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RESUMO 
 

 

 
O presente trabalho procura verificar atuação da Função Combate Inteligência em 
Operações Militares de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no espectro dos conflitos 
atuais. Observa-se que o frequente emprego do Exército Brasileiro em operações 
militares e aliado a isso, a necessidade de uma adaptação da sua forma de atuar, 
indo além das tradicionais operações básicas ofensivas e defensivas. A questão 
crítica, no momento, concentra-se na mobilidade da tropa e seu constante emprego 
no amplo espectro dos conflitos e o tempo necessário para as Organizações 
militares atingirem um nível de adestramento capaz e eficiente no combate moderno, 
empregando, com segurança, os diversos novos meios previstos no processo de 
reequipamento institucional. Em consonância com a ampliação da mudança do 
ambiente operacional pode-se verificar que há um aumento desde 2010 do EB em 
operações GLO e a inteligência do Eb é utilizada como ferramenta de apoio à 
decisão. Este trabalho surge como uma proposta de compreender o papel da 
Função Combate inteligência como integradora de dados para as Operações 
militares de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no amplo espectro dos conflitos. Foi 
utilizado o instrumento de coleta documental. A utilização deste instrumento é 
fundamental para atingir os objetivos da pesquisa em curso, já que esta possui um 
caráter técnico e didático e também porque necessita essencialmente do uso de 
manuais para a sua solução. Como análise do resultado da pesquisa observa-se 
que o acompanhamento regular e perene da inteligência militar é de fundamental 
importância, pois possibilita a previsão e antecipação de eventos. Foi concluído com 
a pesquisa que algumas medidas que podem ser implementadas, com vistas a 
viabilizar o emprego eficiente da Função Combate Inteligência em Op GLO no amplo 
espectro, minimizam os riscos e maximizam a segurança da tropa durante a 
realização de uma determinada operação, preservando assim, a imagem do Exército 
Brasileiro.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Força Terrestre, Inteligência, Amplo Espectro, Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO), Exército Brasileiro (EB), Função de Combate Inteligência. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo busca verificar el papel de la Función de Inteligencia de Combate 
en las Operaciones Militares de Ley y Orden Ley y Orden (GLO) en el espectro de 
los conflictos actuales. Se observa que el uso frecuente del Ejército Brasileño en 
operaciones militares y aliado a esto, la necesidad de adecuar su forma de actuar, 
yendo más allá de las tradicionales operaciones básicas ofensivas y defensivas. El 
tema crítico, en este momento, se centra en la movilidad de las tropas y su uso 
constante en el amplio espectro de conflictos y el tiempo requerido para que las 
organizaciones militares alcancen un nivel de entrenamiento capaz y eficiente en el 
combate moderno, empleando con seguridad los diversos medios nuevos previstos. 
en el proceso de reequipamiento institucional. En línea con la expansión del cambio 
en el entorno operativo, se puede observar que ha habido un aumento desde 2010 
de la EB en las operaciones de GLO y la inteligencia de la EB se utiliza como 
herramienta de apoyo a la decisión. Este trabajo surge como una propuesta para 
entender el rol de la Función de Inteligencia de Combate como integrador de datos 
para las operaciones militares de Ley y Orden Ley y Orden (GLO) en el amplio 
espectro de conflictos. Se utilizó el instrumento de recolección de documentos. El 
uso de este instrumento es fundamental para alcanzar los objetivos de la 
investigación en curso, ya que tiene un carácter técnico y didáctico y también porque 
requiere fundamentalmente el uso de manuales para su solución. Como análisis de 
los resultados de la investigación, se observa que el monitoreo regular y permanente 
de la inteligencia militar es de fundamental importancia, ya que permite la predicción 
y anticipación de eventos. Se concluyó con la investigación que algunas medidas 
que pueden ser implementadas con miras a posibilitar el uso eficiente de la Función 
de Inteligencia de Combate en Op GLO en el amplio espectro, buscando, minimizan 
los riesgos y maximizan la seguridad de las tropas durante la realización de un dado 
operación, preservando así la imagen del Ejército Brasileño. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Fuerza Terrestre, Inteligencia, Amplio Espectro, Garantía de la 
Ley y el Orden (GLO), Ejército Brasileño,Función de Inteligencia de Combate. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 

 A Política Nacional de Inteligência (PNI), fixada por meio do decreto 

presidencial nº 8.793, de 29 de junho de 2016, estabelece diretrizes, limites e 

parâmetros à atuação da Inteligência federal, desenvolvida pela Agência Brasileira 

de Inteligência (ABIN) e por todos os órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de 

Inteligência (SISBIN). Nesse contexto, o objetivo é orientar em alto nível a 

execução da atividade de Inteligência do país. (BRASIL, 2016) 

 No cenário contemporâneo do Brasil é possível verificar que o Sistema de 

Inteligência do Exército Brasileiro (SIEX) insere-se dentro do SISBIN, com isso, 

desempenha um papel importante na orientação e na execução das atividades de 

inteligência do país, corroborando para a tomada de decisão.  

 Isso pode ser observado nomanualEB20-MF-

10.107(InteligênciaMilitarTerrestre), o qual descreve o organograma do SIEx que 

compreende os órgãos e as pessoas do EB que, sob a responsabilidade dos 

comandantes, chefes ou diretores, estão envolvidos na execução das atividades e 

tarefasdeInteligência, ou questão ligadasàsuaregulamentaçãoenormatização. 

O SIEX produz, continuamente, os conhecimentos necessários para que o EB 

permaneça preparado e em condições de ser empregado contra quaisquer ameaças 

à soberania, ou à integridade do país, atuando em Operaçõesno Amplo Espectro em 

atendimento às situações de emprego previstas na Constituição e na Estratégia 

Militar de Defesa (BRASIL, 2015, p.7-1). 

As mudanças nas sociedades, com reflexos na política, e o surgimento de 

uma nova geopolítica conduzem a horizontes incertos e complexos para planejar a 

Defesa da Pátria, razão de ser das Forças Armadas (FA). Essas mudanças vêm 

alterando as relações de poder, provocando instabilidades e incertezas e 

suscitando o aparecimento de conflitos locais e regionais. Para isso, a F Ter deve 

ser apta a enfrentar os desafios em um ambiente estratégico complexo, cujos 

cenários evoluem rapidamente. Dessa forma, é comum a inserção de novos atores 
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no Espaço de Batalha1 inclusive de atores não estatais com poder de influenciar 

opiniões e defender interesses de seus patrocinadores. (BRASIL, 2014). 

Como exemplificação desta problemática, em 2018, fruto dos índices 

alarmantes de violência que acometem a cidade do Rio de Janeiro, o Presidente da 

República, por meio do Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, determinou a 

Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro, 

nomeandocomointerventorfederal,oGeneral-de-ExércitoWalterSouzaBragaNetto. 

O Presidente da República sancionou por meio do Decreto nº 10.341, de 06 

de maio 2020, a permissão do emprego das Forças Armadas na garantia da Lei e 

da Ordem, e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, em terras indígenas, nas 

unidades federais de conservação ambiental, e em outras áreas federais nos 

Estados da Amazônia Legal. 

 Observa-se, assim, o aumento do emprego do EB em operações militares 

não convencionais, com emprego da FTer na tarefa de Garantia da Lei e da 

Ordem, já que é uma missão constitucional prevista no Artº 142 da Constituição 

Federal promulgada em 1988. 

 

 

1.1 PROBLEMA  

 

 

Com a finalidade de assessorar os comandantes nos diversos níveis, o 

Sistema de Inteligência do Exército está estruturado em todo o território nacional e 

é um dos responsáveis pela produção do conhecimento na Instituição. Sendo 

assim, tendo em vista o constante emprego do Exército Brasileiro em Operações 

de GLO, nossa questão problema é a seguinte: Como a Função de Combate 

Inteligência pode ser empregada em apoio a essas Operações, seguindo as 

diretrizes do PNI em relação ao assessoramento para a tomada de decisão?  

                                                
1Espaço de Batalha - dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, abrangendo 
as expressões política, econômica, militar, científico-tecnológica e psicossocial do poder, que 
interagem entre si e entre os beligerantes. Compreende todas as dimensões, tangíveis e intangíveis 
nas quais o comandante deve aplicar o seu Poder de Combate. O Campo de Batalha está incluído no 
espaço de Batalha BRASIL (2014). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Em busca de alcançar o objetivo do presente estudo foram elencados os 

objetivos, gerais e específicos, utilizados como pontos norteadores das discussões 

que são propostas na pesquisa. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

  

O objetivo geral da pesquisa está em compreender a atuação da Função 

Combate Inteligência em Operações militares de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

no amplo espectro dos conflitos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

Para encadear logicamente o raciocínio descritivo apresentado foram 

formulados os objetivos específicos:  

a. Definir e caracterizar as operações militares de amplo espectro, como 

ênfase à Operação de Garantia da Lei e da Ordem; 

b. Estudar a legislação de inteligência e a função combate Inteligência; 

c. Esclarecer a integração da inteligência em operações de GLO. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Este trabalho reverte de importância para a sociedade, uma vez que o 
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emprego da inteligência militar é necessário para o correto assessoramento aos 

decisores para a tomada de decisões. Isso pode ser observado, no trabalho 

desempenhado pelo SIEx, que é o responsável pelo gerenciamento de todas as 

Operações de Inteligência (OpIntlg), no âmbito do EB, e pela produção do 

conhecimento de inteligência. Sua estrutura tem a concepção de atuar de forma 

permanente em situação de paz e de conflito, baseando sua atuação em torno de 

todos os integrantes do sistema, conforme as funções gerais de obtenção, análise e 

suporte. (RENDEIRO, 2017) 

O SIEx trabalha para diminuir as incertezas no emprego da F Ter nos 

cenários elaborados pelo ESTADO MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS 

ARMADAS, atuando de forma preditiva, usando sua capilaridade para obter uma 

gama de dados que serão analisados e constantemente reavaliados para manter 

atualizados os conhecimentos necessários para o emprego da F Ter de forma 

eficaz e eficiente, tendo o conhecimento disponível em tempo oportuno. 

(RENDEIRO, 2017) 

 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES 

 

A discussão temática proposta por este estudo é considerada de caráter 

contemporâneo, além de ter grande repercussão, devido à possibilidade de a 

opinião pública intervir na imagem do Exército Brasileiro. Além do mais, as tropas 

do EB estão sendo convocadas regularmente, principalmente, em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO), devido ao aumento do Crime Organizado, e 

atuação em grandes eventos, mais ações subsidiárias, aliadas às dificuldades 

enfrentadas pelos Estados do País, em atuar perante a ineficiência de Segurança 

Pública do seu próprio governo estadual, ressalta-se, assim a atuação da 

Inteligência em apoio às operações militares, em que o EB se vê convocado a atuar.  

 O presente estudo ampliou o conhecimento acerca da adequabilidade do  

SIEx na defesa do Estado Brasileiro em face do enfrentamento às novas ameaças 

em um contexto de integração política, econômica e social. O intuito foi que a 

pesquisa pudesse servir de pressuposto teórico para outras que seguissem nessa 

mesmalinha. 
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2 METODOLOGIA 

 

A presente seção tem como intuito demonstrar o caminho desenvolvido por 

esta pesquisa, para que seja possível esclarecer o método científico utilizado ao 

leitor.Dessa forma, permitir-se-á o entendimento sistemático do planejamento 

realizadopara a consecução dos objetivos propostos, sendo abordado o método da 

pesquisa, tipo de pesquisa empregado, técnicas da pesquisa, instrumentos, análise 

de dados, alcances e limites da pesquisa. 

Também foram consultados, especificamente, os manuais do Exército 

Brasileiro, EB20-MC-10.107 (Inteligência Militar Terrestre) EB20-MC-10.207, 

(Inteligência), EB20-MC-10.307 (Planejamento e emprego da Inteligência Militar), 

EB20-MF-10.102 (Doutrina Militar Terrestre), EB20-MF-10.103 (Operações), EB20-

C-07. 001(Catálogo de Capacidades do Exército) C85-1 (GLO) e monografias que 

tratam do assunto Inteligência, além de manuais escolares e documentos 

disponibilizados pelo Ministério da Defesa. 

 

 

2.1 OBJETOS FORMAIS DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa pretende compreender o papel da Função Combate inteligência 

como integradora de dados para as Operações militares de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO) no amplo espectro dos conflitos. 

Desse modo, entende-se que é pela investigação e análise que se torna 

possível buscar, organizar e compreender os aspectos de diversas informações. 

Buscou-se produzir um conhecimento analítico sobre o papel da inteligência militar 

no apoio às operações militares de garantia da Lei e da Ordem.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, a Função Combate 

inteligência como integradora às Operações militares de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), apresenta-se como variável dependente, já que se espera que tenha 

sofrido efeito das variáveis independentes no amplo espectro dos conflitos. 
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2.2 DELINEAMENTOS DA PESQUISA 

 

 

Como método de abordagem será utilizado, inicialmente, o método dedutivo 

(DESCARTES, 2003), pois se acredita que, através de uma abordagem cartesiana 

de pesquisa, poderemos buscar a razão de ser dos fatos e temáticas estudadas, 

com vistas à evolução do aprendizado acerca das operações de GLO, as quais 

exigem emprego de meios e técnicas específicas, e na qual a inteligência militar 

apoia as operações. Tudo isso feito a partir do uso de técnicas militares no ambiente 

operacional do amplo espectro dos conflitos. Logo, mediante uma análise conjunta 

desses dois aspectos, é possível deduzir quais as possíveis relações entre os 

mesmos e delinear uma discussão teórica aprofundada. 

Já no que tange o tipo de pesquisa empregado, quanto à natureza, podemos 

inferir que este estudo se configura enquanto uma pesquisa do tipo aplicada, uma 

vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática. Como destacado por 

Cervo (2007), quando desenvolvemos uma pesquisa com vistas em sua 

aplicabilidade, temos um pesquisador que é movido por uma carência de pesquisa, 

ou seja, por uma necessidade que foi observada em um determinado contexto, e 

que ao ser refletido em estudos como esse, podendo vir a ter seus fins práticos na 

área militar. 

Nesse sentido, tais conhecimentos serão dirigidos, especificamente, à 

solução de questionamentos acerca da forma de emprego dos meios e técnicas 

necessários às operações de GLO, utilizando a forma de abordagem 

predominantemente qualitativa, verificando e atribuindo significados as 

compatibilizações obtidas.  

Dessa forma, também se pode afirmar que a presente pesquisa é de cunho 

qualitativo, uma vez que foi realizada pesquisa bibliográfica por meio de consultas 

aos manuais do Exército Brasileiro, trabalhos de conclusão de curso, voltados 

especificamente para a área de inteligência militar, entre outros referenciais que 

são mencionados ao longo desse estudo, e que fundamentam as proposições e 

análises que são debatidas no decorrer do artigo, em conjunto com uma série de 

estatísticas numéricas e dados informativos. Informações estas que foram retirados 

de documentos oficiais publicados em manuais do Exército Brasileiro. 
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No prosseguimento do estudo, a pesquisa também é considerada uma 

pesquisa documental e um estudo descritivo sobre as informações coletadas. Além 

disso, precisamos destacar que, o estudo foi desenvolvido, iniciando-se com o 

levantamento de um problema e valendo-se do auxílio de uma série de 

investigações documentais, permitindo a verificação da pertinência da proposta. 

Seu caráter descritivo se justifica, tendo em vista que aborda as 

características e aspectos da Operação de Garantia da Lei e da Ordem, bem como 

descreve aspectos da inteligência militar. Explicativa porque busca esclarecer a 

interação entre o uso da inteligência militar durante a Operação GLO. Por fim, é 

também considerada do tipo bibliográfica, porque tem sua fundamentação teórico-

metodológica na investigação sobre assuntos de Operações de Garantia da Lei da 

Ordem e Inteligência Militar nas doutrinas militares, disponíveis em livros, manuais e 

artigos de acesso livre ao público em geral. No entanto, todas essas características 

investigativas de um estudo fazem parte do plano macro de uma pesquisa 

qualitativa, como já foi expresso quando apresentada a perspectiva teórica de 

Minayo (2001). 

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O estudo teórico buscou, em sua fase inicial, realizar o levantamento da 

bibliografia e de documentos importantes à pesquisa, desenvolvidos a partir de 

leitura analítica. Além disso, esta pesquisa, de caráter descritivo, bibliográfico e 

documental foi desenvolvida e fundamentada a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros, manuais militares, monografias e artigos 

científicos de autores pertencentes ao meio acadêmico. Assim como também, foi 

realizada uma análise crítica e comparativa dos dados encontrados, com a finalidade 

de alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa. 
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2.4 INSTRUMENTOS 

 

 

Com o objetivo de mensurar a variável da “Função Combate inteligência 

como integradora às Operações militares de Garantia da Lei e da Ordem (GLO)”, a 

pesquisa utiliza os seguintes instrumentos para a seu devido encaminhamento: 

coleta documental e análise de conteúdo.  

 

 

2.4.1 Coleta Documental 

 

 

Com o objetivo de levantar dados necessários para a mensuração da 

variável “Função Combate inteligência como integradora às Operações militares de 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO)” foi utilizado o instrumento de coleta documental. 

A utilização deste instrumento é fundamental para atingir os objetivos da pesquisa 

em curso, já que esta possui um caráter técnico e didático e também porque 

necessita essencialmente, do uso de manuais para a sua solução. 

 

 

2.4.2 Análise de Conteúdo 

 

Em busca de levantar dados para mensurar a variável 

dependente da pesquisa atual, descrito no item anterior, foi estabelecido 

outro tipo de instrumento: a análise de conteúdo. Este instrumento visa 

estudar e analisar as variáveis de forma sistemática e objetiva, buscando inferências 

confiáveis de dados e informações sobre um determinado contexto. 

A análise de conteúdo pode ser aplicada em livros, revistas, documentos, 

cartas, regulamentos, dentre outros, e se apresenta como uma ferramenta útil 

em uma pesquisa na qual haja uma grande necessidade de se utilizar fontes que 

possuam um caráter predominantemente jurídico, como é o caso da investigação no 

presente estudo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O estudo teoriza especialmente sobre a Operação de Garantia da Lei e da 

Ordem e sua integração com a Inteligência Militar. Para isso, apresenta-se a seguir 

uma revisão bibliográfica, aliada à pesquisa documental e descritiva, sobre todas as 

informações coletadas e os principais pontos teóricos de discussão objetivados por 

esta investigação. 

Vale salientar novamente que, o referencial teórico deste trabalho foi retirado 

da literatura existente em manuais do EB. Além disso, foram consultadas 

referências retiradas da biblioteca da ESAO, como forma de garantir maior 

fundamentação dos dizeres teóricos e análises que são apresentadas no presente 

estudo.  

 

 

3.1 O CAMPO DE BATALHA DO SÉCULO XXI 

 

 

Segundo Júnior (2018), em um período como o nosso, em que boa parte das 

pessoas possui dispositivos móveis, como por exemplo, um celular portado de 

câmera, e que são capazes de registrar uma operação desproporcional, o autor se 

pergunta: como poderá uma Força Armada fugir ao julgamento moral e a uma 

condenação estrategicamente contraproducente? 

Devemos levar em consideração que o ambiente urbano dificulta o êxito das 

operações militares, por fazer o Exército operar de forma diferente do usual, que é a 

manobra em campo aberto. No ambiente urbano a ameaça utiliza o combate 

assimétrico, busca derrotar ou resistir ao Exército e as tropas militares estão na 

condução das operações no meio da população. Com isso, é necessário ordem, 

segurança e respeito dos órgãos de segurança do Estado.  

Para ampliar ainda mais essa discussão, podemos dar como exemplo a obra 

Concrete Hell (2012) — UrbanwarfarefromStalingradtoIraq (“Inferno de concreto – 

combate urbano - de Stalingrado ao Iraque”, em tradução livre), na qual se 
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acrescenta que o moderno combate urbano, em muitos aspectos, não é tão diferente 

dos combates praticados no decorrer da história das guerras. Isso por causa da 

forma como o combate evoluiu nas últimas décadas, fazendo com que muitos 

especialistas acreditem que o complexo campo de batalha urbano será o ambiente 

comum dos conflitos contemporâneos. Infere-se que a história militar está indo ‘de 

volta para o futuro’, revelando que o combate urbano é comum e, na realidade, mais 

comum na história das guerras que na clássica batalha em campo aberto. 

Além disso, verifica-se que o ambiente urbano visualizado nos conflitos atuais 

possui algumas características principais, como afirma Júnior (2018, p. 03): 

 

 O oponente prefere conduzir o combate no interior dos centros 
urbanos, pois este oferece uma variedade de vantagens físicas para o 
defensor. Além disso, o ambiente urbano tende a reduzir as vantagens 
tecnológicas conduzidas pelo atacante.   
  A mídia encontra-se presente, com capacidade de instantaneamente 
divulgar o que está acontecendo, impactando a opinião pública, de forma 
positiva ou negativa, e, assim, o moral da tropa.    
 O oponente utiliza equipamentos celulares e dispositivos portáteis de 
comunicações para coordenar suas ações e agilizar a transmissão de 
informações sobre a situação e os deslocamentos da tropa.  
 Faz-se uso das mídias sociais para ampliar o número de seguidores 
e provocar grande concentração pública em local e hora predeterminados 
pelo oponente. A população é o terreno a ser conquistado por ambos os 
lados. É necessário influenciá-la, pois a sua reação em favor da operação é 
essencial para a conquista do objetivo estratégico.    
 O oponente busca imiscuir-se no meio da população, contando com 
ela para obter informações e abrigo.  
 São utilizados explosivos improvisados, obstáculos rudimentares e 
outras ferramentas para canalizar ou dificultar o avanço da tropa.   
 A presença de ONGs, agências governamentais ou internacionais 
neutras, sérias, organizadas, dotadas de espírito público e dispostas a 
efetivamente contribuir para a solução de óbices que estejam interferindo na 
condução da operação. Por outro lado, é também comum à presença 
momentânea de determinados atores/entidades que aparecem no ambiente 
operacional normalmente querendo emprestar seu prestígio 
pessoal/institucional (ou suposto) na solução de determinada questão, 
quando na realidade buscam aproveitar, única e exclusivamente, a 
cobertura realizada pela mídia no local dos eventos para deixar registrada a 
sua imagem junto às diversas audiências.  (JUNIOR, 2018, p.03) 

 

3.2 “GUERRA EM TRÊS BLOCOS”  

 

 

“Enquanto ninguém poder enxergar o futuro, é possível, no mínimo, indicar 
poucas direções a respeito das prováveis tendências.” - Martin Van Creveld.  

 

A “Guerra em Três Blocos” é uma teoria desenvolvida pelo general Charles C. 
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Krulak, quando este comandou o Corpo de Fuzileiros Navais do Exército dos EUA 

(1995-1999). Devido às dificuldades enfrentadas pelos denominados Marines em 

Estados pobres, como por exemplo, a Somália e a Iugoslávia na década de 90, foi a 

partir daí que Krulak pensou o futuro da batalha em um ambiente urbano, 

assimétrico, com poucas diferenças entre civis e militares, e com muitos eventos 

ocorrendo concomitantemente em um espaço de terreno limitado (JÚNIOR, 2018, p. 

03). 

 

[...] a guerra em três blocos visualiza que em um bloco viaturas blindadas e 
o poder aéreo atuam com ataques convencionais para destruir o [oponente] 
ou conquistar uma posição no terreno. No bloco seguinte, a presença de 
forças militares garante o funcionamento de infraestruturas vitais e a 
segurança de civis contra ataques de forças [adversas]. Em um terceiro 
bloco, uma Unidade militar foca no treinamento e policiamento conjunto com 
a polícia nacional, apoia a reconstrução da infraestrutura e do 
[restabelecimento] das instituições civis voltadas para a governança, em 
estreita coordenação com o governo e a população local. (JÚNIOR, 2018, p. 
03) 

 

Também cabe destacar o reconhecido trabalho realizado pela tropa brasileira 

no Haiti em 2004, durante oito anos como integrante da Missão de Estabilização das 

Nações Unidas no Haiti, e desde a década de 50, enviando tropas de paz e 

observadores militares para diversos países. Com isso, pode-se considerar que, o 

Exército Brasileiro desenvolveu uma doutrina própria de preparo e emprego para 

missões de diversas naturezas (Júnior, 2018, p. 04).  

Em outras palavras, a experiência no Haiti permitiu criar uma doutrina de 

pacificação genuinamente nacional, aprendida e aperfeiçoada dia a dia na condução 

contínua e simultânea de patrulhas a pé, motorizadas ou mecanizadas (ação de 

presença), inserindo a participação da polícia local (legitimidade, transmissão de 

valores, profissionalismo e técnicas) em ações conjuntas; na execução de trabalhos 

de engenharia (visibilidade e compromisso com o desenvolvimento); no contato com 

a população (respeito e solidariedade); e no trabalho em parceria com as agências 

da ONU, ONGs e instituições locais (interagências). 

Ainda dentro dos pressupostos de Júnior (2018), entende-se que o ambiente 

de espectro dos conflitos (figura 01, que será apresentada na página a seguir) 

representa uma escala na qual se visualiza os diferentes graus de violência 

politicamente motivada que abrange, desde a Paz Estável, até a situação de Guerra. 

A Paz Instável é a situação na qual ocorre violência localizada e limitada, que não 
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comprometa a segurança; e a Crise, caracterizada por grave ameaça ao Estado, 

cujo nível de violência não implique no envolvimento da capacidade militar da 

Nação. 

 

 
FIGURA 01 -O Espectro dos Conflitos.  
Fonte: Júnior (2018, p. 50) 

 
 
 

De forma análoga à DMD, a DMT descreve que a atuação da F Ter pode 

ocorrer nas situações: 

 

a) De Guerra – há o emprego o Poder Nacional, com predominância 
da Expressão Militar, explorando a plenitude de suas características de 
violência na defesa da Pátria, no amplo espectro dos conflitos. 
b) De Não Guerra – quando há o emprego do Poder Nacional, com 
predominância da Expressão Militar, sem implicar em ações de efetivo 
combate, exceto em circunstâncias especiais. O poder de combate é 
usado de forma limitada, em situação de normalidade institucional ou não, 
na garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, 
prevenção de ameaças, gerenciamento de crise e na solução de conflitos. 
Do exposto, nota-se que a DMT, apesar de prever o emprego da força nos 
casos de guerra e não guerra é mais abrangente que a DMD. Nesse 
contexto, o estudo trabalha o Sistema de Inteligência do Exército (SIEX) 
no apoio às ações da F Ter no caso de prevenção de ameaças no âmbito 
das operações de não-guerra. (BRASIL,2014, p.52) 
 
 

3.3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI DA ORDEM  

 

 

No ordenamento o jurídico está descrito a conceituação da operação de 
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Garantia da Lei e da Ordem, no qual cabe às Forças Armadas a missão 

constitucional de, em último caso, garantir a lei e a ordem e os direitos e garantias 

individuais. 

Essa atribuição constitucional determinou, por diversas vezes, o emprego do 

EB. O quadro abaixo, disponível no site da defesa do governo, em 10 de março de 

2020, demonstra a distribuição das operações GLO, na qual a FTer esteve envolvida 

de 1992 até abril de 2020: 

 
 
FIGURA 02: Op. GLO 1992 – 2020 
Fonte: Estado Maior das Forças Armadas 
 
 
 
 
3.3.1 O Amparo legal da Op.GLO 
 

 

O emprego em Operações de GLO ocorreu com a edição da Lei 

Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar Nº 

117, de 2 de setembro de 2004 e Lei Complementar Nº 136, de 25 de agosto de 

2010, conforme se observa na página seguir: 
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Art. 15. O emprego das Forças Armadas na defesa da Pátria e na garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação em 
operações de paz, é de responsabilidade do Presidente da República, que 
determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinação: 
I – ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministro de Estado da 
Defesa, no caso de Comandos conjuntos, compostos por meios 
adjudicados pelas Forças Armadas e, quando necessário, por outros 
órgãos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 136, de2010). 
II - diretamente ao Ministro de Estado da Defesa, para fim de 
adestramento, em operações conjuntas, ou por ocasião da participação 
brasileira em operações de paz; (Redação dada pela Lei Complementar nº 
136, de 2010).  
III - diretamente ao respectivo Comandante da Força, respeitada a direção 
superior do Ministro de Estado da Defesa, no caso de emprego isolado de 
meios de uma única Força. 
§ 1º Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das 
Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido 
manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais, por intermédio dos 
Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da 
Câmara dos Deputados. 
§ 2º A atuação das Forças Armadas, na garantia da lei e da ordem, por 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com 
as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal. 
§ 3º Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 
Constituição Federal quando, em determinado momento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo 
Federal ou Estadual como indisponíveis inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missão constitucional. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 117, de 2004). 
§ 4º Na hipótese de emprego nas condições previstas no § 3º deste artigo, 
após mensagem do Presidente da República, serão ativados os órgãos 
operacionais das Forças Armadas, que desenvolverão, de forma episódica, 
em área previamente estabelecida e por tempo limitado, as ações de 
caráter preventivo e repressivo necessárias para assegurar o resultado das 
operações na garantia da lei e da ordem. (Incluído pela Lei Complementar 
nº 117, de 2004). 
§ 5º Determinado o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da 
ordem, caberá à autoridade competente, mediante ato formal, transferir o 
controle operacional dos órgãos de segurança pública necessários ao 
desenvolvimento das ações para a autoridade encarregada das operações, 
a qual deverá constituir um centro de coordenação de operações, 
composto por representantes dos órgãos públicos sob seu controle 
operacional ou com interesses afins. (Incluído pela Lei Complementar nº 
117, de 2004). 
§ 6º Considera-se controle operacional, para fins de aplicação desta Lei 
Complementar, o poder conferido à autoridade encarregada das 
operações, para atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a 
serem desempenhadas por efetivos dos órgãos de segurança pública, 
obedecidas as suas competências constitucionais ou legais. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 117, de 2004) 
§ 7º A atuação do militar nos casos previstos nos arts. 13, 14, 15, 16-A, nos 
incisos IV e V do art. 17, no inciso III do art. 17-A, nos incisos VI e VII do 
art. 18, nas atividades de defesa civil a que se refere o art. 16 desta Lei 
Complementar e no inciso XIV do art. 23 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
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1965 (Código Eleitoral), é considerada atividade militar para os fins do art. 
124 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
136, de 2010). (BRASIL, 2010, s/p.) 

 

Como pode ser observado na citação apresentada anteriormente, o emprego 

da Op GLO (BRASIL, 2010), ocorre nos casos em que há esgotamento das forças 

tradicionais de segurança pública dos Estados, e também, quando há situações de 

perturbações da ordem pública.  

É perceptível que a atuação da operação de GLO pelo Exército Brasileiro, só 

deve ocorrer, quando a ordem pública fica, totalmente debilitada e os órgãos 

responsáveis pela segurança não conseguem fazê-la de forma eficiente, de acordo 

com o Art. 144 da Constituição Federal Brasileira, verificada na passagem a seguir, 

retirada da própria constituição: 

 

Art.144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I – polícia federal; 
II – polícia rodoviária 
federal; 
III – polícia ferroviária 
federal; 
IV – polícias civis; 
V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. (BRASIL, 1988, s/p). 
 

 

3.3.2 Conceitos da Op GLO  

 

 

Entre os diversos conceitos contidos no manual de Garantia da Lei e da 

Ordem (MD33-M-10), destaca-se a definição de Operações de GLO: 

 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação 
militar conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área 
previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por objetivo a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio em situações de esgotamento dos instrumentos para isso 
previstos no art. 144 da Constituição ou em outra sem que se presuma ser 
possível a perturbação da ordem. (BRASIL, 2013, p. 14) 
 

Já no manual de Garantia da Lei e da Ordem do Exército Brasileiro, C 85-1 
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(GLO), apresenta o seguinte conceito para as Operações de GLO: 

 

a. Operações de Garantia da Lei e da Ordem (OpGLO) – Operações 
militares conduzidas pelas Forças Armadas, por decisão do Presidente da 
República, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por 
tempo limitado, com o propósito de assegurar o pleno funcionamento do 
estado democrático de direito, da paz social e da ordem pública (BRASIL, 
2010, p. 10).  

 

 

3.4  O AMPLO ESPECTRO  

 

 

“O Exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e 
conflitos armados, deve ser constituído por meios modernos e por efetivos 
muito bem adestrados. O Exército não terá dentro de si uma vanguarda. O 
Exército será, todo ele, uma vanguarda.” - Estratégia Nacional de Defesa 

 

A atuação no meio da população faz com que as Unidades, antes voltadas 

exclusivamente para o combate convencional, sejam também equipadas e 

adestradas para a utilização de recursos não letais.    

As operações militares recentes no Rio de Janeiro comprovam a importância 

desses meios como elementos que facilitam a entrada em locais, onde o acesso é 

difícil, devido ao terreno, à exposição das forças de segurança, ou por ambos. 

Os Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro, tais como o Sistema Integrado 

de Monitoramento de Fronteiras Terrestres (SISFRON) e o Sistema Integrado de 

Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER) irão exigir prontidão e 

pronta resposta (Júnior, 2013, p. 05).   

Portanto, considerando a dimensão continental do Brasil, recursos que 

assegurem a mobilidade orgânica e a estratégia serão essenciais para responder 

com eficiência a qualquer ameaça direcionada ao patrimônio sob a guarda desses 

sistemas. Para confirmar isso, ressalta-se o previsto na Estratégia Nacional de 

Defesa, com relação à concepção do Exército como vanguarda, explicitado por 

Júnior (2013) na página a seguir: 
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Na paz, significa a versatilidade com que se substitui a presença ou a 
onipresença pela capacidade de se fazer presente (mobilidade) à luz da 
informação (monitoramento/controle). Na guerra, exige a capacidade de 
deixar o inimigo em desequilíbrio permanente, surpreendendo-o por meio da 
dialética da desconcentração e da concentração de forças [...].  (JÚNIOR, 
2013, p. 05). 
 

 

Como consequência, acredita-se que o emprego da inteligência, durante as 

operações militares proporciona uma melhora na atuação da tropa e, por 

conseguinte irá aumentar seu grau de importância, já que as informações, 

atualmente são cada vez mais velozes, e o apoio da inteligência, faz-se mister para 

tomada de decisões rápidas e precisas, para que não seja perdido o princípio da 

oportunidade.  

 

 

3.5 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA  

 

 

3.5.1 O histórico da inteligência  
 

 

O conhecimento antecipado do inimigo e de detalhes e informações acerca 

do terreno sempre foi uma condição sinequa non para grandes vitórias.  A atividade 

de Inteligência e sua importância são históricas como pode ser verificado na 

passagem da Bíblia no seu Capítulo 13: 1-3, Livro de Números: 

 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de 
Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada tribo de seus pais 
enviareis um homem,sendo cada um,príncipe entre eles.E enviou-os 
Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor; todos aqueles 
homens eram cabeças dos filhos de Israel. (BÍBLIA SAGRADA, Cap. 13,1-
3) 

 

Segundo Ugarte apud Gonçalves (2017, p. 07)2 existe a concepção trina de 

inteligência (conhecimento-organização-atividade) que é de sua importância para a 

tomada de decisão, tanto no campo militar, quanto nas altas esferas da 

Administração Pública. 
                                                
2 GONÇALVES, Joanisval Brito. Atividade de Inteligência e Legislação Correlata. Editora 
Impetus, Série Inteligência, Segurança e Direito. Niterói-RJ, Ed. 5ª, 2017. 
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Já nos dizeres teóricos de Kent apud Gonçalves (2017)3 uma das 

concepções mais conhecidas e aceitas, que descreve a inteligência, a percebe sob 

três facetas: conhecimento, organização e atividade. Esses três aspectos também 

podem ser compreendidos como produto, organização e processo, como destaca 

Gonçalves (2017): 

 

• Inteligência como produto, conhecimento produzido: trata-se do 
resultado do processo de produção de conhecimento e que tem como 
cliente o tomador de decisão em diferentes níveis. […] 
• Inteligência como organização:diz respeito às estruturas funcionais 
que têm como missão primordial a obtenção de informações e produção de 
conhecimento de inteligência. […] 
• Inteligência como atividade ou processo:refere-se aos meios pelos 
quais certos tipos de informação são requeridos, reunidos (por meio de 
coleta ou busca), analisados e difundidos, e, ainda, os procedimentos para 
a obtenção de determinados dados, em especial aqueles protegidos […] 
(GONÇALVES,2017, p. 133-134). 

 

Segundo Fontes (2008), a inteligência foi preponderante nos eventos 

históricos: 

 

Nas Guerras da Independência, a Bahia foi um dos palcos mais violentos 
da luta pela emancipação do Brasil. Naquela ocasião, as forças baianas, 
nos momentos em que foram lideradas pelo General Labatut, fizeram largo 
emprego de destacamentos para vigiar ilhas, praias e ancoradouros, enfim 
do emprego da técnica operacional da vigilância. O objetivo era de 
acompanhar os movimentos das tropas portuguesas comandadas pelo 
General Madeira de Melo, demonstrando a importância do conhecimento 
sobre o inimigo e suas atividades. 
A negligência em alguns dos aspectos básicos a qualquer planejamento 
militar, o conhecimento do inimigo e do terreno foi causa dos revezes aos 
ataques realizados pelo exército comandado pelo Marechal Felisberto 
Caldeira Brant Pontes, o Marquês de Barbacena, por ocasião da 
Campanha da Cisplatina, na Batalha do Passo do Rosário, em 20 de 
fevereiro de 1827. A falta do conhecimento sobre o efetivo, valor e 
dispositivo inimigo na região do Passo do Rosário, bem como não saber 
tirar vantagens das características do terreno foi a razão do insucesso do 
Marquês naquela campanha. 
Durante a Guerra contra Oribe e Rosas (1851-1852), o Marquês de Caxias 
realizou reconhecimentos na costa portenha com a finalidade de levantar 
pontos de desembarque, sobressaindo a importância do conhecimento do 
terreno para a execução de uma operação militar. (FONTES, 2008, p. 15) 

 

A Inteligência no Brasil origina-se com o advento do Conselho de Defesa 

Nacional, mediante o Decreto nº. 17.900, de 29 de setembro de 1927. Esse 

Conselho, constituído pelo então Presidente da República e pelos Ministros de 

                                                
3  Ibidem 
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Estado, tinha como finalidade, entre outras, a missão de estruturar e controlar a 

produção de conhecimentos sobre questões de ordem financeira, econômica, bélica 

e moral, referente à defesa da Pátria. 

Faz-se importante, ainda, na evolução da história da inteligência, referenciar 

a criação do Serviço Federal de Informações, de acordo com o Decreto-Lei nº. 

9.775-A, de 6 de setembro de 1946, com a competência de “superintender e 

coordenar as atividades de Informações que interessassem a Defesa Nacional”. 

A época das atividades de Informações e Contrainformações pela luta 

ideológica que caracterizou a “Guerra Fria”, entre duas grandes potências. De um 

lado, os Estados Unidos da América (EUA), e do outro, a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (antiga URSS). Essa situação implicou na inclusão de outras 

nações neste conflito pela disputa de hegemonia, entre elas temos também o Brasil. 

Na década de 60 tivemos um período conturbado no Brasil, gerando 

gradativas manifestações de diversos segmentos da sociedade, resultando na 

Revolução Democrática de 31 de março de1964. Neste período, houve a extinção 

do SFCI e a criação do SNI, em 13 de junho de 1964, conforme a Lei nº. 4.341. O 

SNI coube a “superintender e coordenar as atividades de Informações e 

Contrainformações, em particular as que interessam à Defesa Nacional”, 

semelhante às atribuições do SNI. 

De 1964 a 1985, foi criado a Escola Nacional de Informações e a Doutrina, 

também de caráter nacional. O ex-presidente Collor de Melo extinguiu o SNI, 

criando a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e, definiu o espaço para Inteligência, 

instituindo como órgãos responsáveis o Departamento de Inteligência, o Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos e as Agências Regionais. 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso autorizou a medida Provisória nº. 813, 

de 1º de janeiro 1995, responsável pela criação da Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), autarquia Federal vinculada à Presidência da República, com o 

objetivo de planejar e executar atividades de natureza sigilosa necessárias à 

segurança do Estado Brasileiro. 

Já o Sistema Brasileiro de Inteligência foi criado pela Lei 9.883, de 7 de 

dezembro de 1999, como objetivo de integração das ações de planejamento e 

execução da Inteligência do Brasil. O Art 1º da Lei 9.883, de 7 de dezembro de 

1999, descreve o que é o SISBIN e conceitua a Inteligência e Contra inteligência: 

 



32  
 
 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as 
ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do País, 
com a finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos 
assuntos de interesse nacional. 
§ 1° O Sistema Brasileiro de Inteligência tem como fundamentos a 
preservação da soberania nacional, a defesa do Estado Democrático de 
Direito e a dignidade da pessoa humana, devendo ainda cumprir e 
preservar os direitos e garantias individuais e demais dispositivos da 
Constituição Federal, os tratados, convenções, acordos e ajustes 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte ou 
signatário, e a legislação ordinária. 
§ 2° Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como inteligência a 
atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 
conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações 
de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação 
governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do 
Estado. 
§ 3° Entende-se como Contrainteligência a atividade que objetiva 
neutralizar a inteligência adversa. (BRASIL, 1999) 
 

A ABIN, estabelecida por lei, tem como seu órgão central, o SISBIN que é o 

responsável pelo processo de obtenção e análise de informações e produção de 

conhecimentos de Inteligência, necessários ao processo decisório do Poder 

Executivo. Também atua na proteção das informações sensíveis e estratégicas do 

País.  

Em 2017 foi aprovada a Estratégia Nacional de Inteligência (ENINT) que 

regula e define a atividade de inteligência: 

 

Exercício permanente de ações especializadas, voltadas para a produção 
e difusão de conhecimentos, com vistas ao assessoramento das 
autoridades governamentais nos respectivos níveis e áreas de atribuição, 
para o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação das 
políticas de Estado. A Atividade de Inteligência divide-se, 
fundamentalmente, em dois grandes ramos: 
I – Inteligência: atividade que objetiva produzir e difundir conhecimentos 
às autoridades competentes, relativos a fatos e situações que ocorram 
dentro e fora do território nacional, de imediata ou potencial influência 
sobre o processo decisório, a ação governamental e a salvaguarda da 
sociedade e do Estado; 
II – Contra inteligência: atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir 
e neutralizar a Inteligência adversa e as ações que constituam ameaça à 
salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de 
interesse da sociedade e do Estado. (BRASIL, 2017) 

 
 

 
3.6 A BASE LEGAL PARA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA MILITAR  

 

 

Nas orientações da Política de Defesa Nacional (PDN) (2016), define-se 
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Defesa Nacional como: 

 

2.1.1 A PND expressa os objetivos a serem alcançados com vistas a 
assegurar a Defesa Nacional, conceituada como o conjunto de atitudes, 
medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a 
defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 
ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. 
2.1.2 Portanto, a Política Nacional de Defesa atua no sentido de 
contribuir para a percepção de um estado de Segurança Nacional, 
entendida como a condição que permite a preservação da soberania e da 
integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, livre de 
pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do 
exercício dos direitos e deveres constitucionais. (grifo nosso) (PDN, 
2016). 
 

A política de Defesa Nacional está pautada com os seguintes 

posicionamentos do PND: “XIV. manter as Forças Armadas adequadamente 

preparadas e equipadas, a fim de serem capazes de cumprir suas missões 

constitucionais, e prover a adequada capacidade de dissuasão.” (PDN, 2016). 

Entre os objetivos e sua descrição: 

 

I. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. 
Trata-se de assegurar a condição inalienável de fazer valer a vontade 
nacional e de exercer a última instância da autoridade do Estado, sobre o 
conjunto das instituições, bens nacionais, direitos e obrigações, valores e 
costumes, bem como a estabilidade da ordem jurídica em todo o 
território nacional. (grifo nosso) (PDN, 2016) 
 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece: 

 

Poder Nacional 
Assim, entende-se o Poder Nacional como a capacidade que tem a Nação 
para alcançar e manter os Objetivos Nacionais, em conformidade com a 
vontade nacional, manifestando-se nas Expressões Política, Econômica, 
Psicossocial, Militar e Científico-tecnológica. 
O preparo do Poder Nacional consiste de um conjunto de atividades 
executadas com o objetivo de fortalecê-lo, seja pela manutenção ou 
aperfeiçoamento do poder existente, seja por meio da transformação do 
potencial em poder. A eficiência de tal preparo depende de políticas e 
estratégias que propiciem as condições necessárias ao processo de 
desenvolvimento do País. [...] 
 
[...]São consideradas Capacidades Nacionais de Defesa aquelas compostas 
por diferentes parcelas das expressões do Poder Nacional. Elas são 
implementadas por intermédio da participação coordenada e sinérgica de 
órgãos governamentais e, quando pertinente, de entes privados orientados 
para a defesa e para a segurança em seu sentido mais amplo. Assim, 
destacam-se dentre as Capacidades Nacionais de Defesa: as Capacidades 
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de Proteção, de Dissuasão, de Pronta-resposta, de Coordenação e 
Controle, de Gestão da Informação, de Mobilidade Estratégica e de 
Mobilização. [...] 
 
[...]A Capacidade de Gestão da Informação visa a garantir a obtenção, a 
produção e a difusão dos conhecimentos necessários à coordenação e ao 
controle dos meios de que dispõe a Nação, proporcionando o acesso à 
Inteligência aos tomadores de decisão e aos responsáveis pelas áreas de 
Segurança Pública e de Defesa Nacional, em todos os escalões. O Sistema 
Brasileiro de Inteligência – SISBIN é a sua estrutura principal. Essa 
capacidade proporciona condições para a ação preventiva do poder público 
e contribui para a eficácia dos meios operativos das Forças Armadas e dos 
meios de segurança pública. 
A ausência de litígios bélicos manifestos, a natureza difusa das atuais 
ameaças e o elevado grau de incertezas, produto da velocidade com que as 
mudanças ocorrem, exigemênfase na atividade de Inteligência e na 
capacidade de pronta resposta das Forças Armadas, às quais estão 
subjacentes características, tais como versatilidade, interoperabilidade, 
sustentabilidade e mobilidade estratégica, por meio de forças leves e 
flexíveis, aptas a atuarem de modo combinado e a cumprirem diferentes 
tipos de missões. (grifo nosso) (END,2016). 
 

A Estratégia Nacional de Defesa (2016) visa atender a Ação Estratégica de 

Defesa (AED): 

 

OND-1: GARANTIR A SOBERANIA, O PATRIMÔNIO NACIONAL E A 
INTEGRIDADE TERRITORIAL 
ED-1 Fortalecimento do Poder Nacional [...] 
 
[...] AED-5 Fortalecer o Sistema Brasileiro de Inteligência (END, 2016) 
 

A Doutrina de Inteligência de Defesa (DID) define Atividade de Inteligência 

como sendo: 

 

a) A atividade técnico-militar especializada, com base em processo 
mental, permanentemente exercida, com a finalidade de produzir e 
salvaguardar conhecimentos de interesse da Defesa. 
b) A Atividade de inteligência de Defesa (AID) é exercida em dois ramos: 
a Inteligência e a Contra inteligência (CI). Esses ramos devem ser 
entendidos como indissoluvelmente ligados, significando que ambos são 
parte de um todo. (BRASIL, 2016, p.17) 
 

O apoio da Atividade de Inteligência nas operações militares é fator 

fundamental para a operação militar, já que o conhecimento obtido sobre as 

possibilidades e limitações do inimigo são informações importantes no processo 

decisório do comandante. Logo, pode-se inferir que a Inteligência tem um 

dinamismo característico, devido sua capilaridade e deve fazer-sepresente nas fases 
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de uma operação militar.  

 

3.6.1 Inteligência Militar  

 

A Inteligência Militar (IM) identifica o conhecimento, assim como o dado que 

foi processado, analisado e julgado relevante. Esse dado deve levar ao 

entendimento do terreno, do dispositivo, e das intenções do inimigo, além das 

condições civis e meteorológicas, assim podemos verificar no Manual de 

Fundamentos da Inteligência Militar Terrestre (2015): 

 

4.2.1 A IM é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares exercidas 
em caráter permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de 
interesse dos comandantes e seus estados-maiores, em todos os níveis, 
bem como proteger conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB 
contra ações da Inteligência oponente.  
4.2.2 Os conhecimentos sobre o inimigo, terreno, condições 
meteorológicas, considerações civis e também sobre outros aspectos do 
AmbOp e do Espaço de Batalha são essenciais para os comandantes e 
seus estados-maiores. 
4.2.3 Para tal, todo e qualquer integrante do EB, no exercício de suas 
funções, é ativo participante do Ciclo de Inteligência (sequência ordenada 
de atividades por meio dos quais dados são obtidos e conhecimentos são 
produzidos e colocados à disposição dos usuários de forma racional), como 
verdadeiros sensores, repassando dados aos elementos especializados 
para a produção de conhecimentos de Inteligência para os decisores. 
(BRASIL, 2015, p. 4-1) 
 

Além do mais, o campo da inteligência militar abrange o ambiente 

operacional, que são fatores que interagem entre si, de forma específica à dimensão 

humana, física e a informacional. O ambiente de batalha, que se caracteriza pelo 

tamanho físico e virtual, é onde ocorre ou repercute o combate, ou seja, as 

dimensões tangíveis e intangíveis. O apoio da inteligência proporciona o 

assessoramento do decisor, contribuindo para a formação da consciência situacional 

no espaço de batalha, com o domínio do estado da mente próximo da situação real 

com a percebida, ou seja, é possível a compreensão da situação do ambiente 

operacional em tempo hábil para tomada de decisão.  
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3.6.2 Inteligência Militar no nível tático  

 

 

O apoio da inteligência militar em Op GLO no nível tático busca contribuir 

para o desenvolvimento da consciência situacional para o tomador de decisão, já 

que fornece o conhecimento do ambiente operacional e das ameaças presentes e 

busca manter o princípio de oportunidade da inteligência que é fundamental em 

virtude da alteração frequente e veloz do ambiente operacional no espaço de 

batalha. Como pode ser observado há importância da inteligência em diversos 

níveis, mas cabe destacar o nível tático:  

 
4.5.6.1 No nível tático, a inteligência contribui para a consciência situacional 
do comandante operativo, pois permite o conhecimento do ambiente 
operacional e das ameaças presentes. 
4.5.6.2 A inteligência produz e salvaguarda conhecimentos limitados, de 
curto alcance no tempo e dirigidos às necessidades imediatas do 
comandante tático para o planejamento ou para a condução de operações 
militares. 
4.5.6.3 Neste nível, cresce de importância o princípio da oportunidade, uma 
vez que as condições do ambiente operacional e do espaço de batalha se 
alteram muito rapidamente, obrigando o comandante a reavaliar a situação 
militar frequentemente. EB20-MF-10.107 4-5 
4.5.6.4 O Ciclo de Inteligência deve ser dinâmico e a fase da orientação 
deve ser permanentemente atualizada. O nível tático é aquele onde a 
Função de Combate Inteligência tem aplicação plena no âmbito do SIEx.  
4.5.7 No nível tático, a Inteligência deve: 
a) gerar conhecimentos e produtos capazes de apoiar diretamente o 
processo decisório dos comandantes táticos, no planejamento e na 
condução de operações militares; 
b) obter um detalhado conhecimento das unidades dos oponentes, das 
características técnicas de seus materiais, de seus métodos de atuação e 
doutrina de emprego, da personalidade de seus chefes político-militares; e 
c) levantar as condições meteorológicas, as características do terreno e as 
considerações civis que possam impactar na condução das operações 
militares. 
4.5.8 No nível tático, a Inteligência é executada de modo descritivo. Nesse 
nível cresce de importância o princípio da oportunidade, uma vez que as 
condições do AmbOp e do Espaço de Batalha se alteram muito 
rapidamente, obrigando os comandantes a reavaliarem a situação e 
reverem suas decisões com maior frequência. (BRASIL, 2015, p. 4-4) 

 

3.7 O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO (SIEx) 

 

 
 
O Sistema de Inteligência do Exército, possui como órgão de direção 
setorial o Centro de Inteligência do Exército (CIE) que é o órgão central do 
SIEx  e funciona como um dos Órgãos de Assessoramento Direto e 
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Imediato do Comandante do Exército (OADI). Juntamente com o Comando 
de Operações Terrestres (COTER) e o Estado-Maior do Exército (EME), 
mantém rotinas de trabalho na Atividade de Inteligência para permanente 
mitigar ameaças e reduzir vulnerabilidade, além disso, busca realizar a 
avaliação de riscos e, principalmente, para suprir as necessidades de 
conhecimento, visando ao emprego da F Ter. (JÚNIOR, 2018, p. 27) 
 

O SIEx é responsável pela produção de conhecimentos necessários para que 

o Exército Brasileiro (EB), com objetivo de que haja um permanente preparo e o EB 

esteja a pronto emprego contra ameaças à soberania, ou à integridade do país, 

atendendo às possíveis situações de emprego previstas na Constituição Federal e 

na Estratégia Militar de Defesa. Sua estrutura é desdobrada, desde os tempos de 

paz, o que acaba contribuindo para a manutenção da consciência situacional e a 

obtenção da superioridade de informação. (Júnior, 2018 p. 28) 

Ainda em Júnior (2018), o autor afirma que o SIEx é estruturado com 

agências e órgãos de inteligência (OrgIntlg). As agências de inteligência (AI) são 

responsáveis pela coleta de dados, análise e produção de conhecimento, enquanto 

que os órgãos fazem a busca do dado negado. As AI que integram os SIEx são 

classificadas em classes A, B e C, conforme o escalão considerado. O sistema 

também possui agências especiais (AE), formadas pelas 2ª seções do Órgão de 

Direção Geral (EME), dos Órgãos de Direção Setorial e do Órgão de Direção 

Operacional (COTER), além do AI do Comando de Operações Especiais e as 

aditâncias. Os OrgIntlg enquadram os elementos responsáveis pela execução de 

operações de Inteligência, sendo ligados aos Cmdo Mil A, Divisões de Exército, 

Brigadas e Artilharia Divisionária: 

 

As AI classe A, em número de 8 (oito), são orgânicas dos Comandos 
Militares de Área. O AI classe B é orgânico das Regiões Militares, das 
Divisões de Exército, das Brigadas e das Artilharias Divisionárias. As AI 
classe C são orgânicas de todas as organizações militares do EB no nível 
Unidade e Subunidade independente. Os OrgIntlg, atualmente, são 
compostos por um Batalhão de Inteligência Militar (BIM), Companhias de 
Inteligência (Cia Intlg) e Grupos de Operações de Inteligência (GpOpIntlg). 
O SIExpossui 1 (um) BIM, 7 (sete) Cia Intlg e mais de 2 (duas) dezenas de 
GpOpIntlg. O 6º BIM é orgânico do Comando Militar do Oeste (CMO) e as 
Cia Intlg pertencem aos demais CmdoMilA. Os Grupos de Operações de 
Inteligência são Orgânicos das Divisões de Exército, Brigadas e Artilharias 
Divisionárias da Força. (JÚNIOR,2018, p. 56) 
 

É responsabilidade do SIEx as operações de inteligência, gerenciando as 

operações no âmbito do EB. Igualmente, o SIEx atua de forma permanente em 

situação de paz e de conflito, baseando a sua atuação em torno de todos os 
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integrantes do sistema, conforme as funções gerais de obtenção, análise e suporte. 

(JÚNIOR,2018) 

 A figura 3 apresenta a concepção geral do Sistema de Inteligência do 

Exército, segundo Júnior (2018): 

 

 
FIGURA 3 – Concepção geral do SIEx 
Fonte: EB20-MF-10.107 adaptado por Júnior (2018). 

 

O SIEx atua na execução da atividade de Inteligência nos níveis estratégico, 

operacional e tático. O sistema é o responsável pela elaboração do Plano de 

Inteligência do Exército4 (PIEx). Esse plano orienta a obtenção e a produção de 

conhecimentos, procurando atender às necessidades da F Ter, para os seus 

planejamentos decorrentes da Estratégia de Emprego de Defesa, em relação à 

defesa externa e às ações subsidiárias. Desse modo, as missões do EB são 

atribuídas dentro da elaboração de Hipóteses de Emprego5 (HE). Para cada HE é 

elaborado, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), um Plano 

Estratégico de Emprego Conjunto das Forças Armadas6 (PEECFA), detalhando as 

responsabilidades de cada Força Singular (JÚNIOR,2018). 

O SIEx trabalha para mitigar as incertezas no emprego da F Ter nos cenários 

                                                

4É o plano que consolida todo o repertório de conhecimentos necessários (RCN) da F Ter, abordando todos 
os assuntos relevantes para o EB. 
5Situação hipotética de emprego das FA, dentro de um quadro de defesa externa ou interna. São 
elaboradas com base em fatores históricos e nas conjunturas nacional e internacional. 
6 Planejamento inicial do emprego das FA para fazer frente a uma HE. 
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elaborados pelo EMCFA, atuando de forma preditiva, usando sua capilaridade para 

obter uma gama de dados e informações que serão analisados e constantemente 

reavaliados para manter atualizados os conhecimentos necessários no emprego da 

F Ter de forma eficaz e eficiente, tendo o conhecimento disponível em tempo 

oportuno. (JÚNIOR,2018) 

A figura 4 apresenta a estrutura do SIEx: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 4 –Estrutura do SIEx 
Fonte: adaptado de Júnior (2018) 
 
 

Para Júnior (2018), o SIEx desenvolve e aprimora suas capacidades e as 

disciplinas de Inteligência para cumprir as suas tarefas perante o EB. Essas 

capacidades são desenvolvidas, considerando os sete fatores determinantes: 

doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura 

(DOAMEPI).  

Além disso, o SIEX possui doutrina própria. Sua organização sistêmica está 

consolidada e possui capilaridade em nosso país. O seu adestramento é realizado 

de forma contínua, fruto de seu caráter permanente. O Sistema de Inteligência 

possui material que precisa ser readequado às suas novas missões. Em relação à 

educação e pessoal, o SIEx possui um estabelecimento de ensino, a Escola de 

Inteligência Militar do Exército (EsIMEx), que especializa seus recursos humanos e 

contribui para a atualização doutrinária.  
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Já no tocante a infraestrutura, o sistema engloba instalações físicas, 

equipamentos e serviços necessários, que dão suporte à utilização e ao preparo dos 

elementos de emprego, de acordo com a especificidade de cada capacidade.  

Atuando com foco no DOAMEPI e utilizando-se do ciclo de inteligência, o 

SIEx garante o cumprimento de sua missão principal: contribuir para a consciência 

situacional no EB (figura 5): 

 

 

 
FIGURA 5 –O ciclo de Inteligência e a consciência situacional 
                Fonte: EB20-MF-10.107, adaptado por (JÚNIOR,2018) 

 

Além disso, Júnior (2018) aponta que o SIEx possui disciplinas que são 

responsáveis pela excelência de qualidade com desenvolvimento e aprimoramento 

das disciplinas de inteligência que visam o cumprimento da missão. Essas 

disciplinas compreendem os meios, sistemas e procedimentos utilizados para 

explorar, armazenar e difundir dados e conhecimentos referentes à situação, à 

ameaça e outros fatores de relevantes para a F Ter.  

Nesse sentido, as disciplinas clássicas de inteligência são classificadas de 

acordo com a natureza da fonte, ou do órgão de obtenção que a explora. O EB 

explora disciplinas de inteligência, segundo aponta o autor citado a seguir: 

 

Inteligência de fontes humanas – produzos dados e conhecimentos 
oriundos da exploração de fontes humanas, ou seja, de pessoas. É a 
disciplina de inteligência mais antiga da história da arte da guerra. 
Inteligência geográfica – essa disciplina engloba a inteligência de imagens, 
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apresentando dados e conhecimentos provenientes da exploração e 
análise de imagens fixas, de vídeo, satelital e outros sensores. Ela avalia e 
representa de forma geo- referenciada as características físicas e as 
atividades que ocorrem na superfície terrestre. 
Inteligência de sinais – produzem dados e conhecimentos oriundos da 
exploração do espectro eletromagnético.  
Inteligência cibernética – produz dados e conhecimentos oriundos da 
exploração da dimensão informacional do Espaço de Batalha. 
Inteligência de fontes abertas – produz dados e conhecimentos oriundos 
da coleta em fontes de caráter público, reduzindo a demanda sobre as 
outras disciplinas.  
Inteligência técnica – produz dados e conhecimentos oriundos da 
exploração de equipamentos tecnológicos. Utiliza metodologia científica 
em sua análise, proporcionando um conhecimento em detalhes de 
aspectos fundamentais do ambiente operacional.  
Inteligência de assinatura de alvos – produz conhecimento a partir da 
análise científica e técnica de fontes emissoras dentro de uma área de 
interesse, identificando as características específicas e revelando a 
ameaça. Essa disciplina economiza o acionamento dos meios de busca do 
Sistema de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 
(IRVA). 
Inteligência sanitária – produz conhecimento de caráter técnico, bio-
científicas e epidemiológicas, relacionadas à saúde humana e animal. 
Requer o assessoramento de especialistas sanitários durante o ciclo de 
Inteligência. 
Um grande desafio para o SIEx é a integração e sincronização dessas 
disciplinas para a produção de conhecimentos utilizáveis pelo EB de forma 
objetiva e oportuna, proporcionado economia de meios no levantamento 
de informações relevantes para a F Ter. A figura 10 resume a importância 
das capacidades do SIEx para o atingimento de suas tarefas. 
(JÚNIOR,2018, p. 80) 
 

Veja a seguir uma tabela apresentando todas essas capacidades:  

FIGURA 06– Resumo das capacidades do SIEx. 
Fonte: (JÚNIOR, 2018) 
 
 

Para Júnior (2018) o emprego é de forma sinérgica, integrada e sincronizada 

de todas as capacidades sobre as dimensões humana, física e informacional do 
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ambiente operacional é coordenada pelo SIEx. Dessa forma, e de maneira 

permanente, as necessidades de conhecer do EB são respondidas pelo Sistema de 

Inteligência por intermédio da produção de conhecimentos, garantindo a consciência 

situacional em todos os níveis, além de apoiar a consecução da superioridade de 

informações.  

A Inteligência, enquanto atividade torna-se importante, pois a conjuntura 

internacional levou a um quadro de maior cooperação dos serviços de inteligência, 

em virtude do aumento de atividades como, por exemplo, às das redes do crime 

organizado internacional e do terrorismo fundamentalista. 

Nesse sentido, o emprego do SIEx no acompanhamento das possíveis 

ameaças internas e externas é considerado importante, em virtude da 

adequabilidade e experiência de seus recursos humanos, à sua solidez no Exército 

Brasileiro e, em última instância, por ser o principal responsável por conduzir o 

emprego de força contra tais ameaças, se assim for determinado. 

 

 

3.8 A FUNÇÃO DE COMBATE INTELIGÊNCIA  

 

 

Segundo apontado pelo Manual de Fundamentos da Inteligência Militar 

Terrestre (2015), a função de combate inteligência é uma gama de tarefas, 

atividades e sistemas inter-relacionados que são empregados para compreender o 

ambiente operacional, além das possíveis e reais ameaças, os oponentes, o terreno 

e as demais considerações civis. 

Além disso, podemos compreender com maior precisão a real função do 

combate inteligência, através da citação apresentada na citação a seguir, na qual 

visualizaremos todas as diretrizes que regem este sistema: 

 

2.2.2 Com base nas diretrizes do Comandante, normalmente expressas em 
necessidades de inteligência (NI), executa tarefas associadas às operações 
de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA). 
2.2.3 Tem por objetivo, satisfazer as necessidades de conhecimento para o 
Comando, possibilitando o planejamento e a condução das operações. 
Suas atividades são permanentes e se desenvolvem desde o tempo de paz, 
materializando-se no Ciclo de Inteligência - Orientação, Obtenção, 
Produção e Difusão. 
2.2.4 A função de combate inclui tarefas relacionadas com a Atividade de 
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Inteligência Militar Terrestre propriamente dita, assim como com as de 
vigilância, reconhecimento e aquisição de alvos. 
2.2.5 A função de combate Inteligência é muito mais que a simples 
obtenção de dados e informações. É um processo contínuo que integra a 
análise da informação com o desenvolvimento das operações, de maneira 
que se possa visualizar e entender a situação. 
2.2.6 Esta função de combate não inclui apenas o pessoal e os meios que a 
integram de forma específica. Dela também fazem parte todos àqueles que 
realizam, em determinado momento, de uma forma ou de outra, atividades 
próprias a ela. Todo militar é, assim, um meio de obtenção de dados em 
potencial (ESS – conceito do inglês “EverySoldieris a Sensor”). 
2.2.7 A missão da função de combate Inteligência é apoiar o planejamento, 
a preparação, a execução e a avaliação de todos os tipos de operações. 
Portanto, o papel mais importante que desempenha é o de servir de base 
para o desenvolvimento das operações, apoiando o processo decisório, 
numa atividade contínua e dinâmica. 
2.2.8 A função de combate inteligência necessita de uma configuração 
capaz de proporcionar estruturas específicas de inteligência e de 
comunicações a todos os níveis de planejamento. 
2.2.9 A estrutura de inteligência deve incluir sistemas, procedimentos e 
organizações de inteligência capazes de gerar conhecimento de maneira 
oportuna. Uma estrutura de Tecnologia da Informação e das Comunicações 
(TIC) adequada complementa a função de combate. 
2.2.10 A função de combate Inteligência, orientada pela definição das 
necessidades de inteligência, obtém os dados necessários por meio de um 
esforço de obtenção (adaptado ao escalão de emprego) e os analisa e 
integra, apoiando a manobra. 
2.2.11 Uma vez orientada, elabora seu esforço de obtenção de dados, que 
consiste na conjugação, no tempo e no espaço, dos sensores 
especializados e não especializados. A função de combate inteligência 
elabora e difunde respostas às necessidades de inteligência levantadas 
durante o exame de situação. O conhecimento elaborado é difundido, em 
seguida, por meio dos escalões subordinados e superiores, para todos 
aqueles em operações. (BRASIL, 2015, p. 4-5). 
 
 

 

3.8.1 A integração da inteligência com as demais funções de combate 

 

 

Como expresso no Manual de Fundamentos da Inteligência Militar Terrestre 

(2015), a função de combate inteligência realiza a integração dos elementos de 

combate, junto com as informações e a diretriz do comandante. 

Logo, pode-se inferir que esses elementos são inseparáveis e essenciais para o 

preparo e emprego da F Ter no cumprimento de suas missões operativas.  

Além disso, o manual também aponta que a inteligência permeia o papel das 

demais funções de combate, da gestão de fontes de dados, tendo como objetivo 

mais abrangente a produção do conhecimento. Também é válido destacar que os 
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participantes de um ambiente operativo acabam por converter-se em uma fonte de 

dados capaz de agregar valor ao trabalho de produção do 

conhecimento. Com isso, a possibilidade do emprego de determinado dado para a 

integração de um conhecimento é uma condição fundamental para que a inteligência 

possa atuar de forma preventiva e com flexibilidade para manobrar seus meios de 

combate e corroborar no assessoramento ao decisor.  

De modo complementar ao que já foi discutido até o presente momento, e de 

acordo com o EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre (2014)7, o combate da 

Inteligência militar tem a seguinte função:  

 

A função de combate inteligência é capaz de extrair informações de 
cenários rarefeitos e, com a devida integração com outros dados 
disponíveis, produzir conhecimentos de significativo valor para o decisor, 
com oportunidade de utilização em prol da operação. Por esse motivo, faz-
se necessário a interlocução da função de combate inteligência com as 
demais integrantes do poder de combate. (BRASIL, 2014, p. 2-6) 
 
 

 

3.8.2 A inteligência nas operações de apoio a órgãos governamentais 

 

 

Segundo apontado pelo Manual de Fundamentos que apresenta as 

Operações do Exército Brasileiro (2014), essas operações de apoio, voltadas aos 

órgãos governamentais realizam o apoio através de elementos da Força Terrestre, e 

por meio da integração com outras agências governamentais, com a finalidade de 

juntar os interesses para atingir os objetivos convergentes com eficiência, evitando a 

repetição de ações, o desperdício de recursos e com vistas a se obter diferentes 

soluções. (BRASIL, 2014, p. 2-14) 

De acordo com os pressupostos apresentados pelo Manual de Operações, 

esse apoio normalmente é realizado em atividades que buscam proteger estruturas 

estratégicas, em cooperação com o desenvolvimento nacional e voltado para o bem 

estar social, bem como ao apoio do desenvolvimento econômico e de infraestrutura. 

Além disso, o Manual de Campanha do Exército Brasileiro, que trata sobre a 
                                                
7 BRASIL. Exército Brasileiro. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar Terrestre. 1ª Edição. Brasília, DF: 
Centro de Doutrina do Exército, 2014. 
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questão da Inteligência Militar (2015) complementa a presente discussão coma 

função de combate inteligência, como expresso na citação abaixo: 

 

5.9.6.3 A função de combate inteligência, de modo semelhante ao verificado 
nos outros tipos de operações militares, deve produzir conhecimentos de 
Inteligência, desde o período de normalidade, acerca das ameaças 
identificadas pelo SIEx que possam comprometer a segurança, o patrimônio 
ou os interesses do país. 
5.9.6.4 Esses conhecimentos apoiarão o decisor na definição da 
configuração da força a ser empregada, nas capacidades de que deverá ser 
dotada, na identificação de ações planejadas por agentes perturbadores da 
ordem pública etc. (BRASIL, 2015, p. 5-6). 
 

 

 
3.9 A FUNÇÃO COMBATE INTELIGÊNCIA EM Op GLO 

 

De acordo com Fiamoncini (2018), aFTer tem a possibilidade de utilizar a 

Central de Inteligência (CIntlg) para o apoio às ações desenvolvidas durante o 

emprego da tropa nas Op GLO, o que é feito atualmente. 

 

É nessa estrutura onde todas as ações desenvolvidas pela Inteligência 
Militar, no nível Tático, são coordenadas. Segundo a NCD/CIE, cabe ao 
Chefe da Central receber as necessidades de conhecimento do 
Comandante da operação e direcionar os trabalhos dos analistas para o 
atendimento dessas necessidades. (FIAMONCINI, 2018, p. 53) 

 
 

 
A CIntlg é o local que realiza a integração do conhecimento, por meio de 

variadas fontes. Com isso, é um meio de apoio válido para as operações GLO que 

deve ser utilizado como apoio, às operações militares, pois consegue, através de 

seu trabalho contínuo, mitigar as ameaças e reduzir a vulnerabilidade.  

O SIEX, assim estabelece o apoio àsOperações de GLO com a CIntlg, de 

acordo com o estabelecido na Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) do Centro 

de Inteligência do Exército (CIE): 

 

a. É uma estrutura dotada de pessoal e equipamentos com o objetivo de 
produzir e difundir conhecimentos como oportunidade; em apoio ou não a 
uma operação com emprego de tropa. 
b. A estrutura e os meios de uma Central de Inteligência estão 
diretamente relacionados com a Operação a ser apoiada, com a 
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complexidade dos conhecimentos necessários e como volume de meios de 
obtenção de dados das diversas fontes empregadas. 
c. Visualiza-se o funcionamento da Central de Inteligência, antes, 
durante e após o desencadeamento de uma Operação com emprego de 
tropa. 
d. É montada para coordenar e integrar os trabalhos dos meios de 
obtenção com os meios de análise a fim de reorientar as ações de busca, 
reconhecimento e vigilância com oportunidade. Deve contar com a 
participação de especialistas de todas as fontes de dados. (BRASIL, 2012, 
p. 01) 

 

Sua organização básica compreende uma Chefia, uma Célula de Análise, 

uma Célula de Obtenção e uma Célula de Tecnologia e Comunicações, como pode 

ser constatado na imagem apresentada na página seguinte: 

 

 

 

FIGURA 07 – Estrutura da Central de Inteligência. 
Fonte: NCD da CIntlg (2012, p. 2/20) 

 

Além disso, cada Célula integrante da CIntlg é descrita na NCD do CIE 

conforme explanado na citação a seguir: 

 

3.1 MISSÃO DA CÉLULA DE ANÁLISE 
a. É a estrutura componente da Central de Inteligência responsável pela 
análise e integração dos dados e conhecimentos obtidos das diversas 
fontes, redefinição do esforço de busca, visando a produção de 
conhecimentos. 
b. Deverá ser integrada por analistas de imagem, de sinais, de 
cibernética e de elementos de ligação de órgãos externos militares ou 
civis. 
3.2 MISSÃO DA CÉLULA DE OBTENÇÃO 
a.. É a estrutura componente da Central de Inteligência que, coordena, 
integra, e redireciona os meios das diversas fontes de obtenção de dados. 
b. Suas atribuições básicas são: 
- Coordenar, integrar, supervisionar e controlar os meios das diversas 
fontes. 
- Ligar-se com os Órgãos de Inteligência para transmitir as redefinições 
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do esforço de busca e as reorientações das equipes de busca, de acordo 
com as solicitações da Célula de Análise. 
- Receber dados dos meios de obtenção e remetê-los para Analista 
Integrador. 
3.3 MISSÃO DA CÉLULA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 
a. É a estrutura composta por equipamentos, terminais e outros meios 
de Tecnologia e de Comunicações estabelecida com a finalidade de 
proporcionar o recebimento e a transmissão de dados/conhecimentos com 
segurança e oportunidade e desenvolver o exercício pleno da atividade de 
comando e controle e interligar os elementos envolvidos com as ações de 
Inteligência. 
b. A Central de Inteligência deve possuir recursos tecnológicos eficazes 
e seguros e possibilitar expansão e/ou atualização de recursos 
tecnológicos sem sofrer solução de continuidade. 
c. As principais funcionalidades disponíveis são: 
1) Servidor de arquivos, centralizando a documentação recebida e 
gerada; 
2) Servidor de autenticação para controle de acesso aos recursos 
computacionais; 
3) Acesso a internet; 
4) Serviço de impressão; 
5) Telefones com tecnologia VoIP; 
6) Tele e Videoconferência; 
7) Apresentações Multimídia em tela interativa; 
8) Controle de acesso (portas) eCFTV; 
9) Sala de reuniões; e 
10) Ambiente de trabalho para os órgãos externos. (BRASIL, 2012, p. 02- 
20). 

 

Também podemos compreender os seguintes componentes que integram o 

CIntlg através das tabelas abaixo apresentadas: 

 
 

 SEÇÃO FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

1 
Chefia 

Chefe da Central C AvcdIntlg 

2 Analista integrador/Subchefe da CIM C AvcdIntlg 

3  
Célula de Análise 

Analista de Inteligência C Avcd/ItrIntlg 

4 Auxiliar de Analista de Inteligência C Avcd/ItrIntlg 

5 Auxiliar de Analista de Inteligência C AvcdIntlgSgt 

 
 
 

6  Analista de Contrainteligência C Avcd/ItrIntlg 

7 Auxiliar de Analista de Contrainteligência C AvcdIntlg 

8 Analista de Inteligência de Imagens C IntlgImg 

9 Auxiliar de Analista de Inteligência de Imagens C IntlgImgSgt 

10 Analista de Inteligência de Sinais C IntlgSin 

11 Auxiliar de Analista de Inteligência de Sinais C IntlgSinSgt 

12 Analista de Inteligência Cibernética C G Ciber 

13 Auxiliar de Analista de Inteligência Cibernética C G CiberSgt 



48  
 
 

14 Elemento de Ligação dos Órgãos Externos - 

15 
Célula de 

Obtenção 

Coordenador de OpIntlg C ItrIntlg 

16 Auxiliar de Coordenador de OpIntlg C BasIntlgSgt 

17 Coordenador de meios de reconhecimento C ItrIntlg 

18 
Célula de 

Tecnologia e 

Comunicações 

Operador do Disque-denúncia C BasIntlg 

19 Operador do C Com EstgOpCCom 

20 Operador do C Com EstgOpCCom 

21 Operador de Redes C Mnt Redes 

TABELA 1 – Componentes da CIntlg 
   Fonte: NCD da CIntlg (2012, p. 2/20) 
 
 

Pode-se inferir que, a CIntlg permite a integração com eficiência, eficácia e 

rapidez, em tempo real, de dados e informações de diversas fontes e oferece uma 

estrutura flexível que é capaz de buscar atender às necessidades de conhecer dos 

Comandantes, conforme a situação exigir. 

 

3.10 OPERAÇÕES DEINTELIGÊNCIA 

 

 

Para conseguir o dado e informações, o SIEX utiliza as fontes disponíveis. 

Dessa maneira, o Exército Brasileiro, no manual EB20-MF-10.107 (Inteligência 

Militar Terrestre, 2015), classifica as fontes, em função dos meios disponíveis, em: 

 

3.2 Inteligência de Fontes Humanas, 3.3 Inteligência de Imagens, 3.4 
Inteligência Geográfica, 3.5 Inteligência por Assinatura de Alvos, 3.6 
Inteligência de Fontes Abertas, 3.7 Inteligência de sinais, 3.8 Inteligência 
Cibernética, 3.9 Inteligência Técnica, 3.10 Inteligência Sanitária (BRASIL, 
2015,p. 03) 

 

Na IP 30-4, Operações de Inteligência que busca do dado negado e 

caracteriza-se da seguinte forma: 

 

 

a. É a atividade sigilosa voltada para a obtenção de dados não-
disponíveis e protegidos por medidas de segurança estabelecidas por 
quem os detém. 
b. Exige, para a sua execução, pessoal especializado e emprego de 
técnicas operacionais. 
c. Em combate, a Busca é realizada, também, por meio de processos 
próprios das operações militares convencionais - interrogatório de 



49  
 
 

prisioneiros, patrulhas de reconhecimento, Reconhecimento em Força, 
emprego da Guerra Eletrônica e outros (BRASIL, 1996, p. 02). 

 

 Entre as principais técnicas operacionais, que só podem ser realizadas pelos 

operadores de Inteligência, destacamos as seguintes: 

 

a) Observação Memorização e Descrição; 

b) Reconhecimento Operacional; 

c) Estória-Cobertura; 

d) Disfarce; 

e) Entrevista; 

f) Recrutamento Operacional; 

g) Vigilância;  

h) Comunicações sigilosas; 

i) Emprego de meios eletroeletrônicos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Em relação à análise dos dados obtidos foram realizados procedimentos que 

permitiram a compreensão mais adequada sobre as documentações provenientes 

dos diversos documentos e manuais acadêmicos utilizados. Sendo assim, o 

documento é identificado, em relação a sua natureza, os aspectos referentes ao seu 

autor, à data de publicação e ao local ou região no qual o mesmo foi produzido.  

Não obstante, foi verificado o conteúdo através da identificação do tema 

tratado. Também foi realizada a Interpretação dos documentos, esclarecendo 

expressões ou frases, cujo sentido possa vir a suscitar dúvidas. A terceira etapa 

envolve a avaliação da importância normativa ou doutrinária da fonte. 

Além disso, a comparação direta dos dados extraídos das diversas fontes 

permitiu entender a relação entre as variáveis propostas na pesquisa. Dessa 

forma,se tornará possível a reunião dos aportes necessários para a eliminação de 

dados incoerentes e para o desenvolvimento de conclusões embasadas que 

permitam a 

verificação da lacuna do problema levantado. 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

Como foi constatado ao longo do desenvolvimento teórico deste estudo, o 

Exército Brasileiro (EB) está cada vez mais sendo acionado para realizar missões 

no amplo espectro dos conflitos. Assim, foi determinante que a Doutrina de 

Inteligência do EB e do MD evoluíssem com o transcorrer do tempo. 

Além disso, a presente análise revela que há algumas reflexões que são 

necessárias nesse novo ambiente assimétrico, principalmente em relação à 

adequação e adaptação ao combate em Op de amplo espectro, como, pode ser 

verificado: a mecanização da infantaria, os novos radares, meios de defesa 

antiaérea e o modelo do fuzil IA2, apropriados para determinadas operações. Esses 
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são exemplos da evolução do Exército Brasileiro, que podem ser verificados através 

de estudos e experimentações doutrinárias. 

 Sendo assim o emprego da atividade de inteligência nas últimas décadas, 

entra nesse tipo de operação, justamente pela sua capacidade de capilaridade e 

importância na transmissão de dados, como foi abordado com a central de 

inteligência que, ao ser bem estruturado e com as adaptações pertinentes, pode 

servir como uma ferramenta que dará subsídio para a produção de um 

conhecimento em tempo preciso, principalmente para quem precisar tomar uma 

decisão em uma determinada operação.  

Dessa maneira, há um forte alinhamento estratégico e político em todos os 

níveis, e em toda a legislação nacional de Inteligência, assim como há inúmeros 

pontos de interseção com os interesses da Defesa Nacional. Com isso, é possível 

inferir nesta pesquisa que o SIEx deve observar os fatores determinantes de 

capacidades, com a finalidade de desenvolver as aptidões requeridas para o 

desempenho das atividades e tarefas, em um contexto de constante evolução nas 

dimensões física, humana e informacional.  

Como análise do resultado da pesquisa observa-se que o acompanhamento 

regular e perene da inteligência militar é de fundamental importância, pois possibilita 

a previsão e antecipação de eventos.  

Dessa maneira, a estrutura montada em uma central de inteligência, e sua 

capacidade de integrar as ações de Inteligência no contexto de uma Op GLO, 

diminuem as incertezas que fazem parte do ambiente operacional no amplo 

espectro dos conflitos, além de salvaguardar a integridade de seus integrantes e 

diminuir os riscos de envolvimento de militares do EB em atividades ilícitas, e 

possibilitar ao decisor a Consciência Situacional do ambiente operacional que é 

obtida diante da análise e julgamento dos conhecimentos e informações relevantes, 

com vistas a determinar as relações entre os fatores operativos e de decisão. 

Assim, haverá uma contribuição para a melhoria da imagem da instituição, 

evitando questionamentos que possam advir a respeito da competência do Exército 

em permanecer à frente da condução de importantes ações de Segurança Pública, 

no restabelecimento da paz social.  

Também se constatou a necessidade de haver uma atualização contínua 

dos mecanismos e do uso da Inteligência Militar para atuar nos novos desafios que 
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o Exército Brasileiro enfrenta. E para isso, foi verificada nesta pesquisa a 

importância da central de inteligência e das operações de inteligência. Portanto, a 

integração da inteligência militar às operações GLO torna-se uma condição sene 

qua non ao apoio ao elemento de combate, a fim de assessorar o processo 

decisório, com aptidão, preparo e consistência.   

Neste estudo, também pode ser verificado que a integração da inteligência 

em apoio às Op GLO no Nível Tático acaba por necessitar de algumas medidas a 

serem tomadas. São elas: 

 

No nível tático, onde praticamente se desenrolará as atividades da 
Inteligência Militar em apoio a uma Op GLO, o Chefe da Central de 
Inteligência deverá estabelecer ligação com o E2 da Força de Pacificação. 
Assim, além de cumprir as determinações do Escalão Superior, esses 
militares serão os responsáveis por atualizar o Plano de Inteligência do 
Escalão considerado, e estabelecer outros Elementos Essenciais de 
Inteligência, se for o caso, atendendo as particularidades da área sob sua 
responsabilidade e em função dos possíveis problemas que possam existir. 
Além do acompanhamento permanente da situação, outras providências 
devem ser tomadas para se acompanhar a conjuntura em boas condições, 
evitando o enfraquecimento do Exército. Nesse contexto, são sugeridas, 
dentre outras, as seguintes medidas: 
- Continuar os estudos de todos os aspectos que estariam envolvidos 
na integração dessas duas atividades; 
- Instituirum "canal de comunicação" eficiente entre as agências de 
Inteligência Classe C, Órgãos de Inteligência e Central de Inteligência e 
autoridades competentes para promover a integração rápida e confiável; 

- Programar medidas de Contra inteligência, melhorando a segurança 
das áreas e instalações, pessoal e meios de TI. 
- Assessorar tecnicamente as autoridades envolvidas nas discussões, 
facilitando o entendimento das características dos sistemas e uma melhor 
compreensão de suas necessidades; 
- Definir claramente, no âmbito da CIntlg, responsabilidades pelas 
ligações funcionais, facilitando uma rápida ligação entre os interessados; 
- Promover a divulgação das competências e do trabalho, evitando 
que outras autoridades pratiquem atividades superpostas; 
- Facilitar aos integrantes dos OI, o acesso aos Bancos de Dados 
disponíveis no sistema, favorecendo a coleta de dados de interesse para a 
Inteligência; 
- Promover, cada vez mais, a conscientização do alto escalão da 
Força de que a Atividade de Inteligência deve ter o apoio dos Órgãos de 
Inteligência em suas respectivas áreas de responsabilidade; e 
- Concentrar na CIntlg de uma determinada operação, o controle das 
atividades de Inteligência sob responsabilidade do Oficial de Inteligência do 
escalão considerado. Muitas outras medidas, fruto da evolução dos 
acontecimentos e de novos estudos realizados, certamente irão aparecer, 
inclusive com ideias mais aperfeiçoadas em relação às aqui propostas 
(FIAMONCINI, 2018, p. 52). 

 

Dessa forma, o apoio da atividade de inteligência em apoio a operações irá 
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aumentar de importância, em virtude da adequação ao ambiente operacional de 

amplo espectro, já que as informações serão cada vez mais velozes para tomada de 

decisões rápidas e precisas, a fim de não perder o princípio da oportunidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O cenário internacional de novas ameaças, aliado à situação nacional do 

ambiente assimétrico acaba por indicar o acompanhamento pelos órgãos públicos 

de segurança da atual conjuntura do país, de forma a possibilitar a mitigação de 

ameaças e a redução de vulnerabilidades que, por sua natureza, possaevidenciar a 

possibilidade de emprego do Exército.  

Com isso, para atingir os novos desafios do Brasil no ambiente assimétrico, 

em particular a Força Terrestre, detém da estrutura de Inteligência Militar que se 

tornou fundamental, pois sua atuação visa assessorar os comandantes em 

diferentes níveis e proporciona conhecimentos atuais no espaço de batalha, sendo, 

assim, uma ferramenta fundamental no sucesso de uma operação. 

É possível, ainda, verificar que a atividade de inteligência necessita estar 

permanentemente sendo empregada e atualizada, em virtude da confiança que a 

sociedade brasileira deposita no Exército Brasileiro, e, que por vezes, o EB se vê 

envolvido em situações que causam desgaste de sua imagem perante a opinião 

pública. 

Dessa forma, faz-se mister a integração da Função de Combate Inteligência 

no contexto do ambiente no amplo espectro, com a finalidade de garantir a 

diminuição das incertezas que são inerentes ao emprego da tropa, além de garantir 

a segurança dos recursos humanos. 

Este estudo, de modo preliminar, apresentou a operação no amplo espectro, 

atividade de Inteligência no Brasil e, principalmente, no EB, apresentou os conceitos 

preconizados no Exército, da atividade de Inteligência Militar e foram revistos os 

conceitos previstos na Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa 

e a Doutrina de Inteligência de Defesa. Igualmente, foram apresentados os 

principais conceitos ligados às Op GLO e inteligência e ficou demonstrado que a 

Garantia da Lei e da Ordem está presente no ordenamento jurídico brasileiro, desde 

a primeira Constituição Federal do período republicano, ressaltado o devido amparo 

legal. Além disso, foi apresentada a estrutura e componentes empregados em uma 
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Central de Inteligência em uma Op GLO. 

Finalmente, procurou-se responder à questão problema abordada no início 

deste estudo, apresentando algumas medidas que podem ser implementadas com 

vistas a viabilizar o emprego eficiente da Função Combate Inteligência em Op GLO 

no amplo espectro, buscando, minimizar os riscos e maximizar a segurança da 

tropa durante a realização de uma determinada operação, preservando assim, a 

imagem do Exército Brasileiro. 

Portanto, a Inteligência do Exército Brasileiro através do seu apoio as 

operações militares no amplo espectro do conflito, utiliza a central de inteligência, 

com vários sensores, juntos, elevando a capacidade da Força Terrestre. Além disso, 

possibilita o assessoramento de forma oportuna, buscando realizar o apoio em 

oportunidade.  

 

___________________________________________________ 
DIOGO TARLÉ DA SILVA 

Capitão de Intendência  
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