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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de reestruturação e de 

transformações da única tropa de operações especiais subordinada ao Comando 

Militar da Amazônia, a 3a Companhia de Forças Especiais. A referida Organização 

Militar é vocacionada para o cumprimento de ações diretas, ações indiretas e 

reconhecimento especial no ambiente amazônico, em proveito do Comando Militar da 

Amazônia e, por vezes do Comando Militar do Norte. Inicialmente, foram realizadas 

considerações sobre a Amazônia brasileira, sobre a área de responsabilidade do 

Comando Militar da Amazônia, a respeito dos atuais conceitos doutrinários e 

características referentes às operações especiais, bem como sobre a 3a Companhia de 

Forças Especiais, objeto de estudo da presente pesquisa. O estudo apresenta dados 

predominantemente qualitativos que permitem evidenciar as principais necessidades e 

transformações na referida Organização Militar. Finalmente se conclui que a FORÇA 3 

necessita de atualizações e reformulações nas suas estruturas físicas e 

organizacionais, a fim de multiplicar o poder de atuação dos operadores de forças 

especiais em proveito do Comando Militar da Amazônia.  

 

PALAVRAS CHAVE: EXÉRCITO BRASILEIRO, AMAZÔNIA, COMANDO MILITAR DA 

AMAZÔNIA, OPERAÇÕES ESPECIAIS, 3a COMPANHIA DE FORÇAS ESPECIAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

RESUMEN 

 

 El presente trabajo presenta una propuesta de reestructuración y de 

transformación de la única tropa de operaciones especiales subordinada al Comando 

Militar de la Amazonía, la 3ª Compañía de Fuerzas Especiales. La referida 

Organización Militar está destinada al cumplimiento de acciones directas e indirectas y 

reconocimiento especial en la zona amazonica, en apoyo al Comando Militar de la 

Amazonía y en algunas ocaciones al Comando Militar del Norte. En primer lugar, se 

realizaron consideraciones sobre la Amazonía brasileña, sobre el área de 

responsabilidad del Comando Militar de la Amazonía, acerca de los actuales conceptos 

doctrinarios y características referentes a las operaciones especiales, así como sobre 

la 3ª Compañía de Fuerzas Especiales, objeto de estudio de la presente investigación. 

El estudio presenta datos predominantemente cualitativos que permiten evidenciar las 

principales necesidades y transformaciones en la referida Organización Militar. 

Finalmente se concluye que la FUERZA 3, necesita de actualizaciones y 

reformulaciones en sus estructuras físicas y organizativas, a fin de multiplicar el poder 

de actuación de los operadores de fuerzas especiales en provecho del Comando Militar 

de la Amazonía. 

 

PALABRAS CLAVE: EJÉRCITO BRASILEÑO, AMAZONÍA, COMANDO MILITAR DE 

LA AMAZONÍA, OPERACIONES ESPECIALES, 3a COMPAÑÍA DE FUERZAS 

ESPECIALES (FUERZA 3) 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial no mundo e atualmente 

está entre as dez maiores potências econômicas do globo terrestre. Em seu território, o 

país possui vasta gama de recursos naturais que são representadas em suas riquezas 

minerais e em seu potencial hídrico. As suas exuberâncias naturais, a biodiversidade 

existente, somadas às suas riquezas minerais, o colocam dentro de um cenário de 

cobiça internacional no qual os interesses políticos e estratégicos evoluem 

constantemente. 

A chamada Pan-Amazônia se caracteriza por ter uma posição geoestratégica no 

mundo, sendo formada por nove países diferentes: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Peru, Suriname e Venezuela. A referida região 

permite a ligação dos oceanos Atlântico e Pacífico, englobando ainda a bacia 

hidrográfica Amazônia, de grandes extensões. 

Além destas características, podem ser observadas outros aspectos que 

definem a magnitude da região. A Amazônia possui cerca de 30% de toda espécie viva 

do planeta, possui uma área equivalente a praticamente 1/20 da superfície da Terra, 

sendo 1/10 da América do Sul. No quesito de riquezas naturais, evidencia-se como a 

maior província mineralógica da Terra, detendo aproximadamente 1/5 da água doce do 

globo. Os rios da região descarregam cerca de 20% de toda água doce despejada nos 

oceanos (dos 30 maiores rios do mundo, 15 estão na Amazônia). Na floresta 

amazônica são liberados cerca de 7 trilhões de toneladas de água anualmente para a 

atmosfera, via evapotranspiração.  

O bioma amazônico detêm o maior número de espécies vivas do globo e a 

região concentra a maior quantidade de água doce do planeta. Dentro deste contexto, 

o Brasil se destaca no continente sul-americano, uma vez que detém em seu território 

grande parte da região Amazônica. 

Considerando apenas a área da Amazônia brasileira, também conhecida como 

Amazônia Legal, verificam-se números igualmente potenciais, uma vez que a região 

equivale a 80% da Amazônia sul-americana; possui 1/5 das florestas de clima tropical 

úmido do mundo; possui 5.217.423 Km2, o que representa 59% do território brasileiro; 

perfaz 11.300 Km de fronteiras com 7 países diferentes; possui 22.000 Km de rios 

navegáveis; compreende 2/3 das reservas hidroelétricas do Brasil; integra uma 
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população de 25 milhões de habitantes, o que corresponde a 56% da população 

indígena do país; e abrange ainda grandes centros urbanos como Manaus-AM e 

Belém-PA.  

A região engloba 342 municípios distribuídos entre os Estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e partes do Maranhão e do Mato 

Grosso. Entretanto, apesar dos números expressivos com relação à sua magnitude, a 

Amazônia brasileira apresenta um grande vazio demográfico em determinadas regiões, 

associadas às dificuldades relacionadas aos modais logísticos.  

Os números referentes à Amazônia brasileira são altamente expressivos e 

justificam a cobiça internacional na região. Os recursos minerais presentes na região 

são de grande importância estratégica, destacando-se a exploração do petróleo, de 

gás, bauxita, cassiterita, nióbio, ouro, minério de ferro, entres outros. A título de 

comparação, com relação à extensão territorial da Amazônia brasileira, seria possível 

englobar diversos países europeus na área, como pode ser observado na figura que 

retrata as dimensões amazônicas.                     
 

Figura 1 – Dimensões da Amazônia e sua comparação com áreas de países europeus  

 
Fonte: (Comando Militar da Amazônia, 2015) 

 

Dentre os fatores que caracterizam a região Amazônica brasileira, podem ser 

citados a vastidão territorial, a pequena ou inexistente presença efetiva do Estado em 
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determinadas áreas, a diversidade sociocultural, a existência de múltiplos 

ecossistemas, a oferta de enorme potencial biotecnológico, a inigualável 

disponibilidade de recursos hídricos, a abundante oferta mineral, a existência de 

fronteiras étnicas que transcendem fronteiras políticas, a existência de problemas 

fundiários e socioambientais, a incidência de ilícitos transnacionais, a proximidade de 

grupos insurgentes, a carência de infraestrutura econômica e viária, a relevância do 

transporte hidroviário, a distribuição irregular da população e a expressiva atuação de 

agências do terceiro setor. (Comando Militar da Amazônia, 2014) 

 Neste sentido, a cobiça internacional, bem como a possível justificativa para que 

nações do mundo possam intervir na soberania brasileira passam a ser preocupantes. 

Podemos observar frases ditas por políticos e pessoas influentes que externam o 

referido interesse internacional com relação à região, ainda no século passado. 

Segundo o ex-presidente da França, François Mitterand, em 1989: “o Brasil precisa 

aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia”. Ainda ano de 1989, o vice-

presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, declarou: “ao contrário do que os 

brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós”. Em 1992, Mikail 

Gorbachev, ex-presidente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

declarou; “o Brasil precisa delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos 

organismos internacionais competentes”. (Comando Militar da Amazônia, 2015) 

 O chamado “Espaço Vital”, segundo o influente geopolítico Ratzel, é de 

fundamental importância para o Estado, uma vez que traduz as necessidades básicas 

do território para a distribuição da população, para exploração dos recursos existentes, 

além da projeção estratégica sobre determinadas áreas. Sendo assim, é justificável 

que o Estado brasileiro estabeleça a sua soberania e mantenha a proteção desse 

espaço contra possíveis ameaças (RATZEL, 1882). 

 As autoridades brasileiras, preocupadas com o tema, também expõem seus 

pontos de vista, como o ex-ministro da Justiça Tarso Genro, que declarou em 

determinada entrevista aos meios de imprensa: “Há visões da comunidade 

internacional que defendem a Amazônia como se ela fosse território da humanidade e 

não território brasileiro. Isso esconde interesses econômicos sobre a Amazônia como 

reserva planetária para grandes multinacionais e para controles territoriais de outros 

países sobre o Brasil” (GENRO, 2007). 
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A fim de proteger a soberania nacional, as Forças Armadas brasileiras possuem 

importante papel na defesa da nação, segundo o que prescreve a própria Constituição 

Brasileira, no seu Artigo 142, caput: “as Forças Armadas são capacitadas e preparadas 

para executar sua missão constitucional de defesa da pátria e de garantia da lei e da 

ordem” (BRASIL, 1988). 

Aliadas aos preceitos da Política Nacional de Defesa, a Marinha brasileira, o 

Exército e a Aeronáutica, tem como missão precípua a defesa da Pátria e dos 

interesses da nação, garantindo os poderes constitucionais. Neste contexto, o Exército 

Brasileiro cumpre a missão de defender as fronteiras físicas e os interesses brasileiros 

em todo o território nacional. Na região amazônica, tais missões são desempenhadas 

por tropas do Comando Militar da Amazônia (CMA) e do Comando Militar do Norte 

(CMN).  

O CMA, por fazer parte do estudo deste trabalho, será melhor detalhado. O 

referido Comando Militar de Área é composto por 4 (quatro) Brigadas de Infantaria de 

Selva, a saber: a 1a Brigada de Infantaria de Selva, a qual opera no Estado de 

Roraima; a 2a Brigada de Infantaria de Selva, que atua nos municípios de São Gabriel 

da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no Estado do Amazonas; a 16a 

Brigada de Infantaria de Selva, que opera na região central e na parte noroeste do 

Estado do Amazonas; e a 17a Brigada de Infantaria de Selva, a qual atua na região 

sudeste do Estado do Amazonas e nos Estados de Rondônia e Acre.   

As referidas brigadas operam diuturnamente para garantir a defesa na fronteira 

com cinco países distintos: Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru. Além 

das referidas Brigadas de Infantaria de Selva, aquele Grande Comando possui outras 

Organizações Militares que operam em proveito de suas ações.  

A 3a Companhia de Forças Especiais (3a Cia F Esp) é a tropa que opera em prol 

do CMA em ações de alta complexidade, sendo empregada em inúmeras missões 

dentro do escopo das operações especiais, as quais podem ser subdivididas em ações 

diretas, ações indiretas e de reconhecimento especial.  

 A criação da 3a Cia F Esp, no ano de 2003, representou um avanço com relação 

ao emprego de tropas de operações especiais na região amazônica. No entanto, nos 

dias atuais, a referida Organização Militar ainda opera apenas com um Destacamento 

Operacional de Forças Especiais. Neste contexto, este trabalho será conduzido de 

maneira a verificar a necessidade de reestruturação física e organizacional daquela 

subunidade, a fim de potencializar suas ações em proveito do CMA.  
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 

A 3a Companhia de Forças Especiais, também conhecida como FORÇA 3, 

desde a sua implantação, no início dos anos 2000, atua com seus elementos 

operacionais e frequentemente os mesmos se deparam com ameaças voláteis, 

incertas, complexas e ambíguas. A constante evolução do ambiente difuso que 

permeia os inúmeros atores presentes na Amazônia, entre eles os crimes 

transnacionais e a presença de estrangeiros em solo brasileiro, evidencia a 

necessidade de transformações na referida unidade de forças especiais da Amazônia. 

A fim de destacar a importância da FORÇA 3, como é conhecida, nas ações em 

proveito do CMA, é possível observar as palavras do General de Exército Eduardo 

Vilas Bôas, em entrevista realizada com a imprensa, durante a Operação ÁGATA IV, 

ocasião em que era o Comandante Militar da Amazônia, no ano de 2012:  

 Militares brasileiros [da 3a Cia F Esp] realizaram pela primeira vez o 
reconhecimento [especial] de uma área na fronteira do Brasil com o 
Suriname e a Guiana, área considerada até então desconhecida pelos 
órgãos públicos. O levantamento ocorreu devido ao “grande 
desconhecimento” da região ao norte do Rio Trombetas, no Pará, e na tríplice 
fronteira. “É uma área de difícil acesso, com rios cheios de cachoeiras, não 
navegáveis, grande vazio populacional e mata fechada. Considerávamos uma 
região de sombra, que nunca havíamos pisado antes, pois não tem como 
chegar lá por estradas, embarcações ou aeronaves“. (VILAS BÔAS, 2012)  

  
Apesar da importância estratégica da Organização Militar, mencionada à 

imprensa pelo Gen Ex Vilas Bôas, durante a operação supracitada, ressalta-se que, 

atualmente, a 3a Companhia de Forças Especiais ainda opera com apenas um 

Destacamento Operacional de Forças Especiais (DOFEsp). Sendo assim, em função 

da vasta gama de missões sensíveis atribuídas aos seus militares, levanta-se a 

possibilidade de realizar modificações na sua estrutura, a fim de multiplicar seu poder 

de combate no apoio às missões do Comando Militar da Amazônia. 

É no contexto descrito, pois, que surgiu a problemática de pesquisa do presente 

estudo:  

Em que medida a atual organização da 3a Companhia de Forças Especiais é 
adequada as necessidades do CMA?  

O questionamento embasará a presente pesquisa e servirá como subsídio para 

estabelecer o objetivo geral do trabalho, bem como os objetivos específicos, os quais 

serão apresentados a seguir. 
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1.2  OBJETIVOS 

 Segundo CRESWELL, a declaração do objetivo é a parte mais importante de 

todo o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, o 

autor ressalta que devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 

estabelecida de forma separada e destacada de outros aspectos do estudo, sendo 

estruturada num tópico exclusivo (CRESWELL, 2010). Assim, seguindo os preceitos de 

Creswell, esta pesquisa apresentou o objetivo geral e seus três objetivos específicos. 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

Estudar a atuação da 3a Companhia de Forças Especiais nas operações em 

proveito do Comando Militar da Amazônia e a necessidade em reformular as atuais 

estruturas físicas e organizacionais daquela Organização Militar, propondo novos 

parâmetros para sua organização e estruturação. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

formulados alguns objetivos específicos, os quais permitem o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado neste estudo, sendo elencados a seguir: 

a. Caracterizar a presença militar do Exército Brasileiro na Amazônia Ocidental 

e Oriental;  

b. Apresentar o Comando Militar da Amazônia e suas missões na região Norte; 

c. Apresentar as tropas de Operações Especiais do Brasil e suas ações na 

Amazônia brasileira; 

d.  Apresentar a 3a Companhia de Forças Especiais e suas ações em proveito 

do Comando militar da Amazônia; e  

e. Verificar a necessidade de reformulações nas estruturas físicas e 

organizacionais da 3a Companhia de Forças Especiais. 

 

1.3  HIPÓTESE 

 Observando o problema da pesquisa elencado, foi possível estabelecer a 
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seguinte hipótese:  

 No tocante as ações da 3a Companhia de Forças Especiais, operando em 

proveito do Comando Militar da Amazônia, existe a necessidade de se realizar 

transformações nas suas estruturas físicas e organizacionais, a fim de potencializar 

suas ações?  

 A resposta para a referida pergunta norteou a consecução da presente pesquisa, 

sendo esta delimitada por alguns quesitos, os quais serão abordados no item 

subsequente.  

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa abrangeu o período de existência da referida Organização Militar, 

desde a sua implantação, no ano de 2003, até o ano de 2018, levando-se em 

consideração as missões realizadas e as operações conduzidas pela 3a Companhia de 

Forças Especiais na região amazônica, em proveito do Comando Militar da Amazônia.  

 

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Esta seção buscou, de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que 

justificam a importância deste trabalho. Sendo assim, a relevância desta proposta de 

pesquisa esteve apoiada nos seguintes aspectos: 

O trabalho contribuirá para a produção de literatura na Área de Concentração 

sobre Defesa Nacional que, segundo a Política Nacional de Defesa, é o “conjunto de 

medidas e ações de caráter multidisciplinar, com ênfase na expressão militar, para a 

defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (BRASIL, 2012). 

A linha de pesquisa escolhida para a consecução da pesquisa foi a da Gestão 

de Defesa, na qual se propõe investigar a estrutura sistêmica do conjunto de atividades 

relativas à mobilização da Força Terrestre quanto à implementação de projetos 

associados à Defesa e as possíveis aquisições de materiais de emprego militar, o que 

permitiu uma análise crítica da situação atual e da atuação de tropas do Exército 

Brasileiro na região amazônica. Além disso, o trabalho permite a compreensão das 

necessidades peculiares da principal unidade de operações especiais que opera na 

Amazônia, por meio de sua avaliação física e organizacional.  
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Ressalta-se que a literatura atualmente disponível sobre o assunto é relacionada 

apenas com os manuais de campanha de operações especiais e com os relatórios 

referentes às operações realizadas pela 3a Cia F Esp, havendo uma lacuna na 

compilação dos dados existentes. Sendo assim, a pesquisa poderá servir como uma 

possível ferramenta para assessorar a Força Terrestre quanto à necessidade de 

realizar reformulações naquela Organização Militar. 

Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante, uma vez que trata de assuntos 

de interesses nacionais e estratégicos, os quais, se desconsiderados no aspecto da 

expressão militar, poderão comprometer a soberania nacional e a defesa do país. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem como 

lente conceitual para a consecução da presente pesquisa.  

 No intuito de se obter um entendimento do problema considerado, faz-se 

necessária a compreensão de diversos conceitos doutrinários ligados à presença 

militar na Amazônia brasileira, às atividades do Comando Militar da Amazônia na 

região norte do país, ao entendimento de conceitos relativos às operações especiais, 

bem como às atividades desempenhadas pela 3a Cia F Esp. Além disso, o estudo 

pormenorizado dos aspectos supracitados, permite organizar um panorama das 

necessidades e as reformulações das estruturas físicas e organizacionais a serem 

implementadas na OM, tópico que será abordado no item subsequente.  

  Sendo assim, o tópico relativo ao referencial teórico foi subdividido em duas 

partes, cada uma com o desenvolvimento dos seguintes temas:  

1) A presença militar na Amazônia brasileira e o Comando Militar da Amazônia; e 

2) As tropas de Operações Especiais e a 3a Companhia de Forças Especiais. 

 Finalizando a referida revisão, considerando-se a hipótese da pesquisa como 

verdadeira, foram analisadas as características desejáveis para a 3a Companhia de 

Forças Especiais e as possíveis mudanças a serem desencadeadas nas suas 

estruturas físicas e organizacionais, a fim de potencializar as suas capacidades 

operacionais, em proveito do CMA. 
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2.1  A PRESENÇA MILITAR NA AMAZÔNIA BRASILEIRA E O COMANDO MILITAR 
DA AMAZÔNIA 

 A origem da presença militar na Amazônia brasileira remonta ao ano de 1614, 

momento no qual, segundo Castro (2012), o Capitão-Mor Pedro Teixeira “é celebrado 

como figura que deve representar o símbolo da luta pela preservação da soberania 

brasileira na Amazônia”, após suas vitórias na demarcação das fronteiras na região 

Norte do país. 

 Entretanto, de acordo com Castro, em sua obra “A Defesa Militar da Amazônia”: 
 

 “Somente em julho de 1753 a atual Amazônia brasileira passou a 
contar na sua defesa com unidades de um Exército permanente. Vieram 
dois regimentos de Portugal, que receberam os nomes de Regimento da 
Cidade e Regimento de Macapá́ [...] Coube a Francisco Furtado garantir a 
demarcação dos novos limites. Para isso, era necessário dispor de um efetivo 
militar maior e de forças mais bem preparadas. Essa foi a razão da vinda dos 
regimentos. Esses impulsos colonizadores, no entanto, não tinham 
continuidade [...] a Coroa resolveu tomar novas providências para 
garantir a fronteira norte da Amazônia – expediu do Rio de Janeiro para o 
Pará um outro regimento de infantaria.  

 Até 1822, toda força regular da região se resumia a esses três 
corpos de infantaria, um corpo de artilharia e um esquadrão de cavalaria. 
[...] Para concluir, vale assinalar que o peso da atual representação sobre a 
antiguidade da presença da instituição militar na Amazônia reside não em sua 
precisão histórica. A importância dessa projeção no passado adquire seu pleno 
sentido apenas quando perguntamos por seu papel na vida atual da instituição, 
cada vez mais voltada a enfatizar a necessidade de manter uma presença 
militar na Amazônia como forma de preservar, para o futuro, a soberania 
brasileira sobre a região. Um marco nesse processo é o “Projeto Calha 
Norte”, criado em 1985 com o objetivo de “vivificar” a fronteira norte do 
Brasil e aumentar a segurança da região através de presença mais 
ostensiva do Estado brasileiro e das Forças Armadas em particular. 
(CASTRO, 2012) 
 

 A vivificação da fronteira norte do Brasil passou a ser um objetivo a ser 

conquistado pelo país quando militares como o General Golbery do Couto e Silva e o 

General Mario Travassos, entre outros geopolíticos brasileiros, alertavam, a partir dos 

anos 1950 e, até meados da década de 1970 e 1980, quanto à necessidade de 

continuar com a penetração a partir do Rio Amazonas e prosseguir a expansão para a 

região norte. Os citados geopolíticos militares observaram a real necessidade de 

permitir que mais brasileiros vindos do Centro-Sul “colonizassem” a Amazônia.  

 Neste ínterim, o Exército Brasileiro criou o Comando Militar da Amazônia na 

cidade de Belém-PA, em 17 de outubro de 1956. Por motivos operacionais, a sua sede 

foi deslocada para Manaus, no Estado do Amazonas, no ano de 1969, onde se mantém 

até os dias de hoje. 
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A fim de contextualizar o significado estratégico do Comando Militar da 

Amazônia para o Brasil, faz-se necessário o entendimento do que representa um 

Comando Militar de Área. É denominado Comando Militar de Área o agrupamento 

de Regiões Militares, sob um único comando regional. Existem oito comandos militares 

estrategicamente posicionados para a pronta defesa do país, de acordo com a figura a 

seguir: 
 

Figura 2 – Os Comandos Militares de Área do Brasil 

 
Fonte: (Politize, 2014) 

 

Os Comandos Militares de Área estão assim distribuídos: 

- Comando Militar da Amazônia (CMA): com sede na cidade de Manaus-AM e 

jurisdição sobre os territórios da 12ª Região Militar; 

- Comando Militar do Leste (CML): com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ e 

jurisdição sobre os territórios das 1ª e 4ª Regiões Militares; 

- Comando Militar do Nordeste (CMNE): com sede na cidade do Recife-PE e 

jurisdição sobre os territórios das 6ª, 7ª e 10ª Regiões Militares; 

- Comando Militar do Norte (CMN): com sede na cidade de Belém-PA e 

jurisdição sobre os territórios da 8ª Região Militar; 

- Comando Militar do Oeste (CMO): com sede na cidade de Campo Grande-MS 

e jurisdição sobre o território da 9ª Região Militar; 

- Comando Militar do Planalto (CMP): com sede na cidade de Brasília-DF e 

jurisdição sobre o território da 11ª Região Militar; 
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- Comando Militar do Sudeste (CMSE): com sede na cidade de São Paulo-SP e 

jurisdição sobre o território da 2ª Região Militar; e 

- Comando Militar do Sul (CMS): com sede na cidade de Porto Alegre-RS e 

jurisdição sobre os territórios das 3ª e 5ª Regiões Militares. 
 

 Destaca-se que, em março de 2013, o Exército Brasileiro, em função da 

complexidade do cenário da região norte, decidiu dividir a área de responsabilidade do 

CMA, criando o Comando Militar do Norte, com sede em Belém-PA, de acordo com o 

Decreto Nº 8.053, de 11 de julho de 2013, da Presidência da República. Dessa forma, 

o CMA ficou responsável pela chamada Amazônia Ocidental e o CMN responsável pela 

Amazônia Oriental. Tendo em vista que a área de concentração do presente trabalho 

irá abarcar, em especial, a região da Amazônia Ocidental, o Comando Militar da 

Amazônia será melhor apresentado, uma vez que este Grande Comando é 

responsável, operativamente, pela referida região. 

 O Comando Militar da Amazônia, de acordo com sua página oficial, possui como 

área de atuação, a região que compreende os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia 

e Roraima. O referido Comando detém em sua estrutura organizacional 4 Brigadas de 

Infantaria de Selva, as quais perfazem mais de 10 mil quilômetros de fronteira com 

cinco países diferentes (Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, e Venezuela). Além disso, 

possui uma faixa de fronteira que corresponde a 40% de sua área, estendendo-se 150 

Km pela linha limítrofe entre os países citados, perfazendo um total de 800.000 Km2 

(Comando Militar da Amazônia, 2015), como pode ser observado na Figura 3: 
 

Figura 3: O Comando Militar da Amazônia e sua faixa de fronteira 

  
Fonte: (Comando Militar da Amazônia, 2015) 
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 Ainda de acordo com informações abertas ao público, disponíveis em página 

oficial do Comando Militar da Amazônia:  
 O CMA conta, ainda, com organizações militares diretamente 
subordinadas que completam os meios necessários para o apoio ao 
Comando. Pode operar em conjunto com a Marinha, por meio do Comando do 
9º Distrito Naval, e com a Força Aérea, por intermédio do VII Comando Aéreo 
Regional, ambos sediados em Manaus/AM. Com esses meios, o CMA pode 
projetar o poder militar em toda a área amazônica, em curtíssimo espaço de 
tempo, e sustentar o apoio logístico a grandes distâncias. 
 O CMA é, na região amazônica, o mais importante vetor de colonização, 
ocupação dos grandes espaços e vazios demográficos ainda existentes. 
Cumprindo seu papel social, coopera na modernização e no progresso de 
todas as comunidades da área, não só com componente militar, mas, também, 
na saúde, educação, nos estudos e nas pesquisas científicas e em muitos 
outros campos. É importante coadjuvante no Projeto Calha Norte de 
revitalização e vivificação da fronteira e desfruta excelentes relações com 
as Forças Armadas dos países lindeiros. (CMA, 2015) 

 

 Atualmente, de acordo com informações do referido site oficial do CMA, o 

Grande Comando enquadra um efetivo aproximado de 17 mil homens, numa área de 

responsabilidade que se estende pela Amazônia Ocidental. Suas organizações 

militares subordinadas são peculiares, podendo ser observadas de acordo com os 

quadros a seguir (Figuras 4 e 5). 
 

Figura 4: Organizações militares subordinadas do CMA 
 

 
Fonte: (Comando Militar da Amazônia, 2015) 
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Figura 5: Organizações Militares de Fronteira subordinadas ao CMA 
 

 
 

Fonte: (Comando Militar da Amazônia, 2015) 
 

 O CMA possui, em sua estrutura organizacional diversas Organizações Militar 

subordinadas, entre elas, a 3ª Companhia de Forças Especiais, com sede em Manaus-

AM. As quatro Brigadas de Infantaria de Selva são as Grande Unidades que permitem 

o cumprimento das suas missões. A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf 

Sl) possui sua sede em Boa Vista-RR e sua área de atuação se resume a todo o 

Estado de Roraima. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl), com sede em 

São Gabriel da Cachoeira-AM. A 16a Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl) 

opera no Estado do Amazonas e possui sua sede em Tefé-AM. A 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) possui sua sede em Porto Velho-RO e opera nos 

Estados de Rondônia, Acre e Amazonas, como pode ser observado na Figura 6. 
 

Figura 6: As Brigadas de Infantaria de Selva e suas áreas de atuação no CMA 

 
Fonte: (Seção de Inteligência do CMA, 2014) 
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Com os seus 10 (dez) Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) e seus 24 (vinte e 

quarto) Pelotões Especiais de Fronteira (subordinados àqueles batalhões e dispostos 

na linha limítrofe do Brasil com outros países), “o CMA cumpre a sua missão 

executando operações militares de caráter preventiva e repressiva, de forma 

permanente, para inibir os crimes na sua área de responsabilidade” (Exército Brasileiro, 

2018). 

 Com o passar dos anos, o CMA cresceu de importância no cenário nacional e, 

hoje, engloba Organizações Militares de todas as armas, quadros e serviços, 

participando do processo de consolidação da defesa do território nacional e 

guarnecendo as fronteiras, fator que impõe ao CMA preocupação constante com o 

adestramento de seu contingente.  
De acordo com página oficial do Comando Militar da Amazônia, sua missão é: 

- A fim de possibilitar ao Exército a defesa da Pátria, este Comando Militar de 
Área deverá estar em condições de:  

 a. em tempo de paz, participar na dissuasão de ameaças aos 
interesses nacionais; e 

 b. em situação de guerra ou conflito externo: 
 1) se constituído em Comando do Teatro de Operações (TO), conduzir, 
em sua área de responsabilidade, a campanha militar para derrotar o inimigo 
que agredir ou ameaçar a soberania, a integridade territorial, o patrimônio 
e os interesses vitais do Brasil. 
 2) se localizado no espaço geográfico sob jurisdição nacional não 
incluído no TO, constituir um Comando de Zona de Defesa (ZD), 
combinado ou não, destinado a realizar operações de Defesa Territorial 
contra ações inimigas, bem como garantir a segurança de sua respectiva ZD. 
 

Como Missão Síntese, o CMA se traduz em três frases, na sua rotina diuturna 
de manter a soberania da Amazônia brasileira: “Preparar e Empregar / 
Prevenir e Reprimir / Desenvolver e Apoiar”. (Comando Militar da 
Amazônia, 2015) 

  
Diante do exposto, verifica-se a importância do CMA no contexto amazônico e a 

necessidade de empregar diversos tipos de tropas em complexos cenários. A 

consecução de objetivos cirúrgicos e que impõem riscos de nível estratégico, são 

cumpridas por elementos operadores de forças especiais, os quais realizam seu 

planejamento em constante alinhamento com a missão síntese do CMA e de acordo 

com os objetivos operacionais daquele Grande Comando, seja em tempo de paz, ou 

em situação de conflito externo. Dentro deste contexto, as tropas de operações 

especiais brasileiras e a 3a Companhia de Forças Especiais, organização militar 

subordinada ao CMA, serão apresentadas no item subsequente. 
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2.2 AS TROPAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E A 3a Cia F Esp 

A fim de subsidiar o entendimento da pesquisa em tela, fez-se necessária a 

caracterização de termos militares voltados ao viés das operações especiais, bem 

como o entendimento da atuação da 3a Cia F Esp no ambiente amazônico. 

O Glossário das Forças Armadas - MD35-G-01 apresenta a definição das 

Operações Especiais:  
 Operações conduzidas por forças militares, especialmente organizadas, 
adestradas e equipadas, visando à consecução de objetivos políticos, 
econômicos, psicossociais ou militares relevantes, preponderantemente, 
por meio de alternativas militares não convencionais. Podem ser 
conduzidas tanto em tempo de paz quanto em períodos de crise ou conflito 
armado; em situações de normalidade ou não normalidade institucional; 
de forma ostensiva, sigilosa ou coberta; em áreas negadas, hostis ou 
politicamente sensíveis; independentemente ou em coordenação com 
operações realizadas por forças convencionais; em proveito de comandos de 
nível estratégico, operacional ou tático (BRASIL, 2017). 

 

 De acordo com o manual EB70-MC-10.212 Op Esp, as tropas de Op Esp em sua 

concepção de emprego, podem ser “empregadas em situações de normalidade 

institucional, antecedendo a deflagração de uma eventual crise”. O ambiente 

operacional no qual as tropas de operações especiais são empregadas é “volátil, 

incerto, complexo e de alto risco, configurando uma dinâmica de difícil interpretação e 

controle. Nesse cenário, muitas situações de conflito são caracterizadas por sua longa 

duração, natureza crônica, baixa intensidade e impacto difuso” (BRASIL, 2012). 

Figura 7: O Ambiente Operacional Contemporâneo 

 
Fonte: (Manual EB70-MC-10.212 Operações Especiais, 2012) 
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 Os principais fundamentos das Operações Especiais, de acordo com o Manual 

EB70-MC-10.212 Op Esp: 
 As Op Esp, normalmente, exigem abordagens “não ortodoxas”, sem 
negar os princípios de guerra tradicionais. Em vez de negá-los, as Op Esp 
aplicam esses princípios com enfoque diferente na sua combinação ou na 
importância relativa de cada um. Em determinadas missões ou tarefas, a 
surpresa alcançada por meio da rapidez, da ousadia, do sigilo e da 
dissimulação, aliada a novas Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP), pode 
ser muito mais efetiva do que as táticas convencionais.   

 Os princípios das operações especiais estão relacionados à 
condução de ações discretas, precisas e intrínsecas às capacidades das 
F Op Esp de operarem em pequenas frações com relativa independência 
ou por meio do apoio de forças e/ou de populações locais, em ambientes 
hostis, negados ou politicamente sensíveis, para atingir o estado final 
desejado (EFD) e alcançar objetivos nacionais de interesse.  

 A aplicação desses princípios possibilita o emprego das F Op Esp 
em uma ampla gama de missões e tarefas, muitas vezes de alto risco e 
baixa visibilidade. As Op Esp desencadeadas de forma eficiente e 
progressiva reforçam a credibilidade e a legitimidade das ações, a serem 
buscadas junto à população da área onde são conduzidas as operações (TO/A 
Op) e junto à opinião pública internacional (BRASIL, 2012). 
 

 Assim sendo, ressalta-se a importância de considerar os fatores de êxito das 

operações especiais, de acordo com o Manual citado, uma vez que serão necessários 

para o entendimento adequado da forma de atuação das F Esp na Amazônia: 
 

 Os fatores de êxito para as operações especiais são: a) decisão de 
emprego de mais alto nível; b) necessidade de adequada estrutura de 
comando e controle; c) acesso aos mais altos níveis de Inteligência; d) 
disponibilidade de recursos e meios (pessoal e material); e) tarefas 
operacionalmente viáveis, atribuídas às F Op Esp; f) ações dirigidas contra 
alvos de alto valor; g) planejamento e preparação integrados; h) apoio de 
inteligência oportuno, ágil e preciso; i) integração e complementaridade às 
operações convencionais; e j) logística adequada, incluindo apoio à infiltração e 
à exfiltração (BRASIL, 2012).  

 Dentro das inúmeras missões atribuídas às Forças de Operações Especiais (F 

Op Esp), pode-se classificar em três ramos principais os tipos de operações: ação 

direta, ação indireta e reconhecimento especial. O Manual EB70-MC-10.212 - Op Esp 

especifica cada uma delas: 
 

 A Ação direta é uma ação ofensiva de pequena envergadura e de curta 
duração, realizada por tropa capacitada, de valor e constituição variáveis, por 
meio de uma infiltração terrestre, aérea e/ou aquática, contra alvos de valor 
significativo, localizados em ambientes hostis, negados ou politicamente 
sensíveis. É uma operação cumprida exclusivamente por F Op Esp, 
particularmente tropas de Comandos. Podem ser conduzidas de forma 
autônoma ou em apoio a operações militares convencionais.  

 A Ação Indireta consiste na organização, desenvolvimento, equipagem, 
instrução, direção e/ou assessoramento de forças irregulares, regulares, 
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auxiliares e de atores estatais e não estatais, para a consecução de objetivos 
políticos, econômicos, psicossociais e/ou militares em situação de guerra e de 
não guerra. As ações indiretas são realizadas por integrantes das forças 
especiais.  

 O Reconhecimento Especial é a operação realizada por forças de 
operações especiais, em áreas hostis, negadas ou politicamente sensíveis, 
com o propósito de obter, confirmar ou atualizar dados e conhecimentos de 
importância estratégica, operacional ou, eventualmente, tática, fundamentais 
para o planejamento e para a condução de operações militares, empregando 
capacidades normalmente não encontradas em forças convencionais (BRASIL, 
2012) 
  

 Ressalta-se que as operações com emprego de F Op Esp permeiam uma vasta 

gama de missões, dentro do escopo dos três tipos de Op. Um resumo das Op Esp com 

emprego de F Op Esp pode ser observado na figura a seguir: 

Figura 8: Operações com emprego de F Op Esp

  
Fonte: (Manual EB70-MC-10.212 Operações Especiais, 2012) 

 

 As F Op Esp são empregadas em diversos tipos de operações, dentre elas, 

destacam-se as Operação Contra Forças Irregulares, a qual se resumem no conjunto 

abrangente de esforços integrados (civis e militares) desencadeados para derrotar 

forças irregulares (nacionais ou estrangeiras), dentro ou fora do Território Nacional. As 

operações de Prevenção e Combate ao Terrorismo, são aquelas ações que combatem  
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elementos que empregam a violência física ou psicológica, de forma premeditada, 

apoiados ou não por Estados, com o intuito de coagir um governo, uma autoridade, um 

indivíduo, um grupo ou mesmo toda a população a adotar determinado comportamento. 

É motivado e organizado por razões políticas, ideológicas, econômicas, ambientais, 

religiosas ou psicossociais.  

 As Op de Assistência Militar são aquelas vocacionadas para as ações 

destinadas à assessoria, à instrução, à formação ou à direção de forças militares ou de 

segurança em questões específicas. Tais ações fortalecem as relações de amizade do 

país com outras nações aliadas, beneficiando os interesses nacionais. As Op de Paz 

são aquelas que as Op Esp detém a capacidade de agir isoladamente e em pequenos 

grupos, em ambientes hostis, negados ou politicamente sensíveis, em proveito de 

objetivos nacionais.  

 As Op de Evacuação de Não Combatentes são aquelas conduzidas pelo 

Ministério da Defesa (MD), por solicitação do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE), para evacuação de não combatentes, preferencialmente brasileiros, 

impossibilitados de prover adequadamente sua autodefesa, fora do território nacional, 

de seus locais no país anfitrião para um local de destino seguro. Da mesma forma, as 

Op de Ajuda Humanitária podem ser desencadeadas pelas F Op Esp para fornecer 

informações antes e durante a realização das mesmas e analisando os seus impactos. 

 Nas Op de Informação, as Op Esp planejam e executam ações considerando as 

possíveis ações não letais sobre os diferentes públicos-alvo. As F Op Esp normalmente 

agregam valor psicológico às ações letais. De maneira semelhante, as F Op Esp 

podem desencadear Operações Psicológicas, as quais consistem em realizar 

procedimentos técnico-especializados, aplicados de forma sistematizada, de modo a 

influenciar públicos-alvo a manifestarem comportamentos desejáveis, com o intuito final 

de apoiar a conquista de objetivos estabelecidos. Podem ser realizadas no contexto 

das Op Info, como uma capacidade relacionada à informação, ou de forma 

independente.  

 As Op de Inteligência são conduzidas pelas F Op Esp no intuito de contribuir 

para compor o quadro de situação na campanha, favorecendo a consciência situacional 

dos atores envolvidos, realizando o trabalho de Inteligência Militar. O fato dos 

elementos forças especiais atuarem na retaguarda do inimigo, em áreas hostis, 

negadas ou politicamente sensíveis, poderá contribuir para o esforço de busca. 

Ademais, estas tropas poderão auxiliar no monitoramento de região de interesse para 
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inteligência (RIPI) de valor estratégico (BRASIL, 2012). 

Analisando as missões cumpridas pela 3a Cia F Esp, é possível destacar que 

todos os tipos de operações supracitados foram realizadas pela OM em algum 

momento de seus 16 anos de existência. Ao longo dos anos e, em especial nas últimas 

décadas, as missões relacionadas ao emprego de Forças de Operações Especiais tem 

ganhado visibilidade em todo o mundo. A preparação e formação específica, a 

capacidade técnica elevada e os meios de alta tecnologia dos militares que compõem 

as F Op Esp dos diversos Exércitos justificam o alto grau de complexidade de suas 

ações. O Manual EB70-MC-10.212-Op Esp embasa tal assertiva: 
 As Op Esp têm adquirido importância crescente no ambiente 
operacional contemporâneo. A influência das condicionantes políticas, 
econômicas, científico-tecnológicas e psicossociais no Espaço de Batalha tem 
levado as Op Esp a ocuparem um progressivo protagonismo para o êxito das 
operações.   
 As F Op Esp têm uma extensa abrangência de emprego nas 
operações desencadeadas no amplo espectro dos conflitos - por meio de 
ações de reduzidos danos colaterais e baixa visibilidade [...] O emprego 
das F Op Esp tem se destacado pela capacidade de influenciar públicos-alvo 
no TO/A Op.  
 As ações de baixa visibilidade das Op Esp, visando ao 
entendimento do ambiente operacional, particularmente quanto às 
condições locais e culturais do TO/A Op, são as mais adequadas. Tal medida 
permite uma compreensão mais realista do ambiente operacional e com 
baixo custo em vidas humanas, propiciando maior aceitação por parte das 
sociedades contemporâneas (BRASIL, 2012). 
 

 

 Os princípios intrínsecos das Op Esp diferem de outros tipos de operações pelo 

grau de risco físico e político, pelas Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP) 

utilizadas, pelas formas de emprego e pela relativa independência da sustentação das 

F Op Esp empregadas. Com frequência, elas apresentam as seguintes características: 

- Alto risco: as considerações político-militares frequentemente condicionam as Op Esp, 

pois, além de considerável risco físico, quase sempre envolvem elevado potencial de 

risco político e estratégico; 

- Baixa visibilidade: as Op Esp possuem assinatura mínima (baixo perfil), sendo 

operações discretas. Por essa característica, as Op Esp contribuem para a prevenção 

de ameaças, para o gerenciamento de crises e para a solução de conflitos armados; 

- Elevado grau de precisão: as Op Esp são realizadas por efetivos reduzidos, altamente 

especializados, para minimizar danos e efeitos colaterais. Normalmente, neutralizam 

alvos sem atingir os seus componentes vitais, preservando-os; e 

- Dificuldade de coordenação e apoio: as Op Esp exigem planejamento, capacitação 

específica de forças e execução diferenciada em relação ao apoio logístico e de 
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comando e controle. (BRASIL, 2012). 

Observando os princípios intrínsecos e as características citadas, deve-se 

ressaltar que a FORÇA 3 opera, na maioria da vezes, utilizando-se destes conceitos. 

As características das tropas de Op Esp oferecem inúmeras possibilidades, entre as 

quais podem ser observadas as previstas no Manual C 31-21 – 1o B F Esp. Dentre 

elas, ressalta-se o assessoramento de forças convencionais (nacionais ou não) em 

operações contra forças irregulares e em técnicas, táticas e procedimentos 

operacionais de ações diretas, indiretas e reconhecimento especial; a realização de 

infiltrações/exfiltrações em áreas específicas, por terra, água e ar; a realização de 

operações de resgate de pessoal e de material em áreas de difícil acesso e/ou hostis, 

dentro e fora do território nacional; a realização de operações de inteligência de 

combate; o planejamento e a execução de operações psicológicas em caráter limitado, 

dentro de suas áreas operacionais; e a participação em operações conjuntas, 

combinadas e demais operações internacionais (BRASIL, 2006). 

Entretanto, de acordo com o Manual C31-21 – 1o Batalhão de Forças Especiais, 

existem limitações quanto ao emprego de tropas de Op Esp, como a inaptidão para as 

Op convencionais; a necessidade de apoio de elementos não orgânicos; o 

comprometimento parcial das funções logísticas e reduzida mobilidade tática dos 

elementos infiltrados; a sensibilidade às condições meteorológicas; a dependência de 

meios aéreos e navais para infiltração, apoio logístico, apoio de fogo e exfiltração de 

seus elementos operacionais; a significativa dependência de um eficaz apoio de 

inteligência; e a elevada sensibilidade às atividades de Intlg inimiga (BRASIL, 2006). 

Os diversos Exércitos ao redor do mundo possuem tropas de Op Esp que 

cumprem notadamente as missões que necessitam ações cirúrgicas e de alta 

complexidade. Segundo o Manual EB 70-MC 10.212 Op Esp, “em um cenário onde os 

conflitos apresentam-se com frentes indefinidas e de baixa intensidade, o Exército 

moderno deve ser capaz de projetar forças de forma precisa e imediata. Tal fato sugere 

que as Forças Armadas disponham de tropas de Op Esp permanentemente adestradas 

e dotadas de equipamentos de sofisticada tecnologia” (BRASIL, 2012). 

Dentro deste escopo, na década de 1950, o Exército Brasileiro, observando a 

necessidade de tropas de alta mobilidade estratégica para cumprir missões de alta 

complexidade e com perfis cirúrgicos, criou o 1o Curso de Operações Especiais no ano 

de 1957. Com o passar dos anos, houve a necessidade crescente de aumentar o 

efetivo das tropas de Op Esp brasileiras e formar novos militares operadores de F Esp.  
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O Exército Brasileiro, alinhado com a Política Nacional de Defesa (PDN) e com a 

Estratégia Nacional de Defesa (END) do país, bem como com a necessidade premente 

de desenvolver capacidades completas para enfrentar novos desafios, passou a adotar 

novos conceitos. Tal assertiva pode ser verificada no Manual EB20-MF-10.102: 
 

 “O Exército Brasileiro passa a adotar a geração de forças por meio do 
Planejamento Baseado em Capacidades (PBC). Desse modo, o 
desenvolvimento de capacidades, orientado pelos diplomas legais brasileiros, é 
baseado na análise da conjuntura e em cenários prospectivos, com o objetivo 
de identificar as ameaças concretas e potenciais ao Estado e interesses 
nacionais” (BRASIL, 2012).  
 
 

Desta forma, o Exército Brasileiro, acompanhando a evolução da conjuntura 

política internacional e, necessitando o emprego cada vez mais recorrente de tropas de 

operações especiais em todo o mundo, criou a Brigada de Operações Especiais, no 

ano de 2003, única organização militar deste porte na América Latina, conferindo 

agilidade na projeção de poder e grande dissuasão estratégica. 	  
Figura 9: Pioneiros das Op Esp do EB 

 
Fonte: (Revista do Comando de Operações Especiais, 2017) 

 

A Bda Op Esp foi transformada no Comando de Operações Especiais do 

Exército (C Op Esp) no ano de 2013, sendo este o Grande Comando que engloba 

todas as tropas de Op Esp do EB. Localizado estrategicamente no centro do país, na 

cidade de Goiânia-GO, o C Op Esp faz parte da Força de Ação Rápida Estratégica do 

EB, apoiando as operações militares de todos os Comandos Militares de Área do EB.  

O C Op Esp é uma organização ímpar nas Forças Armadas e possui uma 

organização diferenciada. Fazem parte da estrutura do C Op Esp o 1o Batalhão de 

Forças Especiais, o 1o Batalhão de Ações de Comandos, o Batalhão de Apoio às 
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Operações Especiais, o 1o Batalhão de Operações Psicológicas, o Centro de Instrução 

de Operações Especiais, a Base Administrativa do Comando de Operações Especiais 

e o 6o Pelotão de Polícia do Exército, como pode observado na Figura 10, a seguir:  
 

Figura 10: Comando de Operações Especiais do EB 

 
Fonte: (Manual EB 70-MC 10.212 Op Esp , 2012) 

 

 A 3a Cia F Esp é uma tropa de Op Esp subordinada ao C Op Esp para fins de 

preparo, orientação técnica e doutrinária, apesar de fazer parte do Comando Militar da 

Amazônia, para fins de emprego. A referida OM foi implantada no ano de 2000, por 

meio da Portaria Nr 103, do Estado Maior do Exército - Reservada, a qual deu início ao 

Núcleo de Destacamento de Forças Especiais no Comando Militar da Amazônia.  

Em função da grande demanda operacional do CMA, a Portaria nº 505, do 

Comandante do Exército, de 04 de setembro de 2003, transformou o Núcleo em 3ª 

Companhia de Forças Especiais, com a missão de proporcionar ao Comando Militar da 

Amazônia: “considerável capacidade de pronta resposta em operações de forças 

especiais, com destaque para as operações de guerra irregular (ações indiretas), 

reconhecimento especial e ações diretas”. Cabe à OM também assessorar, em caráter 

restrito, o CMA na concepção de Op Esp dentro de seu planejamento de campanha e 

no emprego de forças de operações especiais da 3ª Cia F Esp, na defesa externa e em 

operações de GLO. 
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 A 3a Cia F Esp, ou FORÇA 3, como é efetivamente conhecida, desde a sua 

implantação, realiza missões em prol daquele Comando Militar de Área, incluindo-se 

também a área equivalente ao Comando Militar do Norte, a qual era de 

responsabilidade do CMA até o ano de 2013. Após a divisão do CMA, a OM, por vezes, 

ainda é empregada junto ao Comando Militar do Norte, em função da proximidade 

regional e das peculiaridades específicas dos operadores de F Esp. Entretanto, nos 

últimos anos, a frequência das referidas missões na região do CMN têm diminuído, em 

função da demanda nas diversas operações desencadeadas na Amazônia Ocidental.  

 A atuação das Forças Especiais na Amazônia, ao longo destes mais de 50 anos 

de história das F Op Esp tem sido frequente. A FORÇA 3 se tornou a tropa da 

vanguarda do C Op Esp na região amazônica, considerada área estratégica prioritária 

da Força Terrestre. Dessa forma, a OM proporciona ao CMA considerável capacidade 

de pronta resposta em Operações Especiais, assessorando aquele Grande Comando 

no planejamento e emprego de forças dessa natureza.  
 

Figura 11: Operadores de Forças Especiais na Amazônia na década de 1980 

 

Fonte: (Revista do Comando de Operações Especiais, 2017) 
 

 Para cumprir sua missão, a 3a Cia F Esp dedica-se ao adestramento em 

ambiente operacional de selva, ao estudo das complexas questões amazônicas e ao 

conhecimento da diversificada cultura regional. O efetivo da OM não ultrapassa 130 

militares e sua organização é peculiar, mesmo em comparação às OM de Op Esp, 

como pode ser verificado na Figura 12. 
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Figura 12: Organização da 3a Companhia de Forças Especiais 

 
Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2015) 
 

 O organograma da 3a Cia F Esp é formado por um Estado Maior, Um 

Destacamento de Coordenação e Controle, um Pelotão de Guardas, um Pelotão de 

Comando e Apoio e um Destacamento Operacional de Forças Especiais. Ressalta-se 

que a grande maioria do efetivo é paraquedista, em função das peculiaridades das 

missões da FORÇA 3. 

 De acordo com o Manual C 31-21 Batalhão de Forças Especiais, “o Comandante 

é o responsável pelo comando e controle da OM, bem como por sua instrução, 

disciplina, administração e emprego operacional” (BRASIL, 2016). O Estado-Maior tem 

por missão assessorar o comandante no exercício do comando, sendo constituído pelo  

subcomandante e os militares responsáveis pelas diversas missões administrativas e 

logísticas da Companhia.  

 O Destacamento de Coordenação e Controle está diretamente subordinado ao 

Cmt da OM, uma vez que é responsável, a partir das suas diretrizes, por planejar, 

coordenar e fiscalizar as ações realizadas pelos demais militares da OM. O referido 

destacamento é subdividido em três equipes: a Equipe de Coordenação de F Esp, a 

Equipe de Ligação de Forças Especiais e a Equipe Precursora de F Esp. 



37 

A Equipe de Coordenação de Forças Especiais é responsável por coordenar 

as atividades operacionais de dois ou mais Destacamentos Operacionais de Forças 

Especiais (DOFEsp) numa mesma Área Operacional da Guerra Irregular (AOGI), 

subordinados a um único comando de área. A Equipe de Ligação de Forças Especiais 

tem como missão assessorar um comando externo à OM no que se refere às missões 

peculiares das Forças Especiais. A Equipe Precursora de Forças Especiais tem como 

missão estabelecer o contato inicial com as forças locais no interior de uma Área 

Operacional da Guerra Irregular.  

 O Destacamento Operacional de Forças Especiais (DOFEsp) é a fração 

responsável por cumprir as missões operacionais da OM. Apesar do organograma da 

3a Cia F Esp prever 04 (quatro) DOFEsp, atualmente, a Companhia possui somente 

dois Destacamentos ativados no Quadro de Cargos Previstos.  

 Segundo o Manual C 31-21 – Batalhão de Forças Especiais, “o DOFEsp é o 

elemento básico de emprego na guerra irregular. Compõe-se basicamente do 

comandante do destacamento, do subcomandante, do oficial de operações, do oficial 

de inteligência e de mais oito graduados especializados nas várias atividades 

necessárias à condução da guerra irregular (dois especialistas de armamento, dois de 

comunicações, dois de demolições e dois de saúde). Esta composição permite o 

emprego fracionado do DOFEsp em duas equipes sem perda de suas características e 

possibilidades” (BRASIL, 2016). 
 

Figura 13: Principal elemento de manobra da 3a Cia F Esp - DOFEsp 

 
Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2015) 



38 

 
 

 A 3a Cia F Esp conta com elementos de apoio capazes de oferecer o adequado 

suporte de comando e controle, comunicações e logístico às suas operações. O Pel 

Cmdo Ap é formado por cinco grupos: o Grupo de Pessoal, o Grupo de Operações, o 

Grupo de Inteligência, o Grupo de Logística e o Grupo de Comunicações.  
   

Figura 14: Organização atual do Grupo de Logística da 3a Cia F Esp 

 
Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2015) 

 

 O Pelotão de Guardas é subdividido em dois grupos e é formado por militares 

dos demais grupos.  Cabe ressaltar que, de acordo com o Quadro de Cargos Previstos 

da OM, algumas frações não estão ativadas, como o Dst Coor Ct, os 02 (dois) DOFEsp 

e a Turma de Aprovisionamento. 

 Desta forma, a estrutura peculiar e um efetivo altamente selecionado para servir 

na única subunidade isolada de operações especiais atualmente operando no Exército 

Brasileiro, fornece as seguintes possibilidades operacionais à 3a Cia F Esp, de acordo 

com suas diretrizes de comando:  
 

1. Ser empregada em situações de normalidade institucional, 
antecedendo a deflagração de uma eventual crise; 
2. Planejar e conduzir operações especiais, em caráter restrito, em 
conformidade com as Hipóteses de Emprego (HE) definidas pelo Ministério da 
Defesa (MD); 
3. Empregar seus elementos subordinados de forma centralizada ou 
descentralizada, provendo-lhes os apoios necessários; 
4. Fomentar a cooperação civil-militar e promover esforços interagências 
no escopo das operações especiais; 
5. Receber sob seu controle operacional ou em reforço tropas que não lhe são 
orgânicas, sejam elas elementos de combate ou de apoio ao combate, 
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convencionais ou especiais, da própria FT, das demais forças singulares ou de 
Órgãos de Segurança Pública; 
6. Participar de Operações Conjuntas, integrando uma Força Conjunta de 
Operações Especiais (F Cj Op Esp) ou constituindo Forças Tarefas Conjuntas 
de Op Esp (FT Cj Op Esp), com parte ou a totalidade de seus meios; 
7. Operar, em caráter restrito, de forma combinada com F Op Esp de 
países aliados; 
8. Eventualmente, ser empregado em missões de busca e salvamento e 
assistência humanitária; e 
9. Ser empregado em operações de inteligência de combate. (BRASIL, 
2016) 
 

 
 Em função das diretrizes gerais operacionais estabelecidas, verifica-se que o 

emprego da 3ª Cia F Esp no CMA, visa a atender premissas básicas que englobam a  

mobilidade estratégica e a pronta resposta. A eficiência e a eficácia no ambiente 

operacional amazônico é ponto de honra para os militares da FORÇA 3, os quais 

operam com baixo dano colateral e baixa assinatura. A OM opera com flexibilidade, 

versatilidade e mobilidade de emprego, mantendo-se em condições de operar em 

poucas horas nas 4 (quatro) Brigadas de Infantaria de Selva do CMA.  

 A mobilidade estratégica regional da FORÇA 3 é proporcionada pelos meios 

orgânicos do 4o Batalhão de Aviação do Exército (4o B Av Ex), pelas aeronaves de 

transporte e helicópteros da Força Aérea Brasileira sediados na Base Aérea de 

Manaus e, ainda, pelo emprego de embarcações fluviais do Centro de Embarcações do 

CMA (CECMA). Com relação ao apoio de fogo aéreo, quando necessário, os 

esquadrões de aviação da FAB, oriundos do 7o Comando Aéreo Regional, sediado em 

Manaus-AM, podem apoiar a OM.  

 Todavia, é necessário destacar que a característica principal da 3a Cia F Esp é a 

capacidade de atuar como multiplicador do poder de combate das OM da região Norte. 

Não obstante o cumprimento de missões isoladas e operar de forma independente, sua 

concepção de emprego demanda grande integração com as forças convencionais, com 

a finalidade de maximizar o seu potencial e sua capacitação operacional.  

 A particularidade da sua natureza e a flexibilidade de emprego tornam a 3a Cia F 

Esp apta a realizar operações integradas ou em cooperação com diferentes agências 

governamentais atuando na Região Norte, especialmente aquelas ligadas aos crimes 

transfronteiriços praticados na Amazônia. 

 Além disso, a FORÇA 3 envia anualmente militares selecionados pelo Ministério 

da Defesa para desempenhar ações isoladas em missões no exterior. Desde a sua 

criação, a OM envia oficiais e praças para diversos países como Haiti, República 

Democrática do Congo, Chipre, Costa do Marfim, Sudão do Sul, entre outros. O contato 
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com militares de outros países também pode ser evidenciado durante os intercâmbios 

realizados com outras tropas de Op Esp, como Estados Unidos da América (EUA), 

Polônia, Colômbia, dentre outros. 

 Nos últimos anos, as missões em que a 3a Cia F Esp esteve envolvida, em prol 

do CMA, englobaram inúmeros tipos de operações, denotando o nível de complexidade 

do cenário no qual os militares das forças especiais operam. Dentre elas, podem ser 

citadas as operações de combate aos crimes transfronteiriços; a interdição de pistas de 

pouso; a destruição de maquinário e de instalações de garimpos; apreensão de 

pessoas envolvidas com ilícitos transnacionais; operações de Inteligência em combate 

ao narcotráfico na região de fronteira da Amazônia Ocidental; operações Internacionais 

(Operação Jaque), com o resgate de estrangeiros de posse das FARC; operações com 

outras Agências do governo brasileiro (incluindo-se ABIN, Polícia Federal, entre outros 

órgãos) ou operações envolvendo Órgãos de Segurança Pública do nível Estadual 

(como elementos de operações especiais das polícias militares e civis dos Estados do 

Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre). 

 A FORÇA 3 participou ainda de ações de combate ao terrorismo, durante a 

Operação Copa do Mundo e Jogos Olímpicos (respectivamente nos anos de 2014 e 

2015), dentre outras, altamente específicas, como a operação de revista de Presídios 

nos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, em conjunto com os OSP, além de 

operações de caráter humanitário, como é o caso da atual Operação Acolhida, 

recebendo imigrantes da Venezuela, no Estado de Roraima.  

Outras missões operacionais podem ainda ser elencadas, como os diversos 

reconhecimentos especiais realizados na linha de fronteira e/ou reconhecimentos e 

avaliações de área realizados na região do CMA e do CMN. Destacam-se, ainda, as 

operações de caráter administrativo, como o apoio a elementos do Estado do 

Amazonas durante as eleições, dentre outras, como a condução de instruções aos 

militares do CMA, relativas ao combate de Resistência na Amazônia, sendo a 3a Cia F 

Esp hoje a principal difusora dos conceitos relativos ao assunto, fazendo a preparação 

específica dos militares da denominada Força Marupiara. Outra tarefa imposta à 3a Cia 

F Esp até o ano de 2014, foi a preparação e o adestramento de tropas do CMA 

empregadas na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH). 

 A FORÇA 3 ainda é responsável pela condução e preparação de estágios 

específicos para militares do CMA, podendo ser citado o Estágio de Caçadores, o qual 

prepara os atiradores dos diversos Batalhões de Infantaria de Selva do CMA. Além 
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disso, é comum a participação e a execução de intercâmbios com outros países e 

mesmo com forças de Segurança Pública dos Estados de Roraima, Acre, Amazonas e 

Rondônia, aspectos que denotam a necessidade de extrema capacitação e preparação 

do efetivo da 3a Cia F Esp. Cabe lembrar que a área de atuação da FORÇA 3 permeia 

toda a Amazônia Ocidental e, por vezes, a Amazônia Oriental, perfazendo um total de 

cerca de 40% do território nacional. As figuras 15 a 24 mostram algumas das atividades 

desenvolvidas pela OM durante os anos de sua existência. 
 

  Figuras 15 a 24: Operadores da 3a Cia F Esp em missões diversas 
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Fonte: (Seção de Relações Públicas da FORÇA 3, 2017) 

 

 A fim de ressaltar a importância no nível tático, operacional, estratégico e até 

mesmo político da 3a Cia F Esp na região amazônica, é possível elencar as principais 

operações desencadeadas pelo CMA e que contaram com a participação da FORÇA 3 

operando isoladamente ou em conjunto com outras OM, com outros Órgãos de 

Segurança Pública (OSP), ou com outras Forças de Op Esp, como pode ser observado 

na tabela a seguir. As operações foram divididas dentro das 4 (quatro) Brigadas de 

Infantaria de Selva, da região de Manaus e de seu entorno, além das missões 

desenvolvidas no CMN e no exterior. 
 

Tabela Nr 01: Operações desencadeadas pela 3a Cia F Esp na região Amazônica 

REGIÃO DE MANAUS E ENTORNO 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 

1 Op Piraíba 2003 Força 3, 
OSP 

Calha do Rio 
Solimões Rec Avl A 

2 Op Segurança 
Presidencial 2004 Força 3 Manaus-AM Rec Avl A 

3 Op Maués 2004 Força 3, 
OSP Maués-AM Ação Indireta 

4 Intercâmbio com 
EUA (SEALS) 2012 Força 3, 

BFEsp Manaus-AM Ação Indireta 
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5 Op Copa do 
Mundo 2014 Força 3, 

OSP Manaus-AM Ação Direta e Indireta 

6 Intercâmbio com F 
Esp Poloneses 2014 Força 3, 

BFEsp, Manaus-AM Ação Indireta 

7 Op Juquira 2015 Força 3, 
OSP 

Comunidade do 
Careiro Ação Indireta 

8 Op Jogos 
Olímpicos 2016 Força 3, 

OSP Manaus-AM Ação Direta e Indireta 

9 Intercâmbio com 
Special Forces 2016 F3, BFE 

7o SFG Manaus-AM Ação Indireta 

10 Op Varredura 2017 Força 3 
Presídios das 

cidades do AM, RR e 
RO 

Ação Indireta 

 

REGIÃO DA 1a Bda Inf Sl 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 
1 Op Urucuruzeiro 2006 Força 3 TI Yanomami Rec Esp 

2 Op Seringueiro 2007 Força 3 Manalai e Maloca 
Serra do Sol Rec Avl A 

3 Op Poraquê 2008 Força 3 Novo Paraíso e 
Rorainópolis Rec Avl A 

4 Op Curare III 2010 Força 3 Rio Mucajai Ação Direta 

5 Op Curare V 2011 Força 3 Rio C. Magalhães e 
Parima Rec Avl A 

6 Op Amazônia 2014 Força 3 Serra da Beleza Rec Avl A 
7 Op Curare V 2015 Força 3 CI Sihipi e Mucajaí Rec Avl A 

8 Op Monte Cristo 2015 F3, OSP 
CMA Boa Vista-RR Ação Direta e Indireta 

9 Op Curare VII 2016 Força 3 TI Raposa Serra do 
Sol Rec Avl A 

10 Op Curaretinga IX 2017 Força 3 Bonfim, Normandia 
e Uiramutã Rec Avl A 

11 Op Curaretinga X 2017 Força 3 Rio Uraricoera Ação Direta 
12 Op Curaretinga 2017 Força 3 Rio Uraricoera Ação Direta 
13 Op Delta Negro 1 2018 Força 3 Rio Uraricoera Ação Direta 
14 Op Delta Negro 2 2018 Força 3 Rio Uraricoera Ação Direta 
15 Op Delta Negro 3 2018 Força 3 Boa Vista Ação Indireta 

 

REGIÃO DA 2a Bda Inf Sl 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 

1 Op Timbó II 2004 Força 3 Cucuí (Rios Negro e 
Xié) Rec Avl A 

2 Op Xié 2006 F3, 
Cia Intlg 

São Gabriel da 
Cachoeira/AM 

Rec Avl A e Ação 
Direta 

3 Op Orquestra (Op 
Timbó IV) 2006 Força 3 “Cabeça do 

Cachorro”, Cucuí 
Rec Avl A e Ação 

Direta 
4 
 Op Marauiá 2006 Força 3 Santa Isabel do Rio 

Negro Rec Esp e Ação Direta 
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5 Op Dois Negros 2007 Força 3 Calha dos rios Içana 
e Uaupés (SGC) Rec Esp e Ação Direta 

6 Op Zodíaco 2007 F3, 1o 
BFEsp 

Rio Negro, Uaupés, 
Içana e Xié Rec Esp e Ação Direta 

7 Op Curare V (a) 2009 F3, 1o 
BFEsp 

Comunidade de 
Canadá Rec Avl A 

8 Op Curare V (b) 2009 F3, 1o 
BFEsp Garimpo do Matapi Ação Direta 

9 Op Curare V 2010 Força 3, 
1o BAC 

Vista Alegre e PEF 
de São Joaquim Rec Esp e Ação Direta 

10 Op Curare 2013 Força 3 São Gabriel da 
Cachoeira Rec Avl A 

11 Op São Joaquim II 2015 Força 3 PEF de Querari Ação Direta 

12 Op Boca Negra 2017 Força 3 Rios Uaupes e 
Papuri Rec Avl A 

13 Op Charlie Negro 1 2018 Força 3 SGC, Barcelos, e 
Cucuí Ação Indireta 

14 Op Charlie Negro 2 2018 Força 3 Cucuí Rec Avl A, Ação Direta 
e Indireta 

 

REGIÃO DA 16a Bda Inf Sl 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 

1 Op Mapinguari 2002 Força 3 Rio Japurá, Tefé e 
Vila Bittencourt 

Rec Avl A e Ação  
Indireta 

2 Op Aline 2008 Força 3 Rio Puruê Ação Direta 

3 Op Bianca 2008 Força 3 Tabatinga, B. 
Constant, A. do Norte Ação Direta 

4 Op Inês 2008 Força 3 Vila José Mormes e 
Garimpo Tucano Rec Avl A 

5 Op Curare III 2009 Força 3 Tefé Ação Indireta 
6 Op Bigorna 2010 Força 3 Igarapé Tocantins Rec Esp e Ação Direta 
7 Op Curare I 2011 Força 3 Tabatinga Rec Esp e Ação Direta 
8 Op Ágata 2011 Força 3 Tabatinga Rec Esp e Ação Indireta 

9 Op Amazônia 2012 F3, 
1 o BAC Tefé-AM Rec Avl A, Ação Direta 

e Indireta 
10 

 Op Curare IV 2012 Força 3 Rg de Palmari Rec Esp e Ação Direta 

11 Op Amaturá 2014 Força 3 Rg de Amaturá Ação Indireta 

12 Op Curare 2015 Força 3 Tefé e 
Vila Bittencourt Rec Esp e Ação Indireta 

13 Op Traíra 2016 Força 3 Vila Bitencourt e Vila 
José Mormes Ação Indireta 

14 Op Incidente 2017 Força 3 Vila Bitencourt Ação Direta 
15 Op São Joaquim 2 2017 Força 3 Maraã e Coari - AM Ação Indireta e Direta 

16 Op Traíra Negro 2017 Força 3 Rio Traíra e V. 
Bittencourt Rec Esp e Ação Indireta 

17 Op Bravo Negro 1 2018 F3, 
7 o BIS Vila Bitencourt Rec Avl A e Ação Direta 

18 Op Bravo Negro 2 2018 F3, Ipiranga Rec Avl A, Ação Direta 
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7o BIS e Indireta 
19 Op Bravo Negro 3 2018 Força 3 Rio Puruê Ação Direta 

 

REGIÃO DA 17a Bda Inf Sl 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 

1 Op Timbó I 2003 Força 3 M.Thaumaturgo e 
Alto Juruá 

Rec Avl A, Ação Direta 
e Indireta 

2 Op Império 2007 F3, 
BFEsp 

Cruzeiro do Sul e 
Mâncio Lima Rec Esp 

3 Op Curare IV 2010 Força 3 Rio Branco-AC Ação Indireta 

4 Op Ágata VII 2013 Força 3 Alta Floresta D’Oeste 
e distritos Rec Avl A 

5 Op Humaitá 2014 Força 3 CI Tenharim, 
Humaitá-AM 

Rec Avl A e Ação 
Indireta 

6 Op Ágata XI 2016 Força 3 Pimenteiras do Oeste 
e Cabixi Ação Indireta 

7 Op Escudo Negro 2017 Força 3 Aldeia Ashaninka e 
rio Amônia Rec Avl A e Ação Direta 

8 
 Op Alfa Negro 1 2018 Força 3 Cruzeiro do Sul-AC Rec Avl A, Ação Indireta 

e Direta 
 

REGIÃO DO COMANDO MILITAR DO NORTE 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 

1 Op Kaiapó 2004 Força 3 TI Kayapó, São Felix 
do Xingu-PA 

Rec Avl A e Ação 
Direta 

2 Op Pacajá 2005 Força 3 Curionópolis, 
e Parauapebas Rec Avl A 

3 Op Vila Brasil 2005 Força 3 Calçone, Vila Brasil e 
Clevelândia do Norte. Rec Avl A 

4 Op 
Constantinopla 2006 Força 3, 

1o BFEsp 
Terra do Meio-PA, 

rios Xingu e Iriri Rec Avl A 

5 Op Tucuruí 2007 Força 3 Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí (UHT) 

Rec Avl A e Ação 
Indireta 

6 Op Curare 2009 Força 3 Belém-PA Ação Indireta 

7 Op Ágata 2012 Força 3 PEF de Tiriós e 
Oriximiná Rec Avl A 

8 Op Curare 2013 Força 3 Oiapoque-PA Rec Avl A 

9 Op Mapinguari 2015 Força 3, 
PF 

Garimpo El Dourado 
Jacareacanga 

Rec Avl A e Ação 
Direta 

 

OPERAÇÕES REALIZADAS NO EXTERIOR 
Nr Nome da Op Ano Atores Local Natureza geral da Op 
1 Op Liberdade I 2009 Bda Op 

Esp,  
  Força 3 

Colômbia Ação Indireta 
2 Op Liberdade II 2010 
3 Op Liberdade III 2011 
4 Op Liberdade IV 2012 

 

Fonte: (Relatórios operacionais da Seção de Inteligência da FORÇA 3, 2018) 
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A apresentação das principais missões reais cumpridas pela FORÇA 3 desde 

sua implantação, no ano de 2003, até o ano de 2018, permite avaliar a gama de 

operações e o grau de complexidade das ações desempenhadas. Ressalta-se que 

outras missões em áreas secundárias também foram cumpridas pela OM ao longo do 

tempo de sua existência, as quais aumentaram a experiência e a maneira peculiar de 

emprego dos operadores de F Esp da OM na região.  

A seguir foi apresentado um resumo geral das operações desencadeadas, com 

os tipos das quais as mesmas podem ser enquadradas (Ação Direta, Indireta e 

Reconhecimento e Avaliação de Área / Reconhecimento Especial). A Tabela 2 permite 

verificar a carga de responsabilidade da 3a Cia F Esp na região norte, em função de 

seus meios e do seu reduzido efetivo. 
 

Tabela 2: Missões cumpridas pela 3a Cia F Esp durante os anos de 2003 e 2018 

REGIÕES 
TIPOS DE Op 

TOTAL  Ação 
Direta 

Ação  
Indireta 

Rec Esp / 
Rec Avl A 

Manaus e entorno 2 8 2 12 
1a Bda Inf Sl 6 2 8 16 
2a Bda Inf Sl 9 2 11 22 
16a Bda Inf Sl 11 10 11 32 
17a Bda Inf Sl 3 5 6 14 

CMN 2 2 8 12 
EXTERIOR - - 4 04 

TOTAL GERAL 33 29 50 112 
 

Fonte: (Relatórios operacionais da Seção de Inteligência da FORÇA 3, 2018) 

 A fim de manter seu alto grau de preparo e adestramento para cumprir as 

diversas missões a ela atribuídas, a FORÇA 3 necessita de adestramento específico, 

no qual são executados treinamentos de tiro, de selva, de salto, dentre outros. A 

FORÇA 3 possui uma concepção de preparo diferenciada das demais subunidades do 

EB, a qual é realizada por meio de módulos baseados em objetivos de adestramento e 

índices de desempenho, de acordo com a figura 25. 
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Figura 25 - Módulos baseados em objetivos de adestramento: 

 
  Fonte: (Seção de Operações da FORÇA 3, 2015) 

 

 Como pode ser observado na Figura 25, as atividades de preparo se subdividem 

em cinco vetores principais:  

1) formação; 

2) módulos de adestramento propriamente ditos;  

3) exercícios no terreno; 

4) intercâmbios e adestramentos conjuntos; e  

5) estágios conduzidos às demais OM durante o ano de instrução.  
  

A “formação” diz respeito a condução de atividades que visam à preparação e o 

adestramento de militares do efetivo profissional que advêm de outras OM. Os módulos 

de adestramento são conduzidos em 08 (oito) fases distintas, as quais permeiam 

técnicas de tiro, de contraterrorismo, de salto de paraquedas, entre outros, como os 

módulos de selva, de técnicas aquáticas, de operações aeromóveis, de resistência e de 

guia aéreo avançado. A preparação dos seus militares ocorre nos intervalos das 

missões reais e normalmente em períodos de uma semana a 10 (dez) dias, perfazendo 

um total de 62 dias de adestramento, como ilustrado nas Figuras 26 a 31. 
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Figuras 26 a 31 - Adestramento da 3a Cia F Esp realizados por módulos: 

 
Fonte: (Seção de Relações Públicas da FORÇA 3, 2018) 

 

 Ao longo dos anos de sua existência, a 3a Companhia de Forças Especiais se 

consolidou como Organização Militar e como subunidade de Operações Especiais no 

Comando Militar da Amazônia, se tornando referência no nível nacional e mesmo 

internacional. Os princípios, crenças e valores, desde a sua criação, evidenciam os 

chamados “3M”, comuns aos operadores de Forças Especiais: Mentalidade 

operacional, Maturidade profissional e Motivação.  
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho percorrido para solucionar 

o problema de pesquisa, especificando os procedimentos utilizados para alcançar os 

objetivos (geral e específicos) apresentados. A fim de estabelecer uma sequência 

lógica, foram estruturados os seguintes tópicos:  

1) Tipo de Pesquisa; 

2) Universo e Amostra; 

3) Coleta de Dados; 

4) Tratamento dos Dados; e  

5) Limitações do Método. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 A presente pesquisa foi realizada por meio de uma metodologia exploratória, 

utilizando-se para isso a pesquisa bibliográfica, por meio da consulta de livros, 

manuais militares, artigos relacionados ao tema, artigos de acesso livre ao público em 

geral, incluindo-se aqueles disponibilizados pela rede mundial de computadores, bem 

como relatórios de operações realizadas no Comando Militar da Amazônia e relatórios 

de operações realizadas pela 3a Companhia de Forças Especiais.  

Além disso, baseando-se na fundamentação teórico-metodológica relativa a 

investigação sobre os assuntos relacionados ao tema, a pesquisa empregou a 

abordagem descritiva e qualitativa, por meio da confecção de questionário que foi 

enviado à um público-alvo específico, de acordo com o ANEXO B – Relação de 

militares da Força 3. Ao final do estudo, foram elencadas as principais reformulações 

necessárias nas estruturas físicas e organizacionais da 3a Companhia de Forças 

Especiais.  

  

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 A coleta de dados a serem estudados na presente pesquisa foi realizada por 

meio de um questionário enviado a militares operadores de Forças Especiais que 

servem atualmente na FORÇA 3 ou serviram em determinado período na OM. 

Ressalta-se que participaram também deste universo os militares que operam no 
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Centro de Operações do CMA e os ex-comandantes da 3a Cia F Esp. Os resultados 

obtidos foram avaliados por meio de inferência estatística e auxiliaram no 

estabelecimento de parâmetros para propor novas estruturas e reformulações na 3a 

Companhia de Forças Especiais. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Conforme Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, a coleta de dados do 

presente trabalho de conclusão de curso ocorre por meio da coleta na literatura, 

realizando-se uma pesquisa bibliográfica na literatura disponível, tais como livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, internet, monografias, teses e 

dissertações, sempre buscando os dados pertinentes ao assunto (BRASIL, 2012). 

Nessa oportunidade, foram levantadas as fundamentações teóricas para a estabelecer 

os parâmetros necessários para a comprovação do problema levantado. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

Ainda de acordo com o Departamento de Pesquisa e Pós-graduação, o método 

de tratamento de dados utilizado no presente estudo foi a análise de conteúdo, no 

qual serão realizados estudos de textos para se obter a fundamentação teórica 

(BRASIL, 2012). 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundidade do estudo a ser realizado. Apesar da inexistência de fontes didáticas 

escritas sobre o assunto e a falta de um público-alvo expressivo para a pesquisa, uma 

vez que o número de militares que servem ou serviram na 3a Companhia de Forças 

Especiais é reduzido, e ainda, o tempo reduzido para a realização do trabalho de 

término de curso em tela, considerou-se que o método escolhido é adequado e 

possibilitou o alcance dos objetivos propostos no presente projeto de pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  A presente seção tem por finalidade expor o resultado da análise da 

documentação pesquisada no trabalho e apresentar a tabulação dos segmentos 

obtidos por meio dos instrumentos da coleta de dados realizada junto aos militares 

operadores de forças especiais que servem ou serviram em determinado momento na 

3a Companhia de Forças Especiais. 

 A realização da pesquisa qualitativa, presente no ANEXO A do presente estudo, 

teve como finalidade levantar dados e informações entre os oficiais, subtenentes e 

sargentos que possuem experiência no assunto. O questionário foi enviado a 71 

militares oriundos das diversas turmas de formação da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) e da Escola de Sargentos das Armas (EsSA), os quais são 

possuidores do Curso de Forças Especiais, formados entre os anos de 1990 e 2018. 

Do total de 71 questionários enviados, obteve-se a resposta de 30 militares, os quais 

passaram a fazer parte do universo da presente pesquisa. 

 Os militares selecionados por conveniência para responder os questionamentos 

possuem experiência no assunto, uma vez que serviram ou ainda servem na 

Organização Militar em estudo. Os operadores da referida OM foram submetidos a uma 

pesquisa com perguntas objetivas e subjetivas, das quais foram extraídos os subsídios 

para a discussão dos resultados.  

 O questionário enviado contou inicialmente com a apresentação e a introdução 

ao assunto, explicando ao leitor o objetivo da pesquisa. Os dois primeiros 

questionamentos foram referentes à turma de formação no Curso de Forças Especiais 

e sobre o tempo que o militar serve ou serviu na 3a Cia F Esp. A terceira pergunta 

verificou quais as funções desempenhadas pelo militar durante esse período na OM. O 

objetivo destes questionamentos foi verificar quanto tempo o militar permaneceu na 

atividade, podendo assim ser avaliado o grau de experiência do mesmo no assunto. As 

respostas obtidas podem ser visualizadas nos Gráficos 01, 02 e 03. 

 Ao observar os dados obtidos, verifica-se que, dos militares que responderam à 

pesquisa, 3,8% se formaram no curso de Forças Especiais entre os anos de 1991 e 

1995, 30,8% entre os anos de 1996 e 2000, 19,2% entre os anos de 2001 e 2005, 34% 

entre os anos de 2006 a 2010, 7% entre os anos de 2011 e 2015 e 3,8% entre os anos 

de 2016 e 2018. Tais dados levantados nesta amostra seleta de militares foram 

imprescindíveis para validar a tabulação dos resultados e auxiliar no trabalho com as 

ideias ofertadas pelos mesmos, em função da experiência de cada operador. 



52 

GRÁFICO 1 – Resumo do tempo de experiência dos militares pesquisados: 

 

 Analisando o Gráfico 2, pode-se observar que, dos militares pesquisados, 

3,8% serviram na FORÇA 3 durante pelo menos 1 ano na OM, 46% serviram durante 2 

anos, 11,5% serviram durante 3 anos, 11,5% durante 4 anos e 26,9% permaneceram 5 

anos ou mais em atividade na referida Unidade, fato que embasa a experiência do 

militar na resposta ao questionário. 

GRÁFICO 2 – Tempo em atividade na OM dos militares pesquisados: 

 

Fonte: O autor. 
  

Dentro do universo que respondeu a pesquisa, foram identificados comandantes 

da OM, correspondendo à 19,2% do total. Foram observados que, dentre eles, havia 

15,4% que foram subcomandantes, 46,2% que estiveram à frente do EM da FORÇA 3, 

23,1% que foram oficiais do Destacamento de Coordenação e Controle, e 76,9% que 

foram integrantes do DOFEsp. Nota-se que o efetivo que respondeu à pesquisa é 

 

Fonte: O autor. 
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bastante diversificado, sendo importante ressaltar que alguns deles operaram na OM 

como integrantes do DOFEsp e posteriormente foram integrantes do Estado-Maior ou 

ainda serviram no Centro de Comando do CMA. Tal fato evidencia pontos de vista 

distintos de todos os níveis de comando com relação ao emprego das operações 

especiais em proveito das ações do CMA, fato que pode ser observado no gráfico 3. 
 

GRÁFICO 3 – Funções desempenhadas na OM pelos militares pesquisados: 

 

Fonte: O autor. 
 

A quarta pergunta realizada na pesquisa teve por objetivo verificar se, durante o 

tempo em que o militar operou na OM, ocorreu alguma modificação na estrutura física 

e/ou organizacional da FORÇA 3.  As respostas podem ser observadas no Gráfico 4, no 

qual 84,6% responderam que de maneira positiva observaram algum tipo de 

modificação na OM e, 15,4% responderam que não observaram nenhuma evolução. 
 

GRÁFICO 4 – Percentual que verificou modificações na OM: 
 

 

Fonte: O autor. 
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Além da resposta direta à pergunta 4, sendo a resposta do militar positiva, foi 

solicitado ao pesquisado que indicasse as modificações ocorridas durante o período 

em que o mesmo havia servido na OM. Sendo assim, foi possível identificar algumas 

melhorias desde a implementação da FORÇA 3, ainda no ano de 2000. Dentre elas, 

destacou-se a transformação do Destacamento de Forças Especiais (DFEsp/CMA) em 

3a Cia F Esp, no ano de 2003. 

Quanto à estrutura física, ressalta-se que a OM foi aquinhoada com a ampliação 

do pavilhão de comando, do corpo da guarda, com a construção do tanque tático, a 

construção da casa de treinamento de tiro, da sala de infiltração subaquática, da 

construção do auditório, do pavilhão de garagens de viaturas, bem como com outras 

obras importantes, como a ampliação da Seção de Inteligência, adequação da Sala de 

Comunicações, Sala de Informática, cercamento da área da unidade, implantação do 

Destacamento de Coordenação e Controle, do Recanto Kid Preto (local de 

desmobilização e descanso dos operadores) e a criação da estrutura do 2o DOFEsp. 

Além das mudanças estruturais, ocorreu o aumento do efetivo do Quadro de 

Cargos Previstos da Unidade, o aumento e implementação do efetivo de apoio às 

operações especiais, possibilitando a reorganização das Seções e o aprimoramento 

das qualificações, aumentando em quase 50% o total de militares da OM. Com relação 

aos materiais da FORÇA 3, ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, foram 

realizadas aquisições e recebimento de armamentos e de diversos materiais, bem 

como o recebimento de viaturas e embarcações, o que possibilitou aumentar a 

capacidade operacional da 3a Cia F Esp em suas missões em prol do CMA. 

A pergunta 5 tinha por objetivo verificar se o militar pesquisado concordava ou 

não se o reduzido número de equipes operacionais restringia o cumprimento das 

missões em proveito do CMA e do CMN. Os resultados podem ser verificados a seguir. 
 

 GRÁFICO 5 – Militares que entendem que o Nr reduzido de Eq Op restringe as missões: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor. 
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A fim de complementar as informações do questionamento número cinco, houve 

a necessidade de se realizar a sexta pergunta, a qual teve a intenção de verificar se o 

militar pesquisado concordava que a FORÇA 3 deveria passar por transformações na 

sua atual estrutura física e/ou organizacional. Por meio da análise das respostas deste 

questionamento, o qual pode ser melhor observado no Gráfico 6, a seguir exposto, foi 

possível observar que foi unânime entre os indivíduos que responderam à pesquisa, 

que a OM deveria passar por transformações e/ou reestruturação. 
 

GRÁFICO 6 – Percentual da amostra que concorda que a OM deve ser reestruturada: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Como complemento a resposta da pergunta 6, foi solicitado que os militares 

indicassem quais modificações os mesmos julgavam necessários. As respostas a este 

questionamento podem ser observadas no Gráfico 7. 
 

GRÁFICO 7 – Percentual de militares que verificou a necessidade de reestruturação: 

 

Fonte: O autor. 
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Fonte: O autor. 
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 Dentre os itens observados como necessários para a reestruturação, observou-

se que o aumento do efetivo do EM e do Destacamento de Coordenação e Controle 

representou 61,5% do total. O aumento do efetivo de operadores de F Esp dos 

DOFEsp representou 92,3%. O aumento do efetivo de militares Comandos para 

cumprir missões em ações diretas foi evidenciado em 73,1% dos pesquisados. Dos 

operadores que responderam ao questionamento, 76,9% do total, identificaram que era 

necessário o aumento do efetivo dos elementos do apoio logístico (turmas de 

comunicações, DOMPSA, garagem, etc), bem como 53,8% do total identificaram que 

seria interessante o aumento do efetivo dos militares da administração. 

 A construção e/ou otimização de instalações logísticas, administrativas e/ou 

operacionais representaram 65,4% do total de entrevistados. A construção de 

instalação multifuncional, destinada à dobragem e manutenção de paraquedas e ao 

treinamento físico funcional dos operadores, representou 61,5%. A aquisição de 

materiais de emprego militar e de apoio logístico representou 73,1%. A aquisição de 

materiais de transporte (viaturas, motocicletas, embarcações, etc), representou 80,8%. 

A aquisição de materiais especiais (optrônicos, rádios, sistemas GPS, etc) representou 

76,9% dos pesquisados e a aquisição de materiais aeroterrestres (paraquedas, 

materiais de SSA/SL, etc), evidenciou 76,9% do total. 

O sétimo questionamento tinha o objetivo de informar ao oficial, subtenente ou 

sargento que, no ano de 2018, o Comandante do CMA, Gen Ex NARDI, assessorado 

pelo Cmt da F3, TC SOUZA COSTA, sugeriu a transformação da FORÇA 3 em OM 

nível batalhão. Neste sentido, foi realizado um estudo e proposto a reestruturação da 

Cia. De acordo com sugestões levantadas por aqueles comandantes citados, no novo 

organograma da FORÇA 3 seriam implementados: 01 (uma) Companhia de Operações 

Especiais (com 03 DOFEsp e 01 DAC), 01 (uma) Companhia de Comando e Apoio (Pel 

Comando, Pel Guarda e Pel Apoio) e 01 (uma) Seção de Coordenação e Planejamento 

no Estado Maior. O questionamento tinha o objetivo de verificar a opinião do militar 

pesquisado se a nova organização citada se adequaria às missões a serem cumpridas 

pela FORÇA 3, a fim de potencializar as ações em prol do CMA. 

As respostas ao questionamento proposto tiveram os resultados a seguir 

apresentados no Gráfico 8, no qual é possível observar que 84,6% dos pesquisados 

concordaram e 15,4% discordaram com a afirmação. 
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GRÁFICO 8 – Percentual que concordou com a assertiva proposta: 

  

 

 

 

 

 

 

Como complemento da pergunta 7, foi solicitado ao militar justificar sua resposta. 

Podem ser destacadas as seguintes assertivas com relação as justificativas positivas:  

- “Com essa estrutura organizacional, a FORÇA 3 teria plena capacidade de 

manter suas frações em constante adestramento e emprego, tendo condições de 

realizar ações indiretas com os DOFEsp e ações diretas com o Destacamento de 

Ações de Comandos (DAC), podendo também ser empregada com a constituição de 

FT Op Esp (Força Tarefa de Op Especiais) para missões de contraterrorismo e outras 

missões, onde essa organização seja necessária. A Cia C Ap, com a citada 

constituição, teria capacidade de prestar pleno apoio aos Destacamentos e manter as 

atividades administrativas e de serviço da Unidade”; 

 - “A reestruturação para o nível Batalhão permitirá o máximo apoio às Unidades 

da CMA e CMN, por meio de assessoramento ao comando, instruções para a tropa e 

em missões reais na Amazônia, em proveito dos Comandos Militares de Área”; 

 - “Considerando que a FORÇA 3 é um elemento de manobra do C Op Esp 

desdobrado no TO Amazônico, sugiro a seguinte composição para a OM: 4 DOFEsp e 

1 DAC, sendo 1 DOFEsp para cada SAPI do CMA; 

 - “A estrutura citada possibilitaria o melhor rodízio entre adestramento, missões e 

cursos dos seus operadores de F Esp”; 

 - “Concordo com a organização sugerida, pois as demandas da Força 3 vem 

aumentando, e o atual efetivo, atende com restrições às missões, comprometendo, por 

vezes, o adestramento, uma vez que não há tempo suficiente de permanência na sede 

para realizar, por exemplo, um nivelamento. A estrutura citada do Batalhão atenderia 

de forma mais otimizada as necessidades da FORÇA 3; 

 

Fonte: O autor. 
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 - “A FORÇA 3 é empregada em todas as SAPI do CMA. São várias missões ao 

longo do ano, algumas planejadas e outras, frequentemente, inopinadas. O Cmt da OM 

não consegue, na maioria dos casos, empregar um Destacamento completo, devido a 

deficiência de pessoal e a grande quantidade de missões”; 

 - “Todas as implementações feitas para aumentar a operacionalidade da FORÇA 

3 são desejáveis e devem ser feitas, haja vista a importância estratégica da OM para o 

CMA e daquele Grande Comando para a Amazônia e para o Brasil”; 

 - “Essa estrutura aumentaria a capacidade operacional da unidade, o que 

atenderia, de forma mais eficiente, a demanda de missões do escalão superior”;  

 - “Considerando o efetivo atual da OM, essa proposta potencializaria muito o 

emprego da FORÇA 3, entretanto o efetivo ainda está longe do ideal, tendo em vista a 

grande demanda operacional do CMA, uma vez que a área da Amazônia é muito 

extensa, exigindo maiores quantidades de equipes operacionais”; 

 - “A FORÇA 3 tem demandas muito grandes para sua estrutura e necessita 

transformações. Além disso, a reestruturação da OM para o nível Batalhão trará 

inúmeros benefícios, tanto estruturais, como também servirá de fator dissuasório 

perante o cenário de ameaças internacionais em que o CMA está imerso”; e 

 - “O aumento do efetivo será capaz de atender as demandas do CMA. Deve-se 

levar em consideração que a fronteira seca é extensa, a região amazônica é a maior do 

Brasil e, ao mesmo tempo, é aquela em que a presença do poder estatal é a mais 

incipiente, tornando a mesma mais vulnerável à presença de forças adversas”. 
 Como justificativas às respostas negativas foram observadas as seguintes 

contribuições: 

 - “Acredito que somente após alguns anos de trabalho com o Quadro de 

Organização atual completo (ou seja, todos os destacamentos ativados e com seus 

claros ocupados) seria possível analisar a verdadeira necessidade de modificações na 

organização do efetivo. Entendo que modificações na atual organização funcional, sem 

a possibilidade de testá-la em sua plenitude, levará a soluções improváveis devido à 

falta de visão do verdadeiro problema”; 

 - “Não acho que há necessidade da criação de um DAC”; 

 - “Concordo com a assertiva, porém alteraria somente para uma Cia F Esp com 

4 DOFEsp e uma CAC com 2 DAC (ou 1 DAC)”; e 

- “O advento de novas frações poderia ampliar a capacidade de emprego da SU 

em proveito do CMA. Naturalmente, existe a necessidade de equilíbrio das demandas 
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do C Op Esp e da 3a Cia F Esp, o que vem sendo feito por meio de estudo 

compartilhado com o COTER e o C Op Esp”. 

A oitava pergunta do questionário teve por objetivo verificar a opinião dos 

operadores de Forças Especiais a respeito do grau de importância atribuído à possível 

transformação da FORÇA 3 em OM nível Batalhão, no intuito de potencializar as ações 

das F Esp em proveito do CMA. O Gráfico 9 foi confeccionado baseando-se no 

questionamento acima descrito, no qual os militares poderiam optar por apenas uma 

resposta, dentre as três opções propostas. O militar poderia considerar a proposta de 

transformação muito importante, importante ou irrelevante.  
 

 

GRÁFICO 9 – Percentual que considera importante as transformações na OM: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Analisando os resultados obtidos, observa-se que cerca de 96% dos militares 

pesquisados consideram que é necessária a transformação da OM em nível Batalhão, 

seja opinando como muito importante (92,3%) ou como importante (3,8%). 

A nona pergunta do questionário enviado tinha por objetivo verificar junto aos 

militares pesquisados qual a opinião dos mesmos com relação às deficiências 

existentes na atual estrutura e organização da FORÇA 3, considerando as missões 

realizadas na região amazônica. Neste questionamento, o oficial, subtenente ou 

sargento poderia marcar mais de uma deficiência e/ou carência que julgasse 

pertinente. Tendo em vista ser esta uma pergunta com respostas fechadas, foram 

oferecidas diversas opções para o militar assinalar e foi aberto, ainda, uma última 

opção, na qual o mesmo poderia explanar o seu ponto de vista, no campo “outros”. Os 

resultados obtidos podem ser observados no Gráfico 10, a seguir apresentado. 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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GRÁFICO 10 – Deficiências observadas na OM, segundo a pesquisa enviada: 

 
 As respostas à pergunta 9 do questionário evidenciaram que o efetivo de F Esp 

atualmente é incompatível com a quantidade de missões existentes na OM, 

representando 100% dos militares pesquisados. A ausência de armamentos para 

atender o efetivo de F Esp existente, bem como a falta de meios de transporte 

(aeromóvel e/ou aeroterrestre) para o efetivo, representou metade das opiniões dos 

pesquisados. A necessidade de equipamentos de comunicações modernos 

representou cerca de 77% dos entrevistados. 69% dos entrevistados responderam que 

consideram que as instalações da OM não são adequadas para o desenvolvimento do 

adestramento dos militares de F Esp. A necessidade de meios aeroterrestres, como 

materiais de salto semiautomático e de Salto Livre Operacional, representaram 34,6% 

das respostas. Metade dos pesquisados respondeu que a necessidade de meios 

logísticos de quaisquer natureza são necessárias, assim como 46,2% dos mesmos 

indicaram que a inexistência de viaturas ou embarcações adequadas prejudicam as 

ações da OM. Da mesma forma, 65,5% dos entrevistados, considerou que a falta de 

optrônicos (como telêmetro laser, EVN e de visão termal) é um problema a ser 

superado. As dificuldades na execução dos deslocamentos e/ou infiltração de equipes 

operacionais representaram 69,2% das respostas. 

No campo “Outros”, que teve um percentual de cerca de 10% do efetivo total, 

surgiram diversas observações altamente pertinentes realizadas pelos militares que 

responderam à pesquisa. Algumas ideias, relativas especialmente aos materiais, não 

haviam sido disponibilizadas na pergunta 9 do questionário e devem também ser 

levadas em consideração. Foram observados que os materiais de saúde e os 
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Fonte: O autor. 
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medicamentos do Destacamento carecem de otimização. Além disso, a aquisição de 

um propulsor subaquático de mergulho seria interessante para 3,8% dos entrevistados. 

A décima pergunta do questionário utilizou-se da experiência profissional 

adquirida pelos operadores de forças especiais ao longo dos anos servidos na FORÇA 

3 para que os mesmos pudessem discorrer, se desejassem, sobre outros aspectos que 

julgassem importante na transformação/reestruturação da FORÇA 3 e que não haviam 

sido citados anteriormente. Este item foi de grande proveito para a pesquisa, uma vez 

que muitas observações surgiram deste tópico e puderam ilustrar diversos conceitos 

úteis, relacionados pelos próprios operadores pesquisados. Ressalta-se que os 

referidos operadores vivem ou viveram o cotidiano da única tropa de F Esp 

subordinada diretamente ao CMA e que têm pleno conhecimento das necessidades 

daquela OM. Além disso, somados a estas respostas, obteve-se ainda a opinião de 

militares do Centro de Operações do CMA. Ressalta-se ainda que a identidade dos 

militares pesquisados foi preservada, de acordo com o enunciado da pesquisa (Anexo 

A). Entre as contribuições realizadas, destacaram-se os itens relacionados a seguir: 

- “Devido às características peculiares existentes na breve carreira dos cabos e 

soldados Comandos, cabe considerar a condução do Curso de Formação de Cabo 

Comandos na FORÇA 3, a fim de evitar os deslocamentos para Goiânia-GO, 

ampliando o universo de seleção e aumentando, em cerca de 3 ou 4 anos, o 

aproveitamento desses militares temporários na atividade fim em Manaus-AM, tudo 

isso sem perder o enlace com a atividade correlata, conduzida pelo 1o BAC”; 

- “Conforme citado na introdução da pesquisa, uma das características das 

missões recebidas pelos militares da FORÇA 3, é alta sensibilidade das mesmas. 

Sendo assim, acredito que além da transformação e/ou reestruturação física e material, 

deveria haver também uma criação de uma política de pessoal, a fim de selecionar 

elementos Comandos e Forças Especiais com uma bagagem operacional adquirida no 

1o BAC e 1o BFEsp, evitando a classificação na OM de um militar recém formado, 

estabelecendo no mínimo 3 anos de experiência como operador de DAC ou DOFEsp”; 

- “O Exército vive um momento de redução impositiva de efetivos. Em pouco 

tempo, 10% do efetivo atual deverá ser reduzido. Isso implica que, qualquer acréscimo 

de pessoal deverá estar detalhadamente embasado, para que fique claro para o Estado 

Maior do Exército que existe a necessidade de extinguir postos em outras OM (ou 

mesmo extinguir OM) para abrir claros para a criação de outros. O estudo de 

transformação da FORÇA 3 em Batalhão, fato que havia sido proposto em 2015 e 
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2016, inclusive com o aval do Comandante do Exército, teve um revés no 

posicionamento negativo do COTER, que julgou que os meios de Op Esp estariam 

muito diluídos e que o projeto do C Op Esp estaria seria atrasado pela "concorrência" 

com as necessidades da 3a Cia F Esp. Infere-se, portanto, que o avanço da proposta 

de transformação da FORÇA 3 depende de estudo e convencimento do Estado Maior 

do Exército e do COTER de que, para o CMA, tal ação é muito importante, que o 

pessoal necessário é de número compatível, que os recursos em material não são 

vultuosos e que o C Op Esp não sofrerá redução de recursos e pessoal no seu projeto 

de implantação (em curso desde 2003)”; 

- “A existência de uma fração de Comandos irá capacitar a FORÇA 3 para 

executar ações diretas com maior segurança e eficiência, ampliando as possibilidades 

de emprego da unidade nesta área crítica do território nacional”; 

- “Entendo que a missão (base doutrinária) da FORÇA 3 está baseada nas 

ações indiretas (missão fundamental das tropas de forças especiais) com destaque 

para reconhecimentos especiais. Tal característica é específica de F Esp e não de 

militares Comandos. Entendo ainda que o emprego da FORÇA 3 deve ser orientado, 

pontualmente, pelos princípios do corolário das F Esp. Considero também que deve 

existir um planejamento 100% abrangente, com escopo muito bem definido sobre o que 

se deseja para a evolução das F Esp do Brasil, no âmbito do C Op Esp, para que não 

ocorram paradoxos (exemplo: outro B F Esp na Amazônia contraria a centralização de 

forças no centro do país; inclusão de DAC em OM de F Esp contraria a criação do 

BAC; o emprego massivo e indiscriminado de F Esp contraria princípios de emprego 

pontual e de baixo perfil)”; 

- “Apesar de já existirem estudos sobre o assunto, ainda não foram 

implementados equipamentos e fardamentos específicos para a região de selva. Sugiro 

a definição de kits específicos de saúde para a região amazônica. Outra sugestão seria 

formar os cabos e soldados Comandos na própria OM, desvinculando da formação no 

1o BAC, em Goiânia-GO”; e 

- “Quando assumi o comando da FORÇA 3, em 2014, recebi a informação de 

que a OM poderia transformar-se em Batalhão ainda no meu comando ou no comando 

seguinte. Mas, com o passar do tempo, isso não ocorreu. Então, resolvi apresentar 

uma proposta de transformar a Companhia em Batalhão, contando com o apoio do 

então Gen Thaumaturgo, que servia no CMA. Entretanto, à época, a proposta não se 
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efetivou por sofrer resistência no próprio C Op Esp, o qual alegou falta de efetivo de 

pessoal especializado”. 

Como conclusão parcial das respostas às perguntas do questionário realizado, 

pode-se verificar que observa-se notável compreensão dos militares pesquisados com 

relação aos indicadores dimensionados na necessidade da transformação e 

reestruturação da FORÇA 3.  

Quanto à necessidade do aumento de efetivo de militares F Esp e Comandos, 

existe uma “vertente” de pensamento que considera necessário a transformação da 

FORÇA 3 em OM nível Batalhão, especialmente no que tange ao emprego de equipes 

operacionais nas Brigadas de Selva subordinadas ao CMA. Sendo assim, a 

possibilidade de transformação estaria condicionada a necessidade e as missões 

recebidas, sendo necessário maior efetivo de militares especializados.   

Outro aspecto levantado pelos militares que responderam ao questionário está 

relacionado à necessidade de novas instalações, materiais e armamentos modernos 

para a OM. Tal fato, segundo as respostas dos operadores pesquisados, multiplicaria o 

poder de combate e permitiria melhores condições de emprego da FORÇA 3 em 

proveito do CMA. 

Observa-se que a aquisição de novos equipamentos e novas tecnologias, num 

esforço de atualização e modernização da estrutura da OM, é uma necessidade latente 

e trará condições aos operadores especiais de cumprir missões, em melhores 

condições, no atual ambiente complexo, incerto, volátil e ambíguo, característico da 

região amazônica. 

De acordo com a pesquisa enviada, pode-se inferir parcialmente, que a 

transformação e reestruturação da FORÇA 3 proporcionaria considerável aumento do 

nível de operacionalidade da tropa de Forças Especiais na Amazônia e aumentaria 

sobremaneira o poder de combate da OM, potencializando as ações em proveito do 

Comando Militar da Amazônia. Além disso, a nova estrutura da FORÇA 3 permitirá a 

potencialização da OM como “plataforma” de apoio às ações desenvolvidas pelo C Op 

Esp na região Amazônica.  

Por fim, como solução ao problema levantado na pesquisa e, como objetivo 

geral do trabalho, serão apresentados, no Capítulo 5, as conclusões referentes ao 

estudo em questão.  
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5. CONCLUSÃO 
O presente trabalho teve por objetivo apresentar a atual estrutura da 3a 

Companhia de Forças Especiais, enfatizando suas estruturas físicas e organizacionais. 

Durante a pesquisa foram identificadas as deficiências que ocasionam um óbice no 

desenvolvimento das ações da OM em proveito do Comando Militar da Amazônia. 

Desta forma, foi possível identificar as possíveis mudanças a serem implementadas, a 

fim de multiplicar o poder de combate da FORÇA 3, concluindo com uma proposta de 

reestruturação. 

O problema levantado: “Em que medida a atual organização da FORÇA 3 é 

adequada as necessidades do CMA?” foi solucionado uma vez que foi possível apontar 

as necessidades de mudanças a serem implementadas na OM, a fim de potencializar 

suas ações em proveito do Comando Militar da Amazônia. Corroborando com as 

afirmações acima descritas, é válido citar a opinião de um dos militares que 

responderam ao questionário da pesquisa de campo: “A FORÇA 3 tem demandas 

muito grandes para sua estrutura e necessita de transformações. Além disso, a 

reestruturação da OM para o nível Batalhão trará inúmeros benefícios, tanto 

estruturais, como também servirá de fator dissuasório perante o cenário de ameaças 

internacionais em que o CMA está imerso”. 
A bibliografia selecionada, apesar de limitada, correspondeu às expectativas do 

autor. Os manuais referentes à doutrina de Operações Especiais, permitiram uma 

análise junto às características necessárias para atualizar a OM em estudo e, como 

produto final da pesquisa, pôde-se estabelecer parâmetros a serem atingidos para a 

reformulação daquela subunidade. Durante a pesquisa, os objetivos específicos e o 

objetivo geral do trabalho foram atingidos, como será exposto de forma mais detalhada 

no decorrer desta seção. 

A metodologia de trabalho escolhida se mostrou suficiente para a consecução dos 

objetivos propostos. Após uma apurada e profunda revisão de literatura (tendo por 

base os manuais, livros e periódicos referentes ao assunto, especialmente o Manual de 

Operações Especiais, bem como a Estratégia Nacional de Defesa, dentre outros), 

constatou-se que a necessidade de se implementar a reestruturação organizacional da 

FORÇA 3 é latente.  

Atualmente, a FORÇA 3 é uma OM valor subunidade. Sua base doutrinária está 

adequada, entretanto, a estrutura organizacional, bem como o seu efetivo, necessitam 

de alterações, em decorrência do aumento da demanda pelo emprego de forças 
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especiais na Amazônia, cuja área de responsabilidade representa cerca de 40% do 

território nacional. Tal assertiva remete ao problema levantado e evidencia que a atual 

organização da OM não é totalmente adequada às necessidades operacionais do 

CMA. 

Após análises realizadas no referencial teórico apresentado e, valendo-se, 

principalmente, da pesquisa enviada aos operadores de forças especiais que servem 

atualmente ou são ex-integrantes da FORÇA 3, bem como dos militares ex-

comandantes e/ou daqueles que serviram no Centro de Operações do CMA, foi 

sugerida uma proposta de transformação da 3ª Companhia de Forças Especiais 
em Batalhão de Operações Especiais (Btl Op Esp). O aumento de efetivos de 

operadores de F Esp e de apoio às operações, bem como a implementação de frações 

vocacionadas para as ações diretas, indiretas e reconhecimentos especiais, 

multiplicará as ações da OM em prol do CMA. 

Ressalta-se que a referida proposta está alinhada às atuais diretrizes do 

Comandante Militar da Amazônia e foi baseada em estudos realizados pelos 

sucessivos comandantes da FORÇA 3, desde sua criação, em 2003. Cabe ressaltar 

ainda que a proposta também está alinhada com a Estratégia Nacional de Defesa e 

com o Plano de Emprego Estratégico do Exército 2016-2019. 

Dentre as principais vantagens na implantação da nova estrutura organizacional, 

pode-se elencar os principais fatores que permitem justificar as transformações 

necessárias na organização da FORÇA 3, baseando-se na experiência dos seus ex-

comandantes e, em especial, do atual comandante, TC Inf QEMA SOUZA COSTA.  

Atualmente, embora seja uma subunidade, em razão da complexidade das 

missões que lhe são atribuídas, a FORÇA 3 é comandada por Oficial do Quadro de 

Estado Maior do Exército. Entretanto, sua estrutura organizacional de Estado Maior até 

os dias atuais não sofreu alterações, permanecendo semelhante à estrutura das 

demais SU do EB. A OM possui 04 Destacamentos Operacionais de Forças Especiais 

(DOFEsp), onde apenas 02 estão ativados e, apenas um deles está operando em 

plena capacidade. Além disso, dispõe de 01 Pelotão de Comando e Apoio e 01 Pelotão 

de Guardas. O efetivo da SU atual é de apenas 122 militares em Quadro de Cargos 

Previstos. Dessa forma, sua estrutura organizacional, bem como o seu reduzido 
efetivo dificultam sobremaneira o cumprimento de suas missões.  

No que se refere ao aumento de efetivos, a transformação da FORÇA 3 em Btl 

Op Esp, demandará acréscimo no QCP da OM em apenas 74 militares (07 Oficiais 
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Superiores, 08 Capitães/Tenentes, 19 Subtenentes/Sargentos e 40 Cabos/Soldados). 

Ressalta-se que a nova estrutura causará impacto relativamente pequeno nos 
atuais efetivos do C Op Esp e está alinhada às diretrizes do Comandante do EB, o 

qual determinou a realização de estudos a fim de reduzir o efetivo da Força Terrestre. 

O Btl Op Esp possuirá um DAC em sua proposta, composto por 21 Cabos e/ou 

Soldados. O aumento na demanda pela formação de novos comandos não terá grande 

impacto para a OM, nem para o C Op Esp, visto que, além de ser implantado de 
forma gradual, há disponibilidade de recursos humanos na Guarnição, e o C Op 

Esp tem condições de gerenciar esse pequeno incremento de pessoal a ser formado. 

O organograma do Btl Op Esp possuirá maior quantidade de peças de manobra, 

em comparação ao que atualmente está previsto na FORÇA 3. Assim sendo, os futuros 

adestramentos do Btl Op Esp poderão ser realizados de maneira alternada e em 

períodos diferenciados para as suas frações operacionais. Assim, o Btl Op Esp 
proporcionará maior flexibilidade ao CMA, uma vez que sempre disporá de 
frações em condições de emprego. 

A disponibilidade de maior quantidade de peças de manobra, a ser contemplada 

na estrutura do Btl Op Esp, permitirá o emprego simultâneo de destacamentos, em 
proveito das Bda Inf Sl que integram o CMA. Depreende-se, assim, que as GU 

passarão a contar com maior apoio em Op Esp, potencializando os resultados obtidos 

nas operações. 

A previsão de um ambiente operacional amazônico cada vez mais complexo, nos 

próximos anos, exigirá uma estrutura de Op Esp compatível. As atuais ameaças 

difusas, transnacionais e irregulares, em constante evolução, certamente necessitarão 

de maior emprego de forças especiais na Amazônia. Nesse contexto, ressalta-se a 

importância da criação de um Btl Op Esp, com maior capacidade para enfrentar os 

desafios atuais e futuros, multiplicando o poder de combate das Brigadas de Infantaria 

de Selva, potencializando os seus resultados e aumentando a eficácia do CMA. 

O QCP do Btl Op Esp prevê a constituição de uma Seção de Coordenação e 

Planejamento, com efetivo capaz de cumprir, de forma simultânea, mais de uma 

operação no CMA. Essa estrutura disporá de militares operadores de forças especiais 

experientes, capazes de desempenhar a função de Oficiais de Ligação nas Bda Inf 
Sl que integram o CMA, prestando-lhes assessoramento especializado em Op 
Esp. 
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Atualmente, a FORÇA 3 possui apenas 02 DOFEsp ativados em QCP, cada um 

composto por 12 militares operadores de forças especiais. A implantação do Btl Op Esp 

aumentará sua capacidade de realizar ações indiretas, uma vez que estão 
previstos em sua organização 03 DOFEsp, além de 01 Destacamento de 
Coordenação e Controle. Além disso, o Btl Op Esp prevê em sua organização 1 DAC, 

integrado por 27 militares Comandos e F Esp, o que potencializará a capacidade 
cinética desta OM, no desenvolvimento de ações diretas. 

O aumento de efetivo envolvido na administração permitirá melhor apoio às 

frações desdobradas, bem como no auxílio às atividades de preparo. A eficiência desse 

apoio administrativo possibilitará que os elementos de emprego estejam 
totalmente voltados para a atividade fim, contribuindo para o aumento da eficácia 
da OM. 

A FORÇA 3 tem realizado, no decurso de sua história, diversos intercâmbios com 

F Op Esp no ambiente interagências, conjunto e/ou combinado. Não raro, F Op Esp de 

nações amigas, como EUA, Canadá, Polônia, dentre outras, além de países do entorno 

regional, como Colômbia e Peru, procuram realizar intercâmbios de Op Esp com a OM. 

Dessa forma, sua transformação em Btl Op Esp contribuirá sobremaneira para a 
projeção e dissuasão do EB no contexto regional, nacional e internacional. 

Com relação às estruturas físicas da OM, a área disponível para construção de 

novas instalações na FORÇA 3 é consideravelmente pequena. Entretanto, o Btl Op 
Esp não demandará por obras de grande monta para a sua implantação, pois a 

estrutura atual de instalações construídas já possui capacidade para receber novos 

efetivos e frações. Dessa forma, sua implantação não necessitará de grande 

disponibilidade de área para construção, facilitando o desenvolvimento do projeto. 

No que tange aos custos para a transformação da FORÇA 3 em Btl Op Esp, 

verifica-se que será demandado poucos recursos financeiros, visto que não haverá 

necessidade de construção de instalações adicionais. O Plano Diretor da OM 

contempla a construção de uma instalação multifuncional, destinada à dobragem e 

manutenção de paraquedas, bem como ao treinamento físico funcional dos 

operadores. Dessa forma, o projeto de implantação do Btl Op Esp apresenta custo 
consideravelmente baixo para o EB. 

O apoio de Comando e Controle é prestado atualmente por uma Turma de 

Comunicações composta por 5 militares. O Btl Op Esp terá no seu QCP uma Seção de 

Comunicações, constituída por 3 Turmas, com 05 militares cada uma. Com isso, a 
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capacidade de desdobramento em operações passará a ser significativamente 
potencializada. Além disso, as estruturas e tecnologias de Tecnologia da Informação, 

disponibilizadas na Seção de Coordenação e Planejamento, no EM, contribuirão 

sobremaneira para o exercício do Comando e Controle. 
 

Observando-se as missões cumpridas pela FORÇA 3, durante o período de sua 

existência, entre os anos de 2003 e 2018, verifica-se que 33 operações foram 

relacionadas às ações diretas, 29 delas tiveram um enfoque vocacionado para às 

ações indiretas e 50 das operações foram relativas ao reconhecimento especial. A 

nova organização permitirá o cumprimento de missões em melhores condições, as 

quais permeiam todos os tipos de operações das F Esp (ações diretas, indiretas e 

reconhecimento especial).  

A forte demanda pelo emprego de Forças Especiais na Amazônia (cerca de 40% 

território nacional), aliado a complexidade das missões que são atribuídas à FORÇA 3, 

reflete na necessidade de atualizar a estrutura organizacional da OM. Neste sentido, a 
implantação do Btl Op Esp aumentará significativamente a eficácia da atuação 
das forças especiais na Amazônia, permitindo maior flexibilidade, capilaridade em 

suas ações e contribuindo para o incremento da capacidade operacional das Brigadas 

de Infantaria de Selva que compõem o Comando Militar da Amazônia. 

A implantação do Btl Op Esp aumentará significativamente a eficácia da atuação 

das forças especiais na Amazônia. Com a nova organização, o Batalhão de Operações 

Especiais será uma OM do CMA capaz de multiplicar o poder de combate das suas 

Brigadas de Infantaria de Selva e poderá ainda servir como OM “ponta de lança” do C 

Op Esp no emprego de tropas de Op Esp na Amazônia.  

Como conclusão final do trabalho, pode-se inferir que a implantação do Btl Op 

Esp contempla a necessidade de adequação da FORÇA 3, única Organização Militar 

de Forças Especais da Amazônia, considerando a constante evolução das 

condicionantes circunstanciais dessa região, cuja importância permanece prioritária 

para a Força Terrestre.  

A transformação em Btl Op Esp teria modificações em sua estrutura 

organizacional. Na figura 32 pode-se observar a atual estrutura organizacional da 

FORÇA 3 e na figura 33 é possível identificar a nova proposta relativa a transformação 

da atual OM em Btl Op Esp. Dentre as principais modificações, destacam-se a criação 

de 01 Cia Op Esp (com 03 DOFEsp e 01 DAC), 01 Cia C Ap (Pel Comando, de Guarda 

e de Apoio) e 01 Seção de Coordenação e Planejamento, no EM.  
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Figura 32: Atual fluxograma da FORÇA 3 

 
Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2017) 

O Quadro de Cargos Previstos da OM conta com 122 militares. A estrutura atual 

da OM possui o EM, o qual é composto de seções como as demais SU do EB. Além 

disso, o organograma da 3a Cia F Esp é composto por 01 Destacamento de 

Coordenação e Controle; 04 Destacamentos Operacionais de Forças Especiais 

previstos (sendo 02 ativados); 01 Pelotão de Comando; 01 Pelotão de Apoio (com 

diversas Turmas com tarefas logísticas e administrativas); e 01 Pelotão de Guardas.  

Figura 33: Novo fluxograma da FORÇA 3 

 
Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2018) 
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 A nova estrutura contaria com um EM com estrutura peculiar: 01 Seção de 

Planejamento e Coordenação; 01 Cia Op Esp (03 DOFEsp e 01 DAC); 01 Cia C Ap (01 

Pel Cmdo, 01 Pel Ap e 01 Pel de Gu). O aumento em números de efetivo, segundo a 

proposta seria de apenas 07 Oficiais Superiores, 08 Capitães/Tenentes, 19 

Subtenentes/Sargentos, 40 Cabos/Soldados, totalizando 74 militares, de acordo com a 

Tabela 3.  
Tabela 3: Proposta de mudança de QCP da F3 para Batalhão de Op Esp 

Posto/Graduação 3a Cia F Esp Batalhão de Op Esp 
Cel 0 1 

Ten Cel 1 2 
Maj 0 5 
Cap 8 11 

1o Ten 8 14 
2o Ten 1 0 

Total de Oficiais 18 33 
ST 1 8 

1o Sgt 2 29 
2o Sgt 16 12 
3o Sgt 22 11 

Total de ST/Sgt 41 60 
Cb 24 44 
Sd 39 59 

Total de Cb/Sd 63 103 
TOTAL GERAL 122 196 

 

Fonte: (Seção de Pessoal da FORÇA 3, 2018) 

Como sugestão à estrutura proposta do Btl Op Esp, sugere-se que seria 

interessante a presença de um Destacamento de Operações Psicológicas (Dst Op 

Psc), o qual aumentaria a capacidade do CMA na realização de Op Psico. O referido 

destacamento é composto por 12 integrantes, divididos em Turma de Cmdo, Turma de 

Produtos, Turma de Teste de Avaliação e Turma Tática. 

O novo organograma apresentado multiplicaria sobremaneira a eficácia das ações 

desempenhadas em proveito do CMA e permitiria a OM otimizar suas ações nas 

missões que necessitem maior efetivo de operadores de F Esp, incrementando e 

complementando a capacidade operativa do C Op Esp na região amazônica. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DECEx – DFA 
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

(ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO) 
  
 Roteiro de questionário para coleta de dados, com a finalidade de elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso do Maj Cav LEDSON SCHWALB, no Curso de 
Comando e Estado Maior - 2019/20. 
 A 3a Companhia de Forças Especiais, desde a sua implantação, no ano de 2003, 
opera em prol do CMA num cenário permeado de ameaças complexas e difusas, 
enfrentando inúmeros desafios no ambiente amazônico. Entretanto, a OM atualmente 
ainda opera com apenas um Destacamento Operacional de Forças Especiais 
(DOFEsp). Além disso, algumas de suas instalações necessitam de otimização ou 
reestruturação. Neste contexto, considerando a importância estratégica da referida OM, 
em função da vasta gama de missões sensíveis atribuídas aos seus militares, chega-se 
a seguinte problemática: a 3a Cia F Esp necessita de transformações nas suas 
estruturas físicas e organizacionais? 
 Sendo respondida a questão de estudo, será apresentada uma proposta de 
reestruturação, considerando os tipos de missões realizadas pela única tropa de 
operações especiais subordinada ao CMA. 
 Valendo-se, principalmente, da pesquisa em questão, enviada aos oficiais e 
sargentos que atualmente operam ou são ex-integrantes da FORÇA 3, pretende-se 
levantar as principais transformações e/ou reestruturações necessárias a potencializar 
as ações da OM, aumentando seu poder de combate e sua eficiência. 
 Cabe ressaltar que as informações inseridas na presente pesquisa serão 
utilizadas apenas pelo autor, e os seus resultados explorados de forma estatística, não 
sendo identificada a fonte das mesmas.  
 Sendo assim, solicito o preenchimento do presente questionário, utilizando toda 
a experiência profissional e a vivência adquirida durante o período que o senhor operou 
na FORÇA 3, a fim de contribuir com o estudo em questão. As respostas ao 
questionário serão melhor utilizadas se o mesmo for respondido até o dia 15 de junho 
de 2019. Desde já, agradeço pela sua contribuição! Força! 
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1. Qual o ano de formação no Curso de Forças Especiais? ______________________ 
 
2. Durante quanto tempo o Sr serviu na 3a Cia F Esp?___________________________  
 
3. Durante o período em que operou na FORÇA 3, quais as funções desempenhadas 
pelo Sr na OM?_________________________________________________________ 
 
4. Durante o tempo que o Sr operou na OM, houve alguma modificação na estrutura 
física e/ou organizacional da FORÇA 3? 
(   ) Não 
(   ) Parcialmente 
(   ) Sim. Se positivo, quais modificações? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. O Sr concorda que a existência de apenas um DOFEsp, na estrutura atual da OM, 
restringe o cumprimento das missões em proveito do CMA e do CMN? 
(   ) Não  
(   ) Parcialmente 
(   ) Sim 
 
6. O Sr concorda que a FORÇA 3 deveria passar por transformações na sua atual 
estrutura física e/ou organizacional? 
(   ) Não  
(   ) Parcialmente 
(   ) Sim 
Se positivo, assinale quais as transformações/reestruturações o Sr julga importante: 
(   ) Aumento do efetivo do EM e do Destacamento de Coordenação e Controle 
(   ) Aumento do efetivo de operadores de F Esp dos DOFEsp 
(   ) Aumento do efetivo de militares Comandos para cumprir missões em Aç diretas 
(   ) Aumento do efetivo dos militares do Ap Log (Tu Com, DOMPSA, Garagem, etc) 
(   ) Aumento do efetivo dos militares da administração (Seções/Turmas) 
(   ) Construção e/ou otimização de instalações Log, Adm e/ou operacionais  
( ) Construção de instalação multifuncional, destinada à dobragem e manutenção de 
paraquedas e ao treinamento físico funcional dos operadores 
(   ) Aquisição de materiais de emprego militar e de apoio logístico 
(   ) Aquisição de materiais de transporte (viaturas, motocicletas, embarcações, etc) 
(   ) Aquisição de materiais especiais (optrônicos, rádios, sistemas GPS, etc) 
(   ) Aquisição de materiais aeroterrestres (paraquedas, materiais de SSA/SL, etc) 
(   ) Outras: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. No ano de 2018, o Cmt do CMA, Gen Ex NARDI, assessorado pelo Cmt da F3, TC 
SOUZA COSTA, sugeriu a transformação da F3 para OM nível batalhão. Neste sentido, 
foi realizado um estudo e proposto a reestruturação da Cia. No organograma da F3 
seriam criados 01 (uma) Cia Op Esp (com 03 DOFEsp e 01 DAC), 01 (uma) Cia C Ap 
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(Pel Comando, Pel Guarda e Pel Apoio) e 01 (uma) Seção de Coordenação e 
Planejamento no EM. O Sr considera que tal organização se adequaria às missões a 
serem cumpridas pela F3, a fim de potencializar as ações em prol do CMA? 
(   ) Não 
(   ) Parcialmente 
(   ) Sim 
Justifique, SFC: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8. Qual o grau de importância que o Sr atribui à possível transformação da 3a Cia F Esp 
em OM nível Batalhão, no intuito de potencializar as ações das F Esp em proveito do 
CMA? 
(   ) muito importante 
(   ) importante 
(   ) pouco importante 
 
9. Na opinião do Sr, quais as deficiências existentes na atual estrutura e organização 
da FORÇA 3, considerando as missões realizadas na região amazônica? Marque com 
um “X” as deficiências e carências julgadas existentes (pode-se assinalar mais de uma 
resposta): 
(   ) Efetivo de F Esp incompatível com a quantidade de missões existentes 
(   ) Ausência de armamentos para atender o efetivo de F Esp existente 
(   ) Falta de meios de transporte (aeromóvel e/ou aeroterrestre) 
(   ) Necessidade de equipamentos de comunicações modernos 
(   ) Instalações da OM não adequadas para o desenvolvimento do adestramento 
(   ) Necessidade de meios aeroterrestres (Mat de SSA e SLOp) 
(   ) Necessidade de meios logísticos de quaisquer natureza 
(   ) Inexistência de viaturas/embarcações adequadas  
(   ) Falta de optrônicos (telêmetro laser, EVN e de visão termal, etc) 
(   ) Dificuldades na execução dos deslocamentos/infiltração de equipes operacionais 
(   ) Outras: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
10. Discorra a seguir, se desejar, sobre outros aspectos que o Sr julga importante na 
transformação/reestruturação da FORÇA 3 e que não foram citados anteriormente. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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