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Árdua é a missão de desenvolver e de-
fender a Amazônia. Muito mais difícil, po-
rém, foi a de nossos antepassados de 
conquistá-la e mantê-la. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo propor técnicas, táticas e procedimentos (TTP) sobre 

a atividade de inteligência militar para serem empregadas pelos Pelotões Especiais 

de Fronteira (PEF) do Comando Militar da Amazônia, dentro do Ciclo de Inteligência, 

durante as operações que participam rotineiramente. O estudo levanta as ações que 

o comandante do pelotão e seus homens devem executar durante as fases deste 

ciclo: orientação para a coleta, obtenção, produção e  difusão dos dados. Para atin-

gir ao objetivo proposto o trabalho foi divido em três etapas: a pesquisa bibliográfica, 

a pesquisa documental e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

através da reunião e leitura dos manuais brasileiros e estrangeiros que abordam o 

emprego de TTP do ramo da inteligência. A pesquisa documental foi realizada atra-

vés de leitura de relatórios de operações onde elementos Forças Especiais do Exér-

cito Brasileiro atuaram em conjunto com tropas convencionais para melhorar a cons-

ciência situacional não só dos comandantes das pequenas frações, mas também, do 

mais alto escalão presente na operação. A pesquisa de campo foi realizada por meio 

de questionários aplicados a Comandantes de Pelotão Especial de Fronteira e com 

militares das Forças Especiais, além de entrevistas realizadas com militares do Es-

tado Maior do Comando Militar da Amazônia, com membros do Estado Maior da 1ª 

Brigada de Infantaria de Selva, com ex-comandantes da 3ª Companhia de Forças 

Especiais, com instrutores do Centro de Instrução de Operações Especiais e com 

comandantes de Destacamentos Operacionais de Forças Especiais. Como conclu-

são, uma proposta de Procedimento Operacional Padrão para atuação do PEF no 

ramo da inteligência militar, bem como uma proposta de Plano de Disciplinas para o 

adestramento dos tenentes nesta atividade foram apresentadas. 

Palavras-chave: Pelotão Especial de Fronteira. Inteligência. Forças Especiais. Cons-

ciência Situacional. 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ABSTRACT 

This work aims to propose techniques, tactics and procedures (TTP) on the military 

intelligence activity to be employed by the Special Border Platoons of the Amazon's 

Military Command, within the Intelligence Cycle, during operations that routinely par-

ticipate. The study raises the actions that the platoon commander and his men must 

execute during the phases of this cycle: orientation for the collection, obtaining, pro-

duction and diffusion of the data. In order to reach the proposed objective the work 

was divided into three stages: bibliographical research, documentary research and 

field research. The bibliographic research is carried out through the gathering and 

reading of Brazilian and foreign manuals that deal with the use of TTP in the intelli-

gence branch. The documentary research was carried out by reading reports of ope-

rations where elements of the Brazilian Army's Special Forces worked together with 

conventional troops to improve the situational awareness not only of the small ele-

ments commanders but also of the highest rank present in the operation. Field rese-

arch was conducted through questionnaires with Special Border Platoons Comman-

ders and Special Forces military personnel, as well as interviews with military per-

sonnel from the Amazon's Military Command, with members of the General Staff of 

the 1st Jungle Infantry Brigade, with former commanders of the 3rd Special Forces 

Company, with instructors from the Special Operations Instruction Center and with 

commanders of Special Forces Operational Detachments Alpha (ODA). In the con-

clusion, a proposal is presented for a Standard Operational Procedure for Special 

Border Platoons in the field of military intelligence, as well as a proposal for a Disci-

pline Plan for the training of lieutenants in this activity.  

Keywords: Special Border Platoon. Intelligence. Special Forces. Situational Aware-

ness 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