparar a tropa para utilizar esses serviços a 

seu favor, sem prejudicar a população, e neutralizar as ações das facções 

criminosas, aumentando a presença do estado. 
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4.5 ORGANIZAÇÕES 

 

As organizações são grupos não militares ou instituições que influenciam ou 

interagem dentro da área de operações. Alguns podem ser nativos (grupos 

religiosos, sindicatos trabalhistas, organizações criminosas, etc.), enquanto outros 

podem ser externos, tais como organizações não-governamentais (ONG). 

Esta seção do questionário teve como pretensão verificar a influência do vetor 

organizações no exame de situação dos comandantes de companhia e pelotão e 

nas técnicas, táticas e procedimentos de suas frações no decorrer da Operação São 

Francisco VI. 

 

4.5.1 Influência do vetor organizações no exame de situação 

 

Na pergunta 13, os militares foram questionados sobre a influência do vetor 

organizações da seguinte forma: “Como o Sr. avalia a influência do vetor 

Organizações no seu exame de situação durante a Operação São Francisco VI?”. 

O resultado obtido foi o seguinte: quinze militares responderam que o exame 

de situação foi influenciado de forma muito forte e três responderam que o grau de 

influência foi apenas forte. 

O seguinte gráfico representa essas respostas: 

 

GRÁFICO 7 – Respostas à pergunta 13 do questionário 
Fonte: O autor 
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4.5.2 Influência dos fatores do vetor organizações no exame de situação 

 

Nesta questão, os militares são perguntados se os tipos de organizações 

presentes no Complexo da Maré influenciaram o seu exame de situação durante a 

Operação São Francisco VI. 

Segundo as organizações, as respostas foram dispostas conforme quadro a 

seguir: 

Fator Medida n % 

Religiosa Sim 9 50 

Não 8 44,44 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

Partidos políticos Sim 4 22,22 

Não 12 66,67 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 

Patrióticos Sim 0 0 

Não 13 72,22 

Não observado  5 27,78 

Total 18 100 

Sindicatos de classe Sim 8 44,44 

Não 9 50 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

Criminosas Sim 18 100 

Não 0 0 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Comunitárias Sim 16 88,89 

Não 1 5,56 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

Governamentais internacionais Sim 1 5,56 

Não 11 61,11 

Não observado  6 33,33 

Total 18 100 

Não governamentais Sim 13 72,22 

Não 4 22,22 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

QUADRO 13 – Respostas à pergunta número 14 do questionário 
Fonte: O autor 
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4.5.3 Influência do vetor organizações nas técnicas, táticas e 

procedimentos das frações  

 

A pergunta de número 15 teve por objetivo verificar a influência das 

organizações presentes no Complexo da Maré na adoção de técnicas, táticas e 

procedimentos por parte dos comandantes de companha e pelotão. 

O teor da pergunta era o seguinte: “O Sr. acredita que alguma técnica, tática 

ou procedimento da sua fração foi influenciada pelo vetor Organizações?”. 

Como resposta, admitia-se apenas “sim” e “não. O resultado obtido foi que 

dos dezoito militares, doze responderam positivamente e seis militares responderam 

negativamente. 

O gráfico a seguir retrata as respostas obtidas. 

 

GRÁFICO 8 – Respostas à pergunta 15 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.5.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 
devido à influência do vetor organizações 

 

Esta questão verificou se alguma técnica, tática e procedimento das frações 

companhia e pelotão foi modificado devido à influência das organizações presentes 

na área de operações. 

Como resposta, dos quinze que responderam positivamente à pergunta 

anterior, treze responderam sobre a influência e as modificações causadas pelo 

vetor organizações sobre as TTP das suas frações.  
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As respostas a esta pergunta seguem conforme quadro abaixo: 

Respostas 

O complexo da maré era dividido basicamente em 3 facções (Orcrim): Comando 
Vermelho, TCP (Terceiro Comando Puro) e milícia. A nossa área de atuação era a 
do TCP, eles têm um sistema de vigilância na favela 24 horas por dia. Utilizam 
muitas crianças e mulheres como informantes; e uma questão importante é que 
eles são mais jovens, gostam dá ideia de ostentação, de desafiar o poder público, 
diferente do CV e da milícia, que são mais experientes. O CV evitava o confronto 
com a tropa do EB, pois sabia que era ruim para a venda da droga, já o TCP era 
mais inconsequente, queriam mostrar suas armas, diversas vezes eles buscavam 
o confronto. 

“Os agentes perturbadores da ordem pública característicos do local andavam 
fortemente armados, com armamentos de cano longo e grande poder de repetição, 
fazendo com que nos deslocássemos com características de combate em 
ambiente urbano, fugindo um pouco das características de garantia da lei e da 
ordem. Tudo isso visando nossa segurança, pois o fato de progredimos assim 
demonstrava força e causava dissuasão. Outra coisa importante foi o fato de toda 
patrulha ser feita com os pés no chão, pois se ficássemos empoleirados em cima 
das viaturas seríamos alvos fáceis, tendo em vista a característica das armas dos 
APOP. Com isso utilizávamos a dispersão do Pel no terreno. ” 

“Principalmente sobre as organizações criminosas, pois tínhamos que 
compreender sua forma de ação para atuarmos conforme a diretriz do comando. 
Hora realizando bloqueios de vias e hora patrulhando em pontos chaves. ” 

“O cuidado de filmar todas as ações realizadas de modo a evitar que organizações 
divulguem na mídia que houve excesso por parte dos militares. ” 

“Essas organizações tinham muito poder de influência sobre a população, mas não 
chegava a influenciar nossas TTP. ” 

“Interface entre as lideranças locais e algumas ONG's foi necessária no que tange 
o ramo de inteligência. ” 

“De acordo com a organização criminosa dominante em determinada região, a TTP 
podia variar. Determinadas facções criminosas por possuírem comportamentos 
mais agressivos, a tropa deveria ter mais atenção nos deslocamentos e mais 
agilidade em suas ações. O contato com líderes comunitários é imprescindível, 
sendo que tal procedimento foi feito de forma a preservar a imagem e a segurança 
de tais líderes. Era possível verificar o comportamento e o trato da população 
perante a tropa, por vezes sofriam influência direta das organizações presentes. ” 

“Foram utilizadas reuniões com as lideranças locais (associação de moradores), 
para levantar informes e os anseios da população. ” 

“As TTP empregadas no ambiente operacional foram adaptadas à forma de atuar 
das facções que dominavam a região. ” 
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“As organizações não governamentais e líderes comunitários, serviam muitas 
vezes como porta vozes dos líderes da Facção atuante, e em segundo plano da 
população, logo, sendo fator primordial para planejamento das ações. ” 

“Foi fundamental o levantamento dos dados de inteligência. ” 

QUADRO 14 – Respostas à pergunta número 16 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

4.5.5 Conclusão parcial 

 

Pelos dados apresentados, conclui-se parcialmente que o vetor organizações 

foi o que atingiu os maiores índices de influência no exame de situação, com cerca 

de 83,3% dos comandantes respondendo que o grau de influência foi muito forte e 

16,7% considerando forte. 

Esses índices elevados estão relacionados com a influência das organizações 

criminosas presentes no Complexo da Maré. Dentre outros objetivos, a Operação 

São Francisco, segundo ESCOTO (2015), tinha a finalidade de “impedir e reprimir as 

ações das facções criminosas; prender seus integrantes; e apreender armamento, 

munição, drogas e outros materiais ilícitos”. 

Os comandantes em todos os níveis estavam constantemente planejando 

ações contra essas facções para desarticulá-las e estabelecer um ambiente seguro 

e estável para a população da área de operações. Portanto, a principal ameaça às 

frações estava representada pelos agentes perturbadores da ordem pública, 

controlados por estas organizações criminosas. 

Os fatores do vetor organização que mais se destacaram foram as 

organizações criminosas, seguida pelas organizações comunitárias e não 

governamentais. Essas duas últimas influenciaram o exame de situação dos 

comandantes por muitas vezes estarem envolvidas com as facções criminosas, 

representando seus interesses, principalmente na tentativa de expulsão das tropas 

federais para o restabelecimento do seu poder e maior facilidade no comércio de 

drogas e armas. 

Quanto às organizações criminosas, a população do Complexo da Maré era, 

segundo ESCOTO (2015), “aterrorizada pela ação violenta de três facções 

criminosas rivais que utilizam táticas, técnicas e procedimentos de grupos de 

violência extremista”. Eram elas: o Comando Vermelho (CV), o Terceiro Comando 
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Puro (TCP) e as milícias”. Essas facções estavam divididas entre os bairros do 

Complexo da Maré, cada uma atuando de forma peculiar e disputando o comércio 

de drogas entre si. 

Segundo os questionados, alguns fatores não influenciaram o seu exame de 

situação, com destaque para as organizações governamentais internacionais, os 

patrióticos e os partidos políticos.  

Como explicação, pode-se inferir que esses fatores não estavam presentes 

pela pouca atração que o Complexo da Maré exerce nas atividades relacionadas a 

essas organizações, excetuando-se os partidos políticos em ano eleitoral, que 

provavelmente devem se aproximar da população em busca de votos, marca 

característica da política brasileira. 

Em relação às técnicas, táticas e procedimentos, 66,7% das respostas 

indicaram que as TTP foram influenciadas pelo do vetor organizações, enquanto 

33,3% responderam negativamente. 

Destacou-se a atenção e a necessidade de planejamento para ações que 

estivessem previstas a presença de ONG e líderes comunitários, que muitas vezes 

atuavam como porta vozes das facções criminosas, ocasionando tumultos na 

tentativa de denegrir a imagem das tropas federais, sendo necessárias ações de 

inteligência para diminuir a atuação desses fatores. 

Um comandante abordou a diferença entre as facções criminosas presentes 

na área de operações. Ele afirmou que o TCP era a organização criminosa mais 

atuante na questão de enfrentamentos com as tropas federais, utilizavam crianças e 

mulheres como informantes e pareciam querer exibir suas armas e desafiar as 

forças legais, enquanto o Comando Vermelho e as milícias evitavam confronto com 

as frações, por saber quer iriam prejudicar a venda de drogas. Em seu estudo, 

ALMEIDA JÚNIOR (2015) afirma que “a consciência situacional exigida requer 

entender como as atividades de diferentes organizações podem afetar as operações 

militares e como as operações militares podem afetar as atividades dessas 

organizações”. 

Um comandante ressalta o tipo de armamento utilizado por essas 

organizações: armamentos de cano longo e de grande poder de repetição. Esse tipo 

de armamento influenciava nos deslocamentos das patrulhas, como se estivessem 

realizando um combate em ambiente urbano, fugindo das características de 

emprego em operações de GLO. 
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Essa última afirmação encaixa-se no questionamento de ESCOTO (2015), se 

as facções criminosas brasileiras, mesmo não possuindo motivações político-

idealistas, podem ser consideradas como forças irregulares? Como o próprio afirma, 

“é impossível negar que elas atuam com as mesmas táticas, técnicas e 

procedimentos de guerrilheiros e terroristas” e conclui que é preciso realizar 

operações contra forças irregulares para vencê-las. 

Diante dos dados apresentados e relacionados aos objetivos da Operação 

São Francisco, pode-se afirmar que as organizações criminosas foram as principais 

considerações civis a influenciar os comandantes de companhia e pelotão, sendo 

necessário um planejamento muito bem detalhado das ações e o correto emprego 

das TTP para enfrentá-las. 

 

4.6 POPULAÇÃO 

 

O vetor população refere-se ao pessoal não-militar. O termo inclui todos os 

civis dentro de uma área de operações (a população), bem como aqueles que estão 

fora dela e cujas ações, opiniões ou influência política podem afetar o cumprimento 

da missão militar. 

Esta seção do questionário teve como pretensão verificar aspectos do vetor 

população que influenciaram o exame de situação dos comandantes de companhia 

e pelotão e as técnicas, táticas e procedimentos de suas frações no Complexo da 

Maré durante a Operação São Francisco VI. 

 

4.6.1 Influência do vetor população no exame de situação 

 

Na questão de número 17, os militares foram perguntados sobre como 

avaliavam a influência do vetor população da seguinte forma: “Como o Sr. avalia a 

influência do vetor População no seu exame de situação durante a Operação São 

Francisco VI?”. 

O resultado obtido foi o seguinte: quatorze militares responderam que o 

exame de situação foi influenciado de forma muito forte, três responderam que o 

grau de influência foi apenas forte e um militar respondeu que influenciou de 

maneira mediana. 
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O gráfico a seguir representa essas respostas: 

 

GRÁFICO 9 – Respostas à pergunta 17 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.6.2 Influência dos fatores do vetor população no exame de situação 

 

A população presente no Complexo da Maré não poderia ser tratada na sua 

totalidade como APOP. No intuito de verificar como o vetor população foi abordado 

no exame de situação dos comandantes em estudo, foi realizada a seguinte 

pergunta: “Os seguintes fatores do vetor População influenciaram o seu exame de 

situação?”. 

O quadro a seguir permite verificar os aspectos da população que 

influenciaram o exame de situação: 

Fator Medida n % 

Sociedade  

 

Sim 17 94,44 

Não 1 5,56 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Estruturas sociais; grupos; redes; 

instituições; influência exercida; normas 

sociais; cultura; identidade; formas 

culturais; narrativas; símbolos 

Sim 15 83,33 

Não 3 16,67 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Segurança Física: - Segurança da 

população. - Eficiência da polícia e do 

sistema jurídico. - A polícia é integra e não 

Sim 12 66,67 

Não 4 22,22 

Não observado  2 11,11 

Total 18 100 
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discriminatória. - Outros elementos que 

proporcionem segurança que não a 

polícia.  

Recursos Econômicos Sim 10 55,56 

Não 7 38,89 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

Participação Política: - Classe política 

dominante. - Discriminação étnica, 

religiosa ou qualquer outra. - Existência de 

violação dos direitos humanos. - Existência 

de alguma força de ocupação no país. - 

Acesso da população aos serviços 

públicos essenciais (educação, saúde, 

segurança, energia, etc.). - Aspectos 

políticos, sociais ou outros que contribuam 

para um ambiente revolucionário.  

Sim 10 55,56 

Não 7 38,89 

Não observado  1 5,56 

Total 18 100 

Descontentamentos  

 

Sim 14 77,78 

Não 4 22,22 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Principal atividade econômica da área  

 

Sim 13 72,22 

Não 5 27,78 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Impacto das operações na economia local 

 

Sim 14 77,78 

Não 4 22,22 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Considerações civis complementares: 

Línguas e dialetos falados pela população: 

Comunicação não verbal (gestos e sinais): 

níveis de educação, incluído as taxas de 

alfabetização e disponibilidade de 

educação: meios de comunicação e sua 

importância para a população: importância 

da comunicação interpessoal, face a face, 

por telefone e email: importância da mídia 

Sim 12 66,67 

Não 6 33,33 

Não observado  0 0 

Total 18 100 
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de massa, tais como publicações 

impressas, rádio, televisão ou internet: 

história política nacional: eventos que 

conduziram à insurreição: a disponibilidade 

de armas para a população em geral. 

Refugiados e deslocados. Sim 0 0 

Não 9 50 

Não observado  9 50 

Total 18 100 

QUADRO 15 – Respostas à pergunta número 18 do questionário 
Fonte: O autor. 

 

4.6.3 Influência do vetor população nas técnicas, táticas e 

procedimentos das frações  

 

A questão 19 teve por finalidade perceber a influência da população do 

Complexo da Maré na forma como foram adotadas as técnicas, as táticas e 

procedimentos pela companhia e pelo pelotão. 

A pergunta era a seguinte: “O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou 

procedimento da sua fração foi influenciada pelo vetor População?”. 

Era uma pergunta fechada e admitia-se como resposta apenas “sim” e “não. 

O resultado obtido foi que dos dezoito militares, onze responderam positivamente e 

sete responderam negativamente. 

O gráfico a seguir retrata as respostas obtidas. 

 

GRÁFICO 10 – Respostas à pergunta 19 do questionário 
Fonte: O autor 
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4.6.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 
devido à influência do vetor população 

 

Dando continuidade ao estudo da influência da população nas técnicas, 

táticas e procedimentos da companhia e pelotão, a questão de número 20 tinha o 

intuito de verificar se houve alguma modificação de TTP e apresentá-la. 

As respostas a esta pergunta seguem conforme quadro abaixo: 

Respostas 

“Não tinha como prosseguir na missão sem o apoio da população. Era um desafio, 
pois tínhamos que agir sempre alerta com o nível de adrenalina alto, porém 
tínhamos que agir com cordialidade com a população, pois sem o apoio da 
população ficava muito difícil. A população nos informava local de droga e arma, e 
várias vezes nos alertou sobre perigos na região, dando, por exemplo, um alerta 
oportuno para um início de confronto. O apoio da população foi fundamental. ” 

“Em toda ação mostrar que estamos tentando melhorar a condições de segurança 
da população, estamos para ajudar. Buscar sempre o apoio da população. ” 

“População é o Centro dessa operação de pacificação, costumava falar com o pel 
que a população é o Centro de gravidade dessa operação, sendo assim tudo 
relacionado a população que não atentasse com a nossa segurança era adequado 
a nossa TTP para trazer uma maior confiabilidade da população com nossa tropa, 
exemplo eram os ACISOS, ficávamos menos equipados e armados para não 
passar pânico para a população! Entrávamos em vendas e lojas para conversar 
com os donos, buscando trazer confiança aos mesmos! ” 

“Constante preocupação em lidar de maneira correta com a população que 
contribuía com as operações da tropa. ” 

“Como o apoio da população local era de suma importância para o sucesso deste 
tipo de operação, foi informado para a tropa algumas características e costumes 
dos moradores, de forma a minimizar algum tipo de preconceito. Como uma das 
principais atividades econômicas local é o comércio de drogas, a presença de 
nossas tropas nas proximidades dos pontos de venda afetava diretamente os 
traficantes, dessa forma, era realizado um monitoramento constante destes locais, 
sendo pontos de passagem obrigatória para os patrulhamentos. ” 

“A atitude da população em relação à tropa sempre foi considerada para coordenar 
a postura da tropa em relação à mesma. Tanto as condutas soft power, como as 
mais ríspidas, foram amplamente utilizadas, de acordo com cada situação. ” 

“As TTP utilizadas pela tropa tiveram que se adaptar ao comportamento 
apresentado pela população”. 

“No meu caso a tropa era da Região Nordeste, logo sendo o costume muito 
diferente da Área de atuação, necessitando uma preparação para que 
entendessem as diferenças culturais existentes, e dessa forma evitar conflitos ou 
injúrias com a população. A predominância de baixa renda e miséria da população, 
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falta de apoio básico do estado, intenso controle com base na violência por parte 
dos traficantes, aliado a uma militância por parte de líderes comunitários, faz com 
que a área seja totalmente instável, necessitando preparo por parte da tropa para 
enfrentar situações que se alternariam da normalidade para o caos em questão de 
minutos. ” 

“O conhecimento da linguagem e comportamentos ajudou no desenvolvimento da 
patrulha. ” 

QUADRO 16 – Respostas à pergunta número 20 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.6.5 Conclusão parcial 

 

Em relação à influência no exame de situação dos comandantes das frações 

companhia e pelotão, o vetor população também alcançou índices elevados com 

78,6% dos questionados respondendo que a influência foi muito forte e 21,4% 

considerando forte. 

A sociedade do Complexo da Maré e suas estruturas sociais, representadas 

pelos grupos, redes, instituições, normas sociais, cultura, identidade, formas 

culturais, narrativas e símbolos peculiares daquela região, foram os fatores que mais 

influenciaram o exame de situação dos comandantes pesquisados. 

Segundo ESCOTO (2015), a Operação São Francisco teve como centro de 

gravidade o apoio da população local e que a F Pac teve como prioridade operações 

centradas na população, que ocorre com o predomínio do terreno humano sobre o 

terreno físico. Uma preocupação constante no trato com a população e o cuidado 

com a cultura e a identidade dos moradores da região eram fatores que deveriam 

ser bem planejados e repassados para a tropa, principalmente para os contingentes 

não pertencentes ao Rio de Janeiro, o que demonstra os índices elevados de 

influência muito forte do vetor população no exame de situação. 

Quanto à influência nas técnicas, táticas e procedimentos das frações, há 

praticamente um equilíbrio entre as respostas, 61,1% respondeu que influenciou e 

38,9% respondeu que não. Esses resultados estão relacionados com o próprio 

centro de gravidade da missão: o apoio da população. 

As técnicas, táticas e procedimentos visavam evitar danos colaterais à 

população. As regras de engajamento já estavam bem definidas, não permitindo 

mudanças das TTP, devendo as frações seguir o que estava determinado. 
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Nas respostas dos questionados, destaca-se a diferença cultural existente em 

relação aos costumes do seu contingente e a necessidade de preparar sua fração 

sobre a população local.  

Como resposta quase unânime dos questionados está a conquista do apoio 

da população através do trato correto com as pessoas para evitar os danos 

colaterais. Esse trato permitia que a população se aproximasse da tropa com 

informações sobre locais e atividades das organizações criminosas, sendo possíveis 

ações sobre as facções e permitindo manter o ambiente seguro e estável. 

 

4.7 EVENTOS  

 

Os eventos são as atividades de rotina, cíclicas, planejadas ou espontâneas, 

que afetam significativamente as organizações, as pessoas e as operações 

militares. Na maioria das vezes, os eventos possuem forte significado e simbolismo. 

Os exemplos incluem os feriados nacionais e religiosos, ciclos agrícolas, pecuários e 

comerciais, eleições, distúrbios civis, celebrações, dentre outros. 

Esta parte do questionário teve como pretensão verificar os aspectos do vetor 

eventos que ocorreram durante a Operação São Francisco VI no exame de situação 

dos comandantes de companhia e pelotão e as técnicas, táticas e procedimentos de 

suas frações no Complexo da Maré. 

 

4.7.1 Influência do vetor eventos no exame de situação 

 

Os militares foram questionados sobre como avaliavam a influência do vetor 

eventos no seu exame de situação, variando do grau “muito forte” até o grau 

“inexistente” da seguinte forma: “Como o Sr. avalia a influência do vetor Eventos no 

seu exame de situação durante a Operação São Francisco VI?”. 

Como resultado, observou-se o seguinte: sete militares responderam que o 

exame de situação foi influenciado de forma muito forte, cinco responderam que o 

grau de influência foi apenas forte, três responderam que influenciou de forma 

mediana e três optaram pelo grau de influência fraco. 

O gráfico 11 representa essas respostas. 
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GRÁFICO 11 – Respostas à pergunta 21 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.7.2 Influência dos fatores do vetor eventos no exame de situação 

 

Os tipos de eventos que se apresentavam à tropa eram variados e, na 

tentativa de identificar os eventos que influenciaram o exame de situação dos 

comandantes do presente estudo, foi realizada a seguinte pergunta: “Os seguintes 

fatores do vetor Eventos influenciaram o seu exame de situação?”. O quadro 17 

permite verificar os eventos que influenciaram o exame de situação: 

Fator Medida n % 

Feriados nacionais e religiosos 

 

Sim 11 61,11 

Não 7 38,89 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Colheitas agrícolas/ estoque e ciclos de 

produção 

Sim 0 0 

Não 13 72,22 

Não observado  5 27,78 

Total 18 100 

Eleições Sim 3 16,67 

Não 9 50 

Não observado  6 33,33 

Total 18 100 

Distúrbios civis 

 

Sim 17 94,44 

Não 1 5,56 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

Celebrações  Sim 14 77,78 

Não 4 22,22 

Não observado  0 0 

Total 18 100 

QUADRO 17 – Respostas à pergunta número 22 do questionário 
Fonte: O autor 
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4.7.3 Influência do vetor eventos nas técnicas, táticas e procedimentos 

das frações  

 

A questão 23 teve por finalidade verificar como os eventos ocorridos no 

Complexo da Maré influenciaram a adoção das técnicas, táticas e procedimentos 

pela companhia e pelo pelotão. 

A pergunta era a seguinte: “O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou 

procedimento da sua fração foi influenciada pelo vetor Eventos?”. 

O gráfico a segui retrata as respostas obtidas. 

 

GRÁFICO 12 – Respostas à pergunta 23 do questionário 
Fonte: O autor 

4.7.4 Modificação de técnicas, táticas e procedimentos das frações 
devido à influência do vetor eventos 

 

Prosseguindo na verificação da influência dos eventos nas técnicas, táticas e 

procedimentos da companhia e pelotão, a pergunta de número 24 pretendia verificar 

se houve alguma modificação de TTP e descrevê-la. 

As respostas a esta pergunta seguem conforme quadro abaixo: 

Respostas 

“Todo final de semana ou feriado era motivo de baile funk na região. Durante esses 
eventos tínhamos que aumentar o nível de alerta, pois certamente o consumo de 
droga e bebida aumentava, aumentando dessa forma a probabilidade de confronto. 
Cabe ressaltar que muitos veículos e pessoas que não eram da região apareciam 
para os eventos. ” 

“Procedimentos durante os bailes funks. Manter sempre o autocontrole da tropa 
devido a gracinhas que eram faladas durante esses eventos. ” 
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“Alguns eventos faziam com que o efetivo patrulhando fosse menor, tendo em vista 
não haver confronto que causasse transtorno a população, ou procurávamos 
patrulhar longe da área do evento. ” 

“Realização de poucos bailes funks e fiscalização intensa nos arredores e no 
acesso aos bailes. ” 

“Em datas comemorativas e feriados por vezes aumentava-se o efetivo das 
patrulhas devido à grande movimentação de pessoas e aumentar o número de 
ocorrências (pessoas bêbadas e drogadas pelas ruas). Festas (Baile Funk) eram 
constantes, pois é um costume local, e devido ao grande número de pessoas nas 
imediações eram realizados patrulhamentos constantes nas imediações. Com o 
avançar das operações, foram estabelecidas algumas regras de horários de 
término por intermédio dos líderes locais. ” 

“Os bailes funks foram levados em consideração como elemento preponderante. 
Foi necessário estabelecer ações específicas para ação neste tipo de atividade, 
como patrulhamento mais afastado do local do baile e nos acessos. ” 

“Nos Bailes Funk, muito comuns dentro do Complexo da Maré, podem ser citados 
como exemplo de fator de influência nas TTP de emprego da tropa. Os 
procedimentos adotados pela tropa eram coerentes com a determinação do 
escalão superior, mas também tinham reflexo do nível de estresse do ambiente 
operacional. ” 

“O período de atuação coincidiu com a semana do Carnaval, o que exigiu 
mudanças na rotina das patrulhas, que se limitaram a serem realizadas no 
perímetro da comunidade e realização de postos de bloqueio, evitando o contato 
da tropa com alto número de pessoas que festejavam o feriado dentro da 
comunidade. Nos bailes realizados dentro da comunidade, atitude tomada pelo 
contingente foi parecida com a acima descrita, tudo com a finalidade de se evitar 
confrontos e consequentes distúrbios da população, que muitas vezes eram 
orquestrados pelos criminosos. ” 

“Os eventos diferentes da rotina da comunidade alteravam o teatro de operações. ” 

QUADRO 18 – Respostas à pergunta número 24 do questionário 
Fonte: O autor 

 

4.7.5 Conclusão parcial 

 

Concluindo parcialmente sobre o vetor eventos, nota-se uma diversificação 

das respostas, variando do grau de influência muito forte, com 38,9% das respostas, 

até o grau fraco com 16,7%. Essa variação pode estar relacionada com as 

experiências vividas em relação aos eventos do Complexo da Maré por cada 

comandante. Por exemplo: um comandante pode ter passado pela situação de um 
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feriado festivo para a população, sendo necessário um planejamento e adaptação de 

emprego da tropa para este evento, enquanto outro comandante não passou por 

estas situações. 

Os principais eventos que influenciaram o exame de situação dos 

comandantes de companhia e pelotão foram os distúrbios civis e as celebrações. Os 

distúrbios civis realizados pela população do Complexo da Maré geralmente eram 

iniciados por líderes comunitários ou ONG visando diminuir a credibilidade da F Pac, 

como tentativa de influenciar uma retirada das tropas da região. Esses distúrbios 

tinham como pano de fundo as facções criminosas, que estavam interessadas na 

saída da F Pac e a retomada do tráfico de drogas, armas e munição, voltando a 

lucrar com essas atividades, momentaneamente prejudicadas pela presença dos 

militares. 

Havia a necessidade de planejamento para enfrentar esses distúrbios e 

condutas estabelecidas na tentativa de evitar grandes confrontos e efeitos colaterais 

para a conquista do apoio da população, o centro de gravidade da Operação São 

Francisco. 

O baile funk, costume das comunidades e da sociedade do Rio de Janeiro, foi 

o principal tipo de celebração que influenciou o exame de situação dos comandantes 

de companhia e pelotão. Estes eventos geralmente ocorriam nos fins de semana, 

dentro de locais para festas ou em praças e ruas, contando com a presença de 

muitos moradores. 

Em relação à influência do vetor eventos na adoção de técnicas, táticas e 

procedimentos, 55,6% informaram que as TTP da sua fração foram influenciadas, 

enquanto 44,4% responderam negativamente. 

O baile funk foi o evento mais citado pelos questionados sobre a influência na 

adoção das TTP. O principal procedimento das frações durante a Operação São 

Francisco VI foi realizar o patrulhamento afastado do local do evento; isso evitava 

confrontos desnecessários com os moradores que estavam participando de uma 

atividade de lazer voltada para a população local. Esse afastamento pode ter 

contribuído para o grande número de respostas negativas sobre a influência dos 

eventos nas TTP. Com as tropas distantes do local, não ocorria uma ação direta 

sobre o evento, como revistas e apreensões de drogas e indivíduos, visando evitar 

distúrbios e repercussão negativa para a tropa. 
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Por fim, cabe aos comandantes aumentar o nível de alerta da sua fração, 

pois, nesses eventos, há a venda de drogas e o consumo de bebidas, que fazem 

crescer a probabilidade de confrontos devido aos efeitos causados por essas 

substâncias. O estabelecimento de regras para o horário de término dos bailes funk, 

com o auxílio dos líderes locais, facilita as ações das tropas e patrulhamento com 

suas frações nos acessos, coibindo o transporte de drogas para o interior dos 

eventos. 

 

4.8 ESCALA DE IMPORTÂNCIA DOS VETORES  

 

A questão 25 tinha como propósito criar uma escala de importância entre os 

vetores das considerações civis em relação ao exame de situação dos comandantes 

de companhia e pelotão da FT Patriota. 

No questionário, foi solicitado aos militares que enumerassem a importância 

dos vetores área, estruturas, capacidades, organizações, população e eventos para 

seu exame de situação, indicando o número 1 o vetor que mais influenciou e 

diminuindo de importância até chegar ao número 6, sendo o vetor que menos 

influenciou. 

Como resultado das respostas, tem-se o quadro a seguir: 

Vetor Número Pontuação Quantidade 
de respostas 

Total Somatório 

Área 1 6 5 30 

78 
 

2 5 6 30 

3 4 3 12 

4 3 1 3 

5 2 0 0 

6 1 3 3 

Estruturas 1 6 0 0 

54 

2 5 4 20 

3 4 3 12 

4 3 4 12 

5 2 3 6 

6 1 4 4 

Capacidades 1 6 0 0 

48 

2 5 3 15 

3 4 1 4 

4 3 4 12 

5 2 7 14 

6 1 3 3 
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Organizações 1 6 6 36 

83 

2 5 4 20 

3 4 4 16 

4 3 3 9 

5 2 1 2 

6 1 0 0 

População 1 6 8 48 

88 

2 5 1 5 

3 4 6 24 

4 3 1 3 

5 2 1 2 

6 1 1 1 

Eventos 1 6 0 0 

37 

2 5 0 0 

3 4 2 8 

4 3 4 12 

5 2 5 10 

6 1 7 7 

QUADRO 19 – Respostas à pergunta número 25 do questionário 
Fonte: O autor 

 4.8.1 Conclusão parcial 

 

Na tentativa de identificar os principais vetores das considerações civis que 

devem ser levados em conta pelos comandantes em operações de apoio a órgãos 

governamentais, o quadro da questão 4.8 indica uma sequência de importância 

entre os vetores.  

De acordo com as respostas dos comandantes questionados e segundo o 

respectivo somatório, foi criada uma escala dos vetores das considerações civis 

identificadas na Operação São Francisco VI pelos comandantes e subcomandantes 

de companhia e de pelotão da FT Patriota, conforme quadro abaixo: 

Escala de importância Vetor 

1º População 

2º Organizações 

3º Área 

4º Estruturas 

5º Capacidades 

6º Eventos 

QUADRO 20 – Escala de importância dos vetores 
Fonte: O autor 
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Concluindo, parcialmente, o vetor população foi classificado como o mais 

importante, por estar mais presente na rotina dos patrulhamentos diuturnos das 

frações e pela interação constante com os militares. 

Esse vetor também era o centro de gravidade da Operação São Francisco; 

conquistar o seu apoio era incondicional. Então, havia uma preocupação constante 

no trato com a população, a fim de evitar danos colaterais que pudessem repercutir 

negativamente nos níveis estratégicos e políticos.  

Em segundo lugar, o vetor organizações, principalmente do tipo criminosas, 

teve uma importância elevada por serem a principal ameaça a ser combatida pelas 

tropas federais. A Operação São Francisco teve como causa a insuficiência dos 

órgãos de segurança estadual de combatê-las, sendo necessário o uso das forças 

federais. Essas organizações ameaçavam o ambiente, transformando-o em inseguro 

e instável para a população.  Como estado final desejado, a Operação São 

Francisco pretendia desarticular essas organizações, trazendo segurança e paz para 

a população. 

O vetor área ficou em terceiro lugar de importância pela complexidade da 

área de operações. O conjunto de favelas da Maré estava dividido entre três 

facções, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e as milícias. 

Os comandantes necessitavam de alto grau de flexibilidade para enfrentar 

três inimigos com modus operandi diferente na área de operações, exercendo uma 

influência muito forte no exame de situação desses comandantes. 

As estruturas ficaram em quarto lugar de importância, influenciando 

principalmente na identificação e no planejamento de ações das tropas em locais 

utilizados pelos APOP para a venda de drogas e por ser uma operação desenvolvida 

no meio do povo, entre escolas, igrejas e outros locais frequentados pela população 

local, onde ações malsucedidas repercutiriam negativamente para a tropa. 

As capacidades ficaram em quinto lugar devido aos poucos serviços 

oferecidos à população do Complexo da Maré pelo estado, influenciando o exame 

de situação principalmente no que tange a hospitais e serviços emergenciais. 

Os eventos foram o último vetor das considerações civis da escala de 

importância por se tratarem de atividades esporádicas e que não foram vivenciadas 

por todos os comandantes. Os bailes funk foram as principais celebrações que 

influenciaram os comandantes, mas ocorriam principalmente nas noites dos fins de 

semana, não abrangendo a totalidade das patrulhas dos comandantes em questão.
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5 CONCLUSÃO 

 

A utilização das Forças Armadas no Complexo da Maré representou uma 

grande experiência para o Exército Brasileiro no desenvolvimento das suas 

capacidades para atuação nos combates modernos. 

A Operação São Francisco foi tratada, inicialmente, como uma operação de 

pacificação, mas, conforme abordado nesta pesquisa, trata-se de uma operação de 

apoio a órgãos governamentais, principalmente aos órgãos de segurança pública do 

Estado do Rio de Janeiro, que, à época, não estavam sendo suficientes para 

controlar as organizações criminosas presentes no Complexo da Maré. 

Na referida operação, a forma de apoio utilizada pelas Forças Armadas aos 

órgãos governamentais foi a proteção integrada. Sua tarefa principal era garantir a 

lei e a ordem, permitindo a preservação da ordem pública e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio nas comunidades do Complexo da Maré, contribuindo para 

o restabelecimento da paz social nessa região. 

As tropas federais passaram a realizar ações de patrulhamento ostensivo, 

revistas de pessoal e material na tentativa de desarticular as facções criminosas 

presentes, atuando em uma região altamente populosa e com pouca presença do 

Estado.  

As atividades militares ocorriam paralelamente ao dia-a-dia da população, 

cujo apoio era o centro de gravidade da Operação São Francisco. Qualquer ação 

errada poderia causar efeitos colaterais indesejáveis de grande repercussão 

nacional.  

O estado paralelo conduzido pelas organizações criminosas fez a população 

criar certa aversão sobre as forças de segurança. O policiamento muitas vezes não 

estava disponível para a população e, em relação às facções criminosas, 

representava uma ameaça aos interesses primordiais destas organizações, neste 

caso, a venda de drogas, armas e munição. 

Neste cenário, onde o terreno humano era preponderante em relação ao 

terreno físico, crescem ainda mais de importância as considerações civis como fator 

de decisão para os comandantes nos diversos níveis. Há uma necessidade maior de 

analisar a presença da tropa e os efeitos que as operações militares podem causar à 

população do que a simples conquista de objetivos no terreno. 
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Os comandantes e subcomandantes de companhia e os comandantes de 

pelotão de fuzileiros estavam, juntamente com suas frações, interagindo, e sendo 

influenciados diariamente pelos vetores das considerações civis: área, estruturas, 

capacidades, organizações, população e eventos. 

O conceito do vetor área engloba a divisão político-administrativa, centros 

políticos do governo, áreas culturalmente importantes, enclaves criminosos, 

religiosos, rotas comerciais e de contrabando. As estruturas correspondem às 

construções utilizadas pela população, tais como: pontes, torres de comunicações, 

igrejas, hospitais, escolas, entre outras. 

As capacidades representam a forma como as autoridades locais oferecem os 

serviços essenciais à população. As capacidades mais importantes são as 

requeridas para salvar, manter ou melhorar a vida da população, como por exemplo: 

segurança pública, serviços de emergência, alimentação, água e saneamento 

básico. 

As organizações são grupo de pessoas não militares ou instituições que se 

relacionam e interagem dentro da área da operação. Como exemplo, podem ser 

citados grupos religiosos, sindicatos trabalhistas, criminosos, organizações 

governamentais e não governamentais. 

 A população refere-se ao pessoal não militar. São todos os civis dentro da 

área de operações, bem como os que estão fora, cujas ações, opiniões e influência 

política possam afetar o andamento das atividades militares. 

Os eventos correspondem às atividades cíclicas, de rotina, planejadas ou 

espontâneas, como feriados, ciclos agrícolas, eleições, distúrbios civis, celebrações, 

entre outros. 

Com foco na necessidade de tratar as considerações civis como fator de 

decisão preponderante nos combates atuais, principalmente aqueles que se 

desenvolvem no ambiente urbano, foi formulado o seguinte problema: como as 

considerações civis encontradas na área de operações da Força-Tarefa (FT) 

Patriota, na Operação São Francisco VI, incidiram na decisão de emprego das 

técnicas, táticas e procedimentos adotados pela companhia e pelotão? 

O principal propósito do presente trabalho foi analisar como as considerações 

civis influenciaram a decisão dos comandantes e subcomandantes de companhia e 

dos comandantes de pelotão de fuzileiros da FT Patriota durante a Operação São 

Francisco VI. 
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Esse objetivo foi alcançado através da realização de um questionário com 

todos os militares em questão, o que permitiu identificar o grau de influência dos 

vetores das considerações civis e seus fatores no exame de situação dos 

comandantes e nas técnicas, táticas e procedimentos adotados por suas frações. O 

questionário permitiu ainda criar uma escala de importância entre os vetores das 

considerações civis em relação ao exame de situação dos comandantes. 

Os resultados obtidos através de perguntas claras e objetivas possibilitaram 

respostas significativas para a presente pesquisa. A hipótese de estudo, que era a 

influência das considerações civis na decisão dos comandantes de companhia e 

pelotão da FT Patriota no que diz respeito à utilização das técnicas, táticas e 

procedimentos durante a Operação São Francisco VI, foi confirmada pelos 

resultados apresentados, pois 100% dos questionados afirmaram haver influência 

dos vetores das considerações civis, variando de um grau de influência “muito forte” 

até um grau “fraco”, exceção apenas do vetor capacidades, no qual 1 militar 

questionado, o que corresponde a 5,6% da população da pesquisa, indicou que não 

houve influência deste vetor no seu exame de situação. 

Quanto a influência das considerações civis, através de seus vetores, nas 

TTP das frações companhia e pelotão, o vetor área foi o que mais se destacou, com 

83,3% dos questionados indicando que as TTP das suas frações foram influenciadas 

por este vetor. O vetor que teve o menor número de comandantes informando 

influência nas TTP foi o vetor capacidades, com apenas 33,3% dos questionados.  

Este resultado é explicado pela ausência dos serviços prestados à população 

da área de operações pelas autoridades competentes e também ao fato de que as 

tropas federais possuíam os serviços de emergência e saúde prestados pela equipe 

de saúde da FT Patriota. A alimentação e a distribuição de água eram realizadas 

através do seu setor de aprovisionamento, todos providos por suas próprias 

unidades, não sendo necessário mudar as TTP devido a esse vetor. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as operações de apoio a órgãos 

governamentais e sobre as considerações civis. Quanto às operações de apoio a 

órgãos governamentais, foi realizada uma comparação com o Exército Norte-

americano.  

Naquele país, há uma divisão entre Exército Regular, Guarda Nacional e 

Reserva. As operações de apoio cabem principalmente à Guarda Nacional, 

enquanto, no Brasil, o Exército Brasileiro desempenha as diversas formas de apoio 
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conforme o Manual de Operações: proteção integrada, ações sob a égide de 

organismos internacionais, emprego em apoio à política externa em tempo de paz 

ou de crise, atribuições subsidiárias e outras designadas ou atribuídas por lei. Em 

muitos casos, acaba desviando-se da função principal do Exército, que é a defesa 

externa. 

Em relação às considerações civis, nota-se uma evolução do Exército 

Brasileiro ao torná-las um fator de decisão, juntamente com missão, tempo, terreno 

e condições meteorológicas, meios e inimigos. Comparando com outros exércitos, o 

Exército Brasileiro segue a tendência de tratar as considerações civis como um fator 

preponderante para o sucesso das operações, dentro de características próprias. 

Através de uma pesquisa bibliográfica, foi apresentado o histórico do 

Complexo da Maré e suas divisões, o histórico das organizações criminosas 

presentes nessa região e como estavam distribuídas. Isso permitiu detalhar as 

principais considerações civis que a FT Patriota enfrentou durante o período de 19 

de fevereiro a 31 de março de 2015. 

Em relação à bibliografia, ainda existem poucos estudos sobre as 

considerações civis como fator de decisão nos diversos níveis, principalmente no 

nível companhia e pelotão. 

O conceito das considerações civis por ter sido recentemente incorporado à 

doutrina do Exército Brasileiro, a partir do ano de 2014, ainda necessita ser 

amplamente difundido entre os oficiais do EB, principalmente no nível comandante 

de pelotão. 

Tal ação contribuirá para evitar que ações das tropas mais elementares 

possam causar repercussões negativas em operações de apoio a órgãos 

governamentais, atingindo os níveis estratégico e político.  

No seu estudo, ALMEIDA JÚNIOR (2015), ressalta que “o Pelotão e a 

Subunidade irão contribuir efetivamente com o esforço de busca de dados acerca 

das considerações civis, bem como serão aqueles que irão interagir com o terreno 

humano durante as operações”, destacando a importância das considerações civis 

nestes níveis. 

Em relação à Operação São Francisco, ainda há uma relativa diferença de 

quantidade de estudos sobre esta operação quando comparada à Operação 

Arcanjo, grande parte devido à temporalidade das operações, sendo a primeira 

ainda recente e com pesquisas em andamento. 
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Quanto à escala de importância dos vetores das considerações civis para o 

exame de situação dos comandantes de companhia e pelotão da FT Patriota, a 

presente pesquisa concluiu que o vetor população destacou-se dos demais fatores 

das considerações civis. Este vetor ficou em primeiro lugar com o maior número de 

indicação de importância pelos comandantes em questão, seguido pelos vetores 

organizações, área, estruturas, capacidades e eventos, nesta ordem. 

Esse resultado deve-se principalmente ao estado final desejado pela 

Operação São Francisco: a conquista do apoio ativo da população e a 

desarticulação das facções criminosas no interior da área de operações. 

Esta pesquisa também levantou as principais modificações causadas pelos 

vetores das considerações civis nas técnicas, táticas e procedimentos adotados 

pelos comandantes de companhia e pelotão de fuzileiros, sendo apresentadas 

através das respostas dos questionados e que poderão ser utilizadas em futuras 

operações. 

Do presente trabalho, pode-se verificar que a pesquisa resolve o problema 

proposto, tendo em vista que foi constatado, através da análise e discussão dos 

resultados obtidos, que as considerações civis encontradas na área de operações 

da Força-Tarefa (FT) Patriota na Operação São Francisco VI, incidiram nos exames 

de situação e nas técnicas, táticas e procedimentos adotados pela companhia e 

pelotão. 

Uma solução encontrada para auxiliar o estudo das considerações civis foi a 

coletânea de observações presente no Apêndice B desta pesquisa para o nível 

companhia e pelotão de fuzileiros em operações de apoio a órgãos governamentais, 

o que poderá facilitar a preparação de futuros comandantes nestes níveis em 

operações de AOG.  

Conforme ALMEIDA JÚNIOR (2015), os comandantes de pelotão e 

subunidade não precisam conduzir uma detalhada análise das considerações civis 

durante seus planejamentos, sendo necessária a interpretação das informações e 

dados recebidos do escalão superior.  

Porém, é válido lembrar que não detalhar a análise das considerações civis 

não significa relega-la a um segundo plano, pois, como dito anteriormente, esse 

fator tornou-se preponderante nos combates atuais e, mais ainda, nos combates 

urbanos, como ocorrido na Operação São Francisco VI. 
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Esta coletânea tem como importância servir de ferramenta para melhor 

direcionar a apreciação e o exame de situação desses comandantes, identificando 

os principais vetores e os fatores a serem analisados e algumas técnicas, táticas e 

procedimentos, relacionados com cada vetor, que necessitam de maior atenção para 

este tipo de operação. 

Cabe ressaltar que cada operação tem suas particularidades, pois o terreno 

humano pode apresentar-se de forma diferente do que foi observado no presente 

trabalho, e que as observações são fruto das experiências vividas pelos oficiais 

comandantes de companhia e pelotão da Força-Tarefa Patriota durante a Operação 

São Francisco VI, mas que servirão como um caminho a ser seguido. 

Sugere-se um estudo dos vetores das considerações civis de forma individual, 

o que permitirá aprofundar ainda mais como cada vetor influencia o processo de 

decisão dos comandantes, proporcionando uma consciência situacional mais 

apurada e um aperfeiçoamento das TTP que poderão ser utilizadas em futuras 

operações de apoio a órgãos governamentais.  

Isso permitirá identificar como o vetor influenciou o exame de situação 

detalhadamente entre cada fator e como eles eram abordados pelos comandantes 

de fração e sua tropa. Esse estudo limitou-se apenas a verificar se o fator 

influenciou ou não o exame de situação ou se foi observado ou não pelos 

comandantes, não sendo possível detalhar cada fator. 

Seria muito interessante estudar o contingente da operação como um todo, 

sendo possível verificar se há diferença entre a percepção de outros comandantes 

que atuavam em outras áreas de operações sob o domínio de diferentes facções 

criminosas, obtendo novos resultados e outras conclusões.  

Esta pesquisa contribui para o desenvolvimento das ciências militares, uma 

vez que traz relatos de experiências vividas por oficiais em uma operação real de 

grande vulto, a Operação São Francisco, apresentando como as técnicas, táticas e 

procedimentos foram influenciados pelas considerações civis, assunto pouco 

estudado nos bancos escolares. 

Alguns dados dessa pesquisa poderão ser utilizados em atualizações de 

manuais, como o Caderno de Instrução de Pelotão de Fuzileiros e o Manual de 

Campanha de Companhia de Fuzileiros, bem como em Manuais de Garantia da Lei 

e da Ordem, nos tópicos de planejamento e regras de engajamento. 
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O emprego do Exército Brasileiro em operações de apoio a órgãos 

governamentais é muito provável. Novas ameaças podem surgir à soberania 

nacional, necessitando a Força Terrestre estar preparada para o que vai enfrentar. 

Principalmente, quanto ao uso limitado da força, a guerra no meio do povo contra 

um ator não estatal, combates altamente controlados pelas regras de engajamento e 

um arcabouço jurídico e de direitos humanos muitas vezes não condizente com a 

realidade enfrentada pelas tropas em situações de Garantia da Lei e da Ordem e 

desfavorável a seu uso. 

Os comandantes em todos os níveis devem estar preparados para os novos 

paradigmas a serem enfrentados, sendo capazes de rápidos exames de situação e 

eficiente adoção de técnicas, táticas e procedimentos de suas frações nas áreas de 

operações.  

Com o continuado estudo das considerações civis, os comandantes estarão 

melhorando a sua consciência situacional e permitindo escolhas acertadas nas TTP 

das suas frações. 

Por fim, por todos os resultados apresentados e discutidos, conclui-se que o 

êxito nas operações de apoio a órgãos governamentais depende de tratar as 

considerações civis presentes na área de operações como fator preponderante no 

processo de decisão dos comandantes de companhia e pelotão.  

São essas frações que estão interagindo diuturnamente com a população e 

que são influenciadas pelos diversos vetores das considerações civis.  Qualquer 

dano colateral proporcionado por seus integrantes pode causar efeitos negativos 

nos níveis estratégico e político, distanciando-se de conquistar o apoio da 

população, o centro de gravidade de operações desse tipo. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

 

Agente de perturbação da ordem pública: são pessoas ou grupos de pessoas 

cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação da ordem pública ou 

ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Campo de batalha: é um conceito de uso militar que designa uma porção de 

terra onde ocorre um combate entre exércitos, ou forças oponentes. 

Centro de gravidade: é o ponto no organismo do Estado adversário (militar, 

político, territorial, econômico ou social) que caso seja conquistado, ou o inimigo 

dele perca o efetivo controle, toda sua estrutura de poder desmoronará. 

Comando Militar do Nordeste: é um dos Comandos Militares do Brasil. Sua 

sede está localizada na cidade do Recife, estado de Pernambuco. É o Comando da 

6ª Região Militar, com sede em Salvador, da 7ª Região Militar, sediado no Recife e 

da 10ª Região Militar, sediado em Fortaleza. 

Estado de exceção: é uma situação oposta ao estado de direito, decretada 

pelas autoridades em situações de emergência nacional, como agressão efetiva por 

forças estrangeiras, grave ameaça à ordem constitucional democrática ou 

calamidade pública. 

Exame de situação do comandante tático: é um método de planejamento 

interativo que proporciona ao tomador de decisão a compreensão da situação, a 

missão e a formulação de solução para um problema militar, desenvolvendo linhas 

de ação para a decisão do comandante e a produção de planos ou ordens. 

Exército Regular: refere-se ao componente ativo de tempo integral do Exército 

dos Estados Unidos, para distinguir do Exército de Reserva (United States Army 

Reserve - USAR) e do Exército da Guarda Nacional (Army National Guard). 

Força-tarefa: é o nome dado a uma unidade militar temporária, criada para 

realizar uma operação ou missão específica. 

Linha amarela: é uma importante via expressa do estado do Rio de Janeiro, 

denominada oficialmente como Avenida Governador Carlos Lacerda, liga a Baixada 

de Jacarepaguá à Ilha do Fundão, eliminando a necessidade de transitar pelas vias 
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da Zona Sul. 

Linha Vermelha: corresponde a RJ-071, oficialmente denominada Via 

Expressa Presidente João Goulart. É uma via expressa do estado do Rio de Janeiro 

que liga os municípios do Rio de Janeiro e São João de Meriti, atravessando 

também o município de Duque de Caxias. 

Modus operandi: é uma expressão em latim que significa "modo de 

operação". Utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma 

atividade seguindo geralmente os mesmos procedimentos, tratando esses 

procedimentos como se fossem códigos. 

Operações de apoio a órgãos governamentais: compreendem o apoio 

prestado por elementos da F Ter, por meio da interação com outras agências, 

definido em diploma legal, com a finalidade de conciliar interesses e coordenar 

esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes com eficiência, 

eficácia, efetividade e menores custos e que atendam ao bem comum, evitando a 

duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções. No 

território nacional, esse apoio é regulado por diretrizes baixadas em ato do 

Presidente da República. 

Operações militares de guerra: Operações que utilizam o Poder Militar, 

explorando a plenitude de suas características de emprego da força, ou seja, a 

violência militar em sua maior expressão. Nelas empregam-se todas as capacidades 

das organizações operativas das Forças Armadas, ou ameaça fazê-lo, aplicando os 

princípios e procedimentos de combate derivados da arte da guerra. 

Operações militares de não guerra: Operações em que as Forças Armadas, 

embora fazendo uso do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não 

envolvam o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que 

esse poder é usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, casos nos quais a 

expressão militar do Poder Nacional não exerça necessariamente o papel principal. 

Operações no amplo espectro: operações realizadas mediante a combinação 

de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos 

Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando 

crises e solucionando conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_expressa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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APÊNDICE A - Questionário 

 

Posto: ___________ Nome de Guerra:___________________ 

Função na Operação São Francisco VI:__________________ 

O presente questionário tem por finalidade verificar as considerações civis 
como fator de decisão do Exame de Situação dos comandantes de companhia e 
pelotão e como influenciaram nas técnicas, táticas e procedimentos das suas 
frações durante a Operação São Francisco VI. 

O senhor, como comandante de fração integrante da Força-Tarefa Patriota da 
Operação São Francisco VI, participou de missões e tarefas operacionais no 
Complexo da Maré, situado no Rio de Janeiro-RJ, durante o período de 19 de 
fevereiro a 31 de março de 2015. 

O tema principal deste questionário está relacionado com a influência das 
considerações civis no processo de decisão do comandante de companhia e 
pelotão. 

 

 

As considerações civis para fins de planejamento são divididas em 6 (seis) 
vetores: Área, Estrutura, Capacidade, Organizações, População e Eventos. Para 
cada vetor, serão realizadas perguntas para verificar se o fator apresentado durante 
a Operação São Francisco VI influenciou o planejamento e adoção de novas 
técnicas, táticas e procedimentos da sua fração, como por exemplo conduta durante 
baile funk, patrulhamento em áreas populosas, trato com a população e ONG, entre 
outras. 

ÁREA 
Conceito: Áreas são locais-chave ou características do terreno que 

normalmente não se configuram como áreas militarmente significativas em conflitos 
de natureza convencional. Podem incluir áreas definidas por fronteiras políticas (por 
exemplo, distritos dentro de uma área urbana), localização dos centros de governo, 
enclaves criminais, sociais e políticos, bem como locais para acampamento 
temporário de civis deslocados. 

 
1. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 

avalia a influência do vetor Área no seu Exame de Situação durante a Operação 
São Francisco VI? 

( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 

 
 
 

As Considerações Civis são traduzidas pela influência das 
instituições civis, das atitudes e atividades das lideranças civis, da 
população, da opinião pública, do meio ambiente, de 
infraestruturas construídas pelo homem, das agências civis, com 
capacidade de influir e formar opiniões entre os nacionais ou 
internacionais, no Espaço de Batalha. 
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2. Os seguintes fatores do vetor Área influenciaram o seu exame de 
situação? 

 

Fator Sim Não Não observado 

Divisão político-administrativa    

Áreas de alto valor econômico    

Centros políticos de governo    

Áreas culturalmente importantes    

Enclaves étnicos, tribais, políticos, religiosos, 
criminosos ou outros 

   

Rotas comerciais e de contrabando    

Sítios possíveis de utilização como áreas 
temporárias para refugiados e deslocados 

   

Divisão político-administrativa    

Áreas de alto valor econômico    

Centros políticos de governo    

Áreas culturalmente importantes    

 

3. O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 
foi influenciada pelo vetor Área? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

4. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 
procedimento (TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
ESTRUTURAS 

 
Conceito: Estruturas compreendem construções e edifícios que são 

elencados como alvos de alto valor e prioridade em operações militares (pontes, 
torres de comunicações, barragens, etc.), locais culturais protegidos por lei ou 
contrato (igrejas, bibliotecas e hospitais) e aqueles com aplicação prática (prisões, 
armazéns, escolas, gráficas e estações de rádio e televisão) 

 
5. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 

avalia a influência do vetor Estruturas no seu Exame de Situação durante a 
Operação São Francisco VI? 

 
( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 
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6. Os seguintes fatores do vetor Estrutura influenciaram o seu exame de 

situação? 
 

Fator Sim Não Não observado 

Postos de Comando das Forças de 
Segurança 

   

Segurança Pública (Delegacias policiais; 
tribunais de justiça; penitenciárias; pontos de 
bloqueio e controle de estradas); 

   

Mídia e comunicação em massa: (Torres de 
transmissão rádio/TV; estações de rádio/TV: 
sedes de jornais e revistas; oficina de 
impressão) 

   

Estradas e pontes    

Portos e aeroportos de entrada    

Represas    

Estações e subestações de energia elétrica    

Refinarias e outras instalações de produção 
de combustível 

   

Reservatórios e usinas de água potável    

Sistemas de esgotos (subterrâneos)    

Hospitais e clínicas    

Escolas e universidades    

Igrejas e locais de culto religioso    

Bancos e instituições financeiras    

Mercados populares e centros comerciais    

 

7. O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 
foi influenciada pelo vetor Estrutura? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

8. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 
procedimento (TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

CAPACIDADES 
 
Conceito: Se referem à habilidade das autoridades locais de prover à 

população os serviços essenciais. Os comandantes analisam as capacidades dando 
prioridade ao entendimento de como o governo local poderá apoiar a missão. As 
capacidades mais importantes são as requeridas para salvar, manter, ou melhorar a 
vida da população, nessa ordem. Nesse contexto, algumas das capacidades mais 
relevantes são a administração pública (funcionamento da burocracia, tribunais e 



130 

 

demais setores do governo), a segurança pública (forças militares e de segurança, 
polícias e órgãos de inteligência), os serviços de emergência (bombeiros e serviços 
de ambulância), saúde (hospitais e clínicas), alimentação, água e saneamento 
básico. 

 
9. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 

avalia a influência do vetor Capacidades no seu Exame de Situação durante a 
Operação São Francisco VI? 

( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 

 

10. Os seguintes fatores do vetor Capacidades influenciaram o seu exame 
de situação? 

 

Fator Sim Não Não observado 

Administração pública: polícia: burocracia, 
cortes de justiça, instalações governamentais 

   

Segurança pública: polícia militar, fronteiras, 
polícia civil, órgãos de inteligência 

   

Serviços emergenciais: corpo de bombeiro, 
serviços de ambulâncias 

   

Saúde Pública: clínicas; hospitais, serviços 
veterinários 

   

Alimentação e abastecimento    

Agua (Tratamento e abastecimento)    

Sistemas sanitários (Recolhimento do lixo e 
esgotos). 

   

 
11 O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 

foi influenciada pelo vetor Capacidades? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 
12. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 

procedimento(TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
ORGANIZAÇÕES 

 
Conceito: Organizações são grupos não militares ou instituições que 

influenciam ou interagem dentro da área de operações. Alguns podem ser nativos 
(grupos religiosos, sindicatos trabalhistas, organizações criminosas, etc.), enquanto 
outros podem ser externos, tais como Organizações Não-Governamentais (ONG). 
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13. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 
avalia a influência do vetor Organizações no seu Exame de Situação durante a 
Operação São Francisco VI? 

( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 

 
14. Os seguintes fatores do vetor Organizações influenciaram o seu exame 

de situação? 
 

Fator Sim Não Não observado 

Religiosa    

Partidos políticos    

Patrióticos    

Sindicatos de classe    

Criminosas    

Comunitárias    

Governamentais internacionais    

Não governamentais    

 
15. O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 

foi influenciada pelo vetor Organizações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 
16. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 

procedimento (TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
POPULAÇÃO 

 
Conceito: Refere-se ao pessoal não-militar. O termo inclui todos os civis 

dentro de uma área de operações (a população), bem como aqueles que estão fora 
dela e cujas ações, opiniões, ou influência política possa afetar o cumprimento da 
missão militar. 

17. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 
avalia a influência do vetor População no seu Exame de Situação durante a 
Operação São Francisco VI? 

( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 
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18. Os seguintes fatores do vetor População influenciaram o seu exame 
de situação? 

Fator Sim Não Não observado 

Sociedade     

Estruturas sociais; grupos; redes; instituições; 
influência exercida; normas sociais; cultura; 
identidade; formas culturais; narrativas; 
símbolos  

   

Segurança Física: - Segurança da população. 
- Eficiência da polícia e do sistema jurídico. - A 
polícia é integra e não discriminatória. - Outros 
elementos que proporcionem segurança que 
não a polícia.  

   

Recursos Econômicos    

Participação Política: - Classe política 
dominante. - Discriminação étnica, religiosa ou 
qualquer outra. - Existência de violação dos 
direitos humanos. - Existência de alguma 
força de ocupação no país. - Acesso da 
população aos serviços públicos essenciais 
(educação, saúde, segurança, energia, etc.). - 
Aspectos políticos, sociais ou outros que 
contribuam para um ambiente revolucionário.  

   

Descontentamentos     

Principal atividade econômica da área     

Impacto das operações na economia local    

Considerações civis complementares: Línguas 
e dialetos falados pela população: 
Comunicação não verbal (gestos e sinais): 
níveis de educação, incluído as taxas de 
alfabetização e disponibilidade de educação: 
meios de comunicação e sua importância para 
a população: importância da comunicação 
interpessoal, face a face, por telefone e email: 
importância da mídia de massa, tais como 
publicações impressas, rádio, televisão ou 
internet: história política nacional: eventos que 
conduziram à insurreição: a disponibilidade de 
armas para a população em geral.  

   

Refugiados e deslocados.    

 
 

19. O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 
foi influenciada pelo vetor População? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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20. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 
procedimento (TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

EVENTOS 
 
Conceito: Os eventos são as atividades de rotina, cíclicas, planejadas ou 

espontâneas que afetam significativamente as organizações, as pessoas e as 
operações militares. Na maioria das vezes, os eventos possuem forte significado e 
simbolismo. Os exemplos incluem os feriados nacionais e religiosos, ciclos agrícolas, 
pecuários e comerciais, eleições, distúrbios civis, celebrações, dentre outros. 

 
21. Em relação ao ambiente operacional Complexo da Maré, como o Sr. 

avalia a influência do vetor Eventos no seu Exame de Situação durante a Operação 
São Francisco VI? 

( ) Muito forte ( ) Médio ( ) Inexistente 
( ) Forte ( ) Fraco 

 

22. Os seguintes fatores do vetor Eventos influenciaram o seu exame de 
situação? 

 

Fator Sim Não Não observado 

Feriados nacionais e religiosos    

Colheitas agrícolas/estoque e ciclos de 
produção 

   

Eleições    

Distúrbios civis    

Celebrações    

 
23. O Sr. acredita que alguma técnica, tática ou procedimento da sua fração 

foi influenciada pelo vetor Eventos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 
24. Caso positivo, esta influência modificou alguma técnica, tática ou 

procedimento (TTP) adotado pela sua fração? Cite a nova TTP e justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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25. Por fim, em relação às Considerações Civis apresentadas na Operação 
São Francisco VI, coloque em sequência de 1 a 6 (sendo 1 o Nr que mais 
influenciou e o Nr 6 o que menos influenciou) os vetores que mais influenciaram seu 
Exame de Situação: 

( ) Área 
( ) Estruturas 
( ) Capacidades 
( ) Organizações 
( ) População 
( ) Eventos 

 

 

 

Obrigado pela sua participação! 
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APÊNDICE B - Coletânea de observações sobre considerações civis para 
comandantes de companhia e pelotão em operações de 
apoio a órgãos governamentais 

 

Para operações de apoio a órgãos governamentais do tipo proteção 

integrada, com a finalidade de garantir a lei a ordem, os comandantes de companhia 

e pelotão devem dar o máximo de importância para o fator de decisão 

Considerações Civis, pois este tipo de operação se desenvolverá no meio da 

população e, para evitar consequências negativas para sua tropa e para a 

população, a adoção de técnicas, táticas e procedimentos deve ser bem planejada e 

executada de forma apropriada. 

Esta coletânea pretende servir de apoio para o planejamento e para a adoção 

de técnicas, táticas e procedimentos por parte dos comandantes de companhia e 

pelotão e de suas frações.  

Estas observações são frutos de experiências vividas por oficiais 

comandantes de companhia e pelotão da Força-Tarefa Patriota durante a Operação 

São Francisco VI, que servirão como um caminho a ser seguido por comandantes 

desses níveis em futuras operações desse tipo. 

Segue-se uma forma como os vetores das considerações civis devem ser 

estudados para operações deste tipo 

 

1. ÁREA 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: muito forte. 

b. Principais fatores a serem analisados:  

- Organizações criminosas; 

- Rotas comercias e de contrabando. 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Sim. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Progressão ponto-a-ponto; 

- Segurança em 360º; 

- Deslocamentos nas vias: 

1 homem na via proporciona maior velocidade e facilita ações 

juntamente com carros; 

2 homens na via proporcionam maior segurança. 

e. Observações: 

- Identificação dos locais dos enclaves criminosos e do seu modus 

operandi; 
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- Flexibilidade das TTP de acordo com a área de cada organização 

criminosa. 

 

2. ESTRUTURAS 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: forte. 

b. Principais fatores a serem analisados:  

- Estradas e pontes; 

- Escolas e universidades; 

- Igrejas e locais de cultos religiosos; 

- Mercados e centros populares. 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Sim. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Reconhecimento detalhado de estradas e pontes;  

- Instalação de pontos de bloqueio e check point em locais de 

passagem obrigatória da população; 

- Engajamento seletivo de alvos próximos a escolas e igrejas. Risco 

elevado de danos colaterais para a tropa; 

- Risco elevado de confrontos com os APOP em mercados e centros 

populares utilizados como ponto de venda de drogas. As facções 

criminosas utilizam esses lugares para diminuir a identificação de seus 

agentes, devido à grande quantidade de pessoas transitando. 

 

3. CAPACIDADES 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: forte. 

b. Principais fatores a serem analisados:  

- Serviços emergenciais; 

- Segurança pública; 

- Saúde pública. 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Não. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Reconhecimento dos locais dos serviços emergenciais para eventuais 

feridos em confrontos, tanto por parte da população como da tropa; 
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- Revista de ambulâncias, caminhões de lixo e de outros serviços. 

Possibilidade de utilização das facções para transporte de drogas e 

armamentos; 

- Patrulhamento com integrantes de OSP. 

e. Observações: 

- Evitar sempre que possível impedir ou dificultar os serviços 

essenciais à população o que poderá causa danos colaterais para a 

tropa. 

 

4. ORGANIZAÇÕES 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: muito forte. 

b. Principais organizações a serem analisadas:  

- Criminosas; 

- Comunitárias; 

- Não-Governamentais. 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Sim. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Trato com líderes comunitários e com ONG; 

- Flexibilidade das TTP de acordo com a organização criminosa; 

- Utilização de câmeras para filmar as ações contra as organizações 

criminosas. 

 

5. POPULAÇÃO 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: muito forte. 

b. Principais fatores a serem analisados:  

- Sociedade; 

- Estruturas sociais: grupos, redes, instituições, normas sociais, cultura, 

identidade, formas culturais, narrativas e símbolos peculiares. 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Sim. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Conquistar o apoio da população corresponde ao centro de gravidade da 

operação; 
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- Trato com a população; 

- Cuidados com a cultura e identidade dos moradores da região. Preparar 

os subordinados para a diferença de costumes. 

 

6. EVENTOS 

a. Grau de influência do vetor no exame de situação: forte. 

b. Principais fatores a serem analisados:  

- Distúrbios civis; 

- Celebrações 

c. O vetor influencia nas técnicas, táticas e procedimentos? 

Sim. 

d. Técnicas, táticas e procedimentos que necessitam maior atenção: 

- Conduta em bailes funk: patrulhamento afastado do local do evento e 

controle dos acessos; 

- Aumentar o alerta da tropa devido ao grande consumo de drogas e 

bebidas nesses eventos; 

- Controle da fração para evitar danos colaterais à população. 

 

7. ESCALA DE IMPORTÂNCIA DOS VETORES 

Segue uma prioridade para detalhamento e exame de situação do fator de 

decisão considerações civis e seus vetores: 

Escala de importância Vetor 

1º População 

2º Organizações 

3º Área 

4º Estruturas 

5º Capacidades 

6º Eventos 

 

 


