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RESUMO 

A INFLUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA NA ÁREA DE SEGURANÇA 

PARA O EMPREGO DAS TROPAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO 

CONTEXTO DA OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO NO RIO DE JANEIRO EM 

2014. 

 

AUTOR: Lucas Neves Fortes de Oliveira 

ORIENTADOR: Israel da Silva Jorge 

 

O presente trabalho versa sobre como a Inteligência esteve presente em todas as áreas 

de atuação do Exército Brasileiro. Desde os seus primórdios nos primeiros embates, 

como na Guerra de Guararapes que remete a criação do Exército Brasileiro, até os dias 

atuais em que a força terrestre atua em conjunto com órgãos de segurança. Onde, por 

força da situação imposta houve necessidade de adequação a uma nova modalidade de 

conflito moderno para as forças armadas brasileiras.  Assim aconteceu com a Operação 

São Francisco onde a diversidade operacional e a variedade de situações encontradas 

nas comunidades exigiram estudos de condicionantes para identificação e mapeamento 

das principais demandas da região e posterior adoção de medidas e ações adequadas.  

A metodologia proposta no presente estudo, baseou-se em uma pesquisa aplicada com 

técnica de abordagem mista, através da pesquisa bibliográfica, da análise dos 

documentos e relatórios da F Pac e da realização de entrevistas aos integrantes das 

forças militares que atuaram na região supracitada. A finalidade dessa grande operação 

foi a de cooperar no processo de pacificação, preservação da ordem pública, 

contribuição para o restabelecimento da paz social na região e a incolumidade das 

pessoas e do patrimônio dessas comunidades. Por esse motivo então, observa-se a 

crescente e o constante uso de práticas de obtenção de informações prévias as operações 

para que o processo de tomadas de decisões e planejamentos anteriores às missões e 

ocupação da localidade seja o mais correto possível, gerando o menor número de baixas 

a Força de Pacificação. A importância do levantamento de dados na área de operações é 

feito desde o século XIX nas primeiras batalhas travadas pelos exércitos de todo mundo; 

e comprovado, nesse trabalho, a sua eficácia no teatro de operações em todos os três 

níveis informacionais: tático, operacional e estratégico. Cabe ressaltar que o 

levantamento de dados pelas tropas atuando diretamente na região do Complexo da 

Maré aliada as tecnologias de filmagens foi de extrema importância para as centrais de 

Inteligência que estavam atuando na Operação São Francisco. 

 

Palavras-chave: Operação São Francisco. Maré. Inteligência. Garantia da Lei e da 

Ordem. 



ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF INTELLIGENCE IN THE SECURITY AREA FOR THE 

EMPLOYMENT OF BRAZILIAN ARMY TROOPS IN THE CONTEXT OF 

OPERATION SÃO FRANCISCO IN RIO DE JANEIRO IN 2014. 

 

AUTHOR: Lucas Neves Fortes de Oliveira 

ADVISOR: Israel da Silva Jorge 

 

The present work deals with how Intelligence was present in all areas of activity of the 

Brazilian Army. From its beginnings in the first clashes, as in the War of Guararapes 

that refers to the creation of the Brazilian Army, until the present days when the land 

force acts together with security agencies. Where, due to the imposed situation, it was 

necessary to adapt to a new modality of modern conflict for the Brazilian armed forces. 

So it was with Operation São Francisco, where operational diversity and the variety of 

situations found in the communities required studies of conditions to identify and map 

the main demands of the region and subsequent adoption of appropriate measures and 

actions. The methodology proposed in the present study was based on applied research 

using a mixed approach technique, through bibliographic research, analysis of F Pac 

documents and reports and interviews with members of the military forces that worked 

in the aforementioned region. The purpose of this great operation was to cooperate in 

the process of pacification, preservation of public order, contribution to the restoration 

of social peace in the region, and the security of the people and assets of these 

communities. For this reason, there is a growing and constant use of practices to obtain 

information prior to operations so that the decision-making and planning process prior 

to the missions and occupation of the location is as correct as possible, generating the 

least number of casualties to the Pacification Force. The importance of data collection in 

the area of operations has been carried out since the 19th century in the first battles 

fought by armies around the world; and proven in this work, its effectiveness in the 

theater of operations at all three informational levels: tactical, operational and strategic. 

It is noteworthy that the data collection by the troops acting directly in the Complexo da 

Maré region combined with the filming technologies was extremely important for the 

intelligence centers that were operating in Operation São Francisco. 

 

Keywords: Operation São Francisco, Maré, Intellingence, GLO 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a antiguidade até os dias atuais, é notável que a falta de conhecimento amplo 

sobre a força inimiga resultaram em desastres militares em conflitos bélicos, como a exemplo 

da Batalha de Gaugamela (331 a.C.) Alexandre, com apenas 47 mil homens, vence Dário III 

que tinha cerca de 100 mil homens. Também a Batalha de Canas, segunda guerra púnica (216 

a.C.) esta batalha e as ações de Aníbal, que o levaram a uma vitória tão grandiosa, têm sido 

estudadas por militares há anos. Nesta época, os pensamentos e as ações subsequentes ainda 

se baseavam em informações e dados.  

Porém, a capacidade do ser humano em adquirir informações foi altamente 

desenvolvida com o advento das inovações tecnológicas que abrangeram as últimas décadas. 

Com a invenção de dispositivos de comunicação interativa que conduziu ao desenvolvimento 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), que a partir da segunda metade do 

século XX se transformaram num grande avanço comunicacional e informacional pelo uso 

cada vez mais extensivo de dispositivos comunicacionais de formato digital.  Com o 

surgimento da informática e da internet na década de 1970 verificou-se, a constituição de uma 

sociedade rede baseada na transmissão de informações. Contudo, esse contexto se expandiu 

principalmente para área militar, em que as decisões sejam elas erradas ou certas, foram 

tomadas por base nas informações obtidas por fontes antes e durante as batalhas. 

 Durante o século IV a.C o estrategista militar Sun Tzu já abordava sobre a 

importância do conhecimento do inimigo e sua influência para a vitória na guerra, em seu 

livro intitulado  "A Arte da Guerra" Tzu (2006, p.23) afirma: 

 

Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem combates a travar, cem 

vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de 

perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti 

mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. 

 

Atualmente, o Exército Brasileiro realizou, juntamente com órgãos da Polícia Militar, 

Civil, Federal, Rodoviária e com a Marinha do Brasil a Operação São Francisco, atuando 

diretamente no Complexo da Maré no Estado do Rio de Janeiro no dia 5 de Abril de 2014. 

Esta operação consistiu no atendimento de uma solicitação do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, com a finalidade de cooperar no processo de pacificação dessa área.  

Ademais, há que se ressaltar que, no ordenamento jurídico brasileiro, há um arcabouço 

específico que orienta o emprego das FA no ambiente interno em situação de normalidade 
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constitucional, em situação de não guerra. Pode-se falar na existência de um Direito 

Operacional Militar Brasileiro, uma vez que as operações militares são regidas pela 

Constituição, pelas Leis brasileiras e por atos normativas emanados da Presidência da 

República, do Ministério da Defesa e dos Comandos de cada Força Armada, além dos 

manuais expedidos em cada uma das Forças Armadas, além de normas internacionais, como 

as Convenções de Genebra, por exemplo. Essa atuação em conflitos internos mostrou-se 

impulsionadoras das evoluções das doutrinas e das formas de comando. Viu-se necessário 

manter a base de formação de um militar para o combate convencional, com todas as suas 

técnicas e doutrinas para a finalidade de proteger as fronteiras. Porém, a inserção das técnicas 

de combate urbano tornou-se essencial para a formação do militar moderno, além da 

adequação de planejamentos do Estado-Maior do Exército para o cumprimento de tais 

missões em ambiente urbano.  As Op GLO abrangeram o emprego das FA em variados tipos 

de situações e atividades, em face das diversas formas com que as APOP (Agente de 

Perturbação da Ordem Publica), se apresentavam. A diversidade de missões a serem 

executadas e a variedade de situações que poderão ocorrer exigirão, em cada caso, um 

cuidadoso estudo das condicionantes para o emprego das FA e para a adoção das medidas e 

ações adequadas às situações apresentadas.   

É relevante salientar que o emprego da Inteligência nas operações, por muitas vezes é 

passada despercebido devido a falta de conhecimento da atuação dessa atividade importante 

que antecede ao planejamento e  a execução das operações. No entanto, este problema nasce 

nas escolas militares, pois não há  exposição da influência positiva que o trabalho de 

Inteligência tem no ambiente das operações.    

Em contrapartida, entende-se que a natureza sigilosa da atividade exige um nível de 

especialização e de grau de sigilo das informações, que restringe à maioria dos militares em 

operações. Por exemplo, pode-se citar nas escolas de formação do Exército Brasileiro, 

especificamente na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), quando o Cadete  planeja 

uma operação básica de patrulha, ele recebe a ordem de operações com informações sobre 

meios disponíveis: terreno, condições meteorológicas e informações sobre o inimigo; todas 

essas informações são coletadas pelo serviço de Inteligência fictício para o exercício. No 

entanto, não é enfatizado ao instruendo a importância do trabalho de inteligência que é 

realizado anteriormente ao cumprimento de toda missão. Em consequência, devido a falta de 

conhecimento acerca dessa área fundamental as operações militares, o resultado refletirá no 

futuro, quando estes militares atuarem em operações reais em que o Exército Brasileiro está 
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sendo empregado. Pois, a correta utilização desta importante ferramenta para conhecimento 

do inimigo, poderá ser o ponto crucial para vitória em uma missão real.  

Assim, é oportuno problematizar a seguinte questão: Como foi o emprego e a 

influência da Inteligência nas tropas do Exército Brasileiro no contexto da Operação São 

Francisco na área de segurança pública em abril de 2014? e, quais são as medidas que 

poderiam ter sido adotadas para potencializar o emprego da tropa em Operação de Garantia da 

Lei e da Ordem? O levantamento de informações por parte das células de Inteligência foi de 

relevância para as tropas que atuavam nas comunidades, presentes no Complexo da Maré no 

ano citado?  

Outro fator levantado nesse trabalho é que a inserção do Exército Brasileiro nas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem tem se tornado muito frequentes no decorrer do 

século XXI. E o trabalho das Forças Armadas para retomar a ordem das comunidades que 

sofreram severas represálias do tráfico de drogas foi de extrema importância, para que as 

agências de segurança pública retomassem seu trabalho de proteção e manutenção da paz. 

Este trabalho então se justifica pela necessidade do conhecimento por parte dos 

militares da importância que a atividade de Inteligência representa nas operações atuais de 

Pacificação e Garantia da Lei e da Ordem. E que, num futuro próximo, possa haver mais 

documentos e artigos para que difunda a relevância do trabalho de Inteligência em todos os 

níveis hierárquicos, inclusive os mais baixos. Além de propor medidas para que toda a tropa 

que estiver em missões de GLO, tenha em seu alcance informações colhidas e desenvolvidas 

pelas células de Inteligência, para auxiliá-los e guiá-los no terreno em missões de GLO.  

Com base nesse questionamento, esta pesquisa usa por base o método das experiências 

passadas com o uso de informações para os confrontos já ocorridos entre o Exército Brasileiro 

e adversários. Além da atuação da Inteligência no levantamento de informações para as 

operações militares, que são de extrema importância para a tomada de decisões pelos chefes 

militares segundo o Manual Técnico EB70 – MT 10.401 Produção do Conhecimento de 

Inteligência (2019, p. 2.1): “O papel mais importante da Inteligência é subsidiar a tomada de 

decisão do comandante”.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Foram analisadas em quais medidas e como o trabalho de levantamento de 

informações pela Inteligência na Operação São Francisco contribuíram para as tropas que 

operavam nas comunidades do Complexo da Maré no ano de 2014. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

Foram observados os seguintes objetivos específicos: Como utilizar o trabalho de 

Inteligência a favor das tropas que atuam em operações de GLO e identificar quais as medidas 

podem ser adotadas para que a informação tenha proveito para as tropas que atuam na linha 

de frente dessas operações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

O panorama histórico sempre foi de fundamental importância para entender o porquê 

dos acontecimentos do passado e estudar os erros cometidos, para que não se repitam no 

futuro. Nesse trabalho, o estudo mostra como se desenvolveu a Inteligência nas operações do 

Exército Brasileiro desde a batalha de Guararapes em 1648, e como ela acompanha a força 

terrestre até os dias atuais, em todos os conflitos que já foram travados em defesa da nação 

brasileira. 

Primeiramente, de acordo André Luís Woloszyn, tenente-coronel da reserva da 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em seu livro “Inteligência Militar: o emprego no 

Exército Brasileiro e sua evolução”, ele aborda a Inteligência militar como “[...] o exercício 

permanente de ações especializadas de diferentes fontes direcionadas para a obtenção de 

dados e avaliações que impliquem ameaças capazes de influir na segurança ou defesa do 

país,...” (WOLOSZYN, 2018, p.27). Durante toda sua obra ele explica que essa obtenção de 

dados já é feita há muitos anos e com passar do tempo, ela foi se desenvolvendo devido ao 

avanço da tecnologia e a necessidade de obter cada vez mais rápidas informações mais 

precisas. 

Porém, a história nos mostra que muitos exércitos e seus líderes pecaram ao 

negligenciar a busca de conhecimento sobre o inimigo e a importância de investigar as ações 

que seu inimigo possa vir a ter, além de condições climáticas e outros fatores que envolvem 

toda a guerra. Relembra-se a ação de Napoleão Bonaparte na campanha da Rússia em 1812, 

na qual acreditando que seu exército ganharia por conta da numerosidade de homens e 

armamentos, deixou de lado as questões climáticas do extremo frio durante a campanha e da 

logística, vindo a ser derrotado. E aponta Woloszyn (2018, p.39) que um pouco mais de um 

século a história se repetiu com Hitler em 1942 quando ele mesmo tendo informações sobre o 

número de divisões soviéticas subestimou os efetivos e não admitiu essa informação ser um 

fator de decisão para a vitória, confiando no seu poderoso 6º Exército alemão e vindo a ser 

derrotado drasticamente na Operação Barbarossa. 
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Figura 1 - Operação Barbarossa: As forças nazistas cercam a União Soviética em três pontos 

 

Fonte: https://www.descubratextosinteressantes.com/or (2019)  

Mas, esses acontecimentos foram apenas um dos exemplos em que comandantes 

importantes fecharam seus olhos para a importância da informação durante a guerra. Em 

grande parte dos conflitos já travados os chefes militares, sempre buscaram aperfeiçoar e 

evoluir suas formas de adquirir o máximo de conhecimento fidedigno sobre o inimigo para 

que não cometessem erros em seus planejamentos. Ainda abordando a questão de guerras, 

travadas por outros países, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos da América entre 1861 e 

1864 muito exemplifica essa preocupação e busca pela informação. O uso do código Morse e 

telégrafo foram amplamente divulgados no conflito, fazendo com que as informações 

chegassem mais rápidas as tropas. Também foram usados como meio de obtenção de dados 

espiões infiltrados e batedores que ficavam a frente das tropas para colher as informações, 

tanto nos Confederados como os membros da União. 
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Essa guerra também agregaria significativas inovações na coleta de informações de 

combate, como o uso de balões ancorados movido a hidrogênio, com observadores 

que registravam os movimentos das tropas confederadas e sua retaguarda pelo ar, 

com auxílio de binóculos, usa de fotografia e da telegrafia. No caso dos balões, eram 

repassadas as informações a um apoiador em terra que, por meio do telégrafo, 

transmitia os dados em código diretamente ao comando central na zona de guerra. 

(WOLOSZYN, 2018, p.41). 

 

 

Figura 2 - Intrepid: o maior balão usado durante a Guerra Civil, transportando até cinco homens. 

 

Fonte: ceticismo.com (2019)  

 

 

Woloszyn (2018) aponta que os balões serviram como um impulso para o 

desenvolvimento das tecnologias, pois logo na Primeira Guerra Mundial, a necessidade de 

observação de uma maior área devido à dimensão das batalhas fez-se necessário a criação do 

Zeppelin como meio inicial de observação e logo após, o incremento do uso de aviões e 

aeroplanos. 
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Figura 3 - O dirigível USS Los Angeles, da Marinha dos Estados Unidos, construído pela empresa alemã 

Luftschiffbau-Zeppelin GmbH (1931). 

 

Fonte: Wikipedia (2020)  

No entanto, foi na Segunda Guerra Mundial que a tecnologia de obtenção de 

informações se desenvolveu de uma forma jamais vista, com a criação do sistema de 

criptoanalítica ULTRA na qual, “permitiu a quebra dos códigos da máquina Enigma dos 

alemães, em Bletchley (Inglaterra), e onde foram dados os primeiros passos para a invenção 

do computador.” (WOLOSZYN, 2018, p.43).  

Não obstante, foi na época da Guerra fria em que ocorreu o maior desenvolvimento de 

tecnologias para a obtenção de dados devido a grande necessidade das superpotências se 

anteverem para estar sempre a um passo do seu inimigo, seja ele comunista, seja capitalista, 

abordando o desenvolvimento tecnológico ou a corrida armamentista. Também cita Woloszyn 

(2018, p.49): 

 

O período da Guerra Fria (1945-1989), por sua vez, foi a era das tecnologias 

eletrônicas e o limiar das tecnologias digitais, com o desenvolvimento ampliado de 

satélites, radares, aeronaves de vigilância, sensores de sistemas aéreos, terrestres e 

navais, também responsáveis pela criação de imagens de alta-resolução do teatro de 

operações e transmissão em tempo real de grande fluxo de informação, bem como 

pelo aprimoramento de métodos de previsão metrológica e análise e antevisão de 

efeitos colaterais em razão do uso de armas biológicas e nucleares. 
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2.1.1 O Contexto Histórico no Brasil 

A ligação do Exército Brasileiro com o uso de informações é presente desde o 

primeiro conflito que marca a criação da força terrestre no Brasil, a batalha de Guararapes. O 

autor Woloszyn (2018, p. 55) comenta em sua obra que o uso de dados pelo Exército divide-

se em 3 fases: primeiro com a informação em combate da batalha de Guararapes até a Guerra 

do Contestado. “Nesses conflitos, a atividade era empírica, as fontes humanas possuíam 

notável relevância, observados, necessariamente, a tendência ideológica e outros interesses 

dessas que nem sempre forneciam dados fidedignos,...” (WOLOSZYN, 2018, p.55).  

Já a segunda fase abrange a Segunda Guerra Mundial “(...) onde se percebeu as 

dificuldades enfrentadas pelas deficiências na coleta de dados e informações e de técnicas 

mais elaboradas e sistemáticas para tal objetivo.” (WOLOSZYN, 2018, p.55). E o terceiro 

período no qual houve maior desenvolvimento no Brasil, que foi a Guerra Fria na qual “(...) a 

atividade profissionalizou pela doutrina e por meio da metodologia na produção de 

conhecimento, acrescida de tecnologias na busca e coleta de dados,...”. 

A batalha de Guararapes (1648-1649) foi um marco na história brasileira, pois lá 

efetivamente nasceu o Exército Brasileiro, e nessa batalha tiveram os primeiros usos de 

obtenção de informação em prol do contra-ataque às tropas holandesas que, mesmo com 

superioridade numérica de tropas e armamento, seus comandantes negligenciaram as táticas 

de guerrilhas e espionagem utilizadas pelas tropas brasileiras, destacando a atuação do 

português Antônio Dias Cardoso. No magistério de Moreira Bento (2004, p.105, apud 

WOLOSZYN, 2018, p. 58) “o português Antônio Dias Cardoso mestre em ações de guerrilha 

e patrono das Forças Especiais, viajou pelas capitanias hereditárias da região nordeste 

utilizando como história de cobertura, a situação de desertor. Sua real missão, era realizar 

levantamento de dados sobre as tropas inimigas e organizar pequenos grupos de combate e 

resistências...”. Segundo Woloszyn (2018, p.56)  as tropas brasileiras utilizaram a mais 

importante técnica da batalha e que foi seguida durante os outros conflitos em que o Brasil 

esteve presente, a coleta de dados da população. 
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Figura 4 - A Batalha dos Guararapes: marco na história brasileira 

 

Fonte: MarlusCosta (2012)  

Outro conflito, que por sinal teve valor significativo no emprego da força terrestre, foi 

a Guerra da Cisplatina, ocorrida entre 1825 e 1828 entre o Exército Imperial Brasileiro e o 

Exército das Provinciais Unidas do Prata, na qual aconteceu a maior batalha convencional (no 

campo) que o Exército Brasileiro já travou, conhecida por Batalha do Passo do Rosário. 

Segundo Woloszyn (2018, p.62) a Guerra da Cisplatina foi o primeiro grande conflito 

regional que o Brasil se envolveu sendo feito de guerra regular e por isso a presença de 

comandantes militares se fez presente. Porém, a exemplo da Batalha do Passo do Rosário “o 

poder do inimigo foi subestimado, o que acarretou consideráveis danos e derrotas para o 

Exército Imperial, à época, com deficiências extremas em todos os sentidos” (WOLOSZYN, 

2018, p.63) e isso se seguiu durante toda a guerra, fruto da falta de tecnologias e técnicas para 

obter informações sobre o inimigo, que muitas das vezes vinha com falhas e falsos dados 

sobre o poderio do inimigo. 

Outra ferramenta que foi usada, porém era vista como forma de trapaça, mas tinha 

grande valia na obtenção de informações era a espionagem. Segundo Paula Cidade (CIDADE, 

1998, p.548), em um dos episódios que ocorreu a fuga de um prisioneiro brasileiro para o 

exército argentino: 

 

Rivera não facilitou a fuga do prisioneiro brasileiro que teria ido levar a Bento 

Manuel as informações sobre a missão das tropas inimigas. Tratava-se de pessoa de 

confiança de Bento Manuel que, por ordem deste, simulara passar-se para os 

platinos e que, obtidas as informações que buscava, retornou ao nosso campo na 

primeira oportunidade que se lhe deparou. 
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A Revolução Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos aconteceu nos 

anos de 1835 até 1845 e nesses 10 anos de conflitos não houve grandes mudanças na obtenção 

de informações como decorre da Guerra da Cisplatina. Segundo Woloszyn  comenta que “Da 

mesma forma que no conflito anterior, tratava-se de informações de natureza básica, 

dificultadas pela inexistência de outro tipo de comunicação que não a documental e verbal, 

transmitida via mensageiros.” (WOLOSZYN, 2018, p.68). Cabe citar a atuação dos espiões 

chamados na época de “bombeadores” que explica Woloszyn (2018, p.69) como sendo “(...) 

pessoas da população local que prestavam informações sobre questões militares como 

movimento de tropas, quantidade de homens e tipo de armas, ou seja, espiões civis, atuando 

contra as tropas imperiais ou republicanas” e isso comprova que desde a época dos conflitos 

imperiais se fez de grande importância a atuação da espionagem como colheita de 

informações para ambos os lados do conflito. Outro recurso já usado em conflitos anteriores 

desde a época de Roma foram os Batedores, como comenta Woloszyn (2018, p.71) em sua 

obra: 

 

Outro recurso utilizado com frequência eram os grupos de batedores ou guias locais 

que iam à frente das tropas com certa distância, para verificar as condições de 

terreno e detectar a presença de tropas inimigas nas proximidades, observando sua 

movimentação e relatando verbalmente, por gestos e sinais a seus comandantes na 

retaguarda. 

 

Já no maior conflito e mais famoso travado na América do Sul, a Guerra do Paraguai 

travada entre o Brasil, Argentina e Uruguai contra a tropa de Solano Lopes do Paraguai, o 

patrono do Exército Brasileiro, à época Marques, Luís Alves de Lima e Silva, o famoso 

Duque de Caxias, foi nomeado comandante das forças do Exército Imperial Brasileiro. 

Segundo Woloszyn (2018, p. 90) Assumiu o comando em 1866 e sabia da importância e deu a 

devida atenção à obtenção de informações sobre o inimigo e utilizou isso a seu favor, 

importando dos Estados Unidos da América balões usados na Guerra da Secessão que foram 

de importância para a conquista de Tuiuti e Humaitá observando a movimentação e poderio 

inimigo.  

Continua Woloszyn (2018, p. 90)  que na Guerra do Contestado, seguindo um modelo 

similar ao da Guerra do Paraguai foi utilizado aeroplano como forma de observação aérea, 

fato antes jamais visto em guerras brasileiras ou no continente americano. Porém, mesmo com 

a intenção dos comandantes de observação do inimigo, as aeronaves tiveram dificuldades e 

um dos pilotos veio a falecer.  
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Figura 5 - O aeroplano era o Morane-Saulnier Parassol batizado de “General Setembrino”. 

 

Fonte: Canal Piloto (2020)  

"Pelo estudo dos primeiros conflitos, de Guararapes até o Contestado, conclui-se 

parcialmente que as informações de combate estiveram presentes em todos esses conflitos e 

elas tiveram uma grande influência no resultado do combate, mesmo com a dificuldade de 

obter dados com os meios disponíveis a época." (WOLOSZYN, 2018, p. 91). Já agora, no 

contexto do século XX, o Exército Brasileiro estava exaurido de recursos por causa dos 

últimos conflitos travados como a Guerra do Paraguai, Canudos e Contestado e logo após 

estourar a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não tinha condições de entrar no conflito e não 

tinha tecnologia desenvolvida para isso. Porém, como comenta Woloszyn “(...) oficiais 

brasileiros foi enviada a França, já durante a Primeira Guerra Mundial, com a missão de 

estudar aspectos do desenvolvimento tecnológico, administrativo e operacional daquele 

exército.” (WOLOSZYN, 2018, p.98). Com essa comissão de oficiais que foram à França, 

começou-se a desenvolver as técnicas de obtenção de informação devido ao estudo e 
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aprendizado de como era realizado no exército francês. A criação do Serviço Regimental de 

Informações e dos órgãos de informação aérea teve influência do exército francês, assim 

dando os primeiros passos a modernização do Exército Brasileiro. (WOLOSZYN, 2018, p. 

101). 

"O que cabe a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira que atuou 

no teatro de operações da Itália deixou poucos registros de como atuavam para obtenção de 

dados e informações, porém o que ficou enfatizado foram as patrulhas de reconhecimento que 

se aproximavam do inimigo para levantar armamentos e seus efetivos, em caso o exército 

alemão." (WOLOSZYN, 2018, p. 106). Também havia no Estado-Maior da FEB uma seção 

destinada a coleta de informação, como comenta Woloszyn ao citar a obra do então 

comandante da FEB, General Mascarenhas de Moraes (1984, p.132, apud, WOLOSZYN, 

2018, p.111) em seu livro: 

 

De outro modo, a obra do comandante da FEB na Itália, Gen. Mascarenhas de 

Moraes, nos permite afirmar que o Estado-Maior da FEB e o Comando da 1ª 

Divisão de Infantaria Expedicionária possuía, em sua estrutura, a 2ª Seção destinada 

a informações ou E2, e cada unidade seu respectivo S2, além dos esquadrões de 

reconhecimento, com a tarefa de coleta de dados, dentro outras. 

 

 

Outro fator que é citado por Woloszyn é sobre a assertiva que Arlindo Silva faz sobre 

uma Subseção de Contrainformação (SCI) utilizada pela FEB (1954, ed.17, apud, 

WOLOSZYN, 2018, p.111): 

 

Em apoio a essa assertiva, Silva, em reportagem na revista O Cruzeiro, edição de 

1954, relata que a FEB possuía um serviço de contraespionagem aos moldes do 

Counter Intelligence Center (CIC) norte-americano, denominado Subseção de 

Contrainformação (CSI). Tal atividade, desenvolvida por um grupo de nove 

militares brasileiros, escolhidos e treinados, tinha a missão de capturar espiões, 

suspeitos e colaboracionistas; prevenir sabotagens de toda a espécie; examinar a 

correspondência apanhada nas mãos dos refugiados e prisioneiros; evitar o saque de 

edifícios em instalações que pudessem ser úteis aos aliados; eliminar de influência 

maléfica entre os nossos soldados; realizar patrulhas para levantamento de 

informações nas linhas alemães; promover propaganda dos aliados junto às 

trincheiras inimigas, concitando os soldados à rendição ou à deserção e proteção de 

áreas sensíveis. 

 

Todos esses fatos citados mostram a grande influência da Segunda Guerra Mundial no 

desenvolvimento das tecnologias para obtenção de informação e dados por ambos das tropas, 

sejam aliadas ou do eixo e a importância que foi dada a obtenção de dados e assim, tendo o 
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maior pico e o começo da criação de uma Inteligência eficaz e necessária às forças do 

Exército Brasileiro.  

Chega-se então ao maior conflito do século XX, que proporcionou o desenvolvimento 

da Inteligência de forma que a tecnologia para obtenção de dados evoluiu de uma forma 

nunca vista antes. O conflito aconteceu entre 1947 e 1991 e dividiu o mundo em dois grandes 

pólos: um americano e outro soviético, que gerou um conflito de política e ideologia entre 

seus blocos (BRASIL ESCOLA, [20--]). O desenvolvimento da internet, criada em 1969 nos 

EUA pelo modelo chamado Arpanet e desenvolvido pelo Departamento de Defesa norte-

americano fez-se desenvolver a espionagem em um nível mais profundo e tecnológico. 

Woloszyn (2018, p.132) comenta sobre a Ciberespionagem em seu capítulo sobre a Guerra 

Fria: 

 

Por outro lado, o desenvolvimento das novas tecnologias eletrônicas, digitais e 

cibernéticas, a espionagem militar encontrou uma nova era, a da ciber espionagem, 

definida, a priori, como a subtração de dados e informações por meio de tecnologias 

eletrônicas ou digitais, processada no ciberespaço. A milhares de km de distância 

dos alvos, satélites, vírus e programas especialmente criados para esta finalidade 

capturam uma quantidade surpreendente de dados e informações confidenciais, 

eliminando o alto risco de detecção a quem estavam submetidas as fontes humanas 

tradicionais. 

 

 

"Como não foi diferente com o Brasil, a Guerra Fria foi fator impulsionador do 

desenvolvimento da inteligência militar sofrendo forte influência dos EUA no que tange ao 

serviço de inteligência, a exemplo da CIA, que estava alinhada na política anticomunista no 

continente." (WOLOSZYN, 2018, p.140).  

"Por fim de contexto histórico que abrangeu o desenvolvimento da inteligência militar 

brasileira, nos anos 90 o Brasil passou a ser inserido no contexto mundial e começou a ganhar 

prestígio perante aos países mais desenvolvidos, passando a ser alvo de vulnerabilidades, 

como terrorismo e conflitos internos por conta de narcotráfico, que exigem pronta resposta do 

governo. E é nesse contexto que as operações de Garantia da Lei e da Ordem e Operações de 

Manutenção da Paz se tornaram presentes no Exército Brasileiro e isso exigiu adaptações 

urgentes de doutrina para essa nova concepção." (WOLOSZYN, 2018, p. 152). E com isso, 

Woloszyn (2018, p.170) conclui escrevendo em sua obra sobre a interação das operações de 

GLO e Manutenção da Paz com a inteligência e a importância que ela tem no processo 

decisivo nos tipos de operações acima citadas: 
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Parece claro que, também nas Operações Combinadas de Manutenção da Paz 

(OCMP) a inteligência militar adquire status decisivo para o sucesso no 

assessoramento do comando operacional, em todos os níveis. Informações como: 

características fisiográficas, da área de operações; identificação de ameaças reais ou 

potenciais; aspectos gerais da população local e seu relacionamento com grupos 

armados adversos; missão, dispositivo, composição, valor, atividades e 

peculiaridades desses grupos e a identificação de características que direcionam para 

o cumprimento ou descumprimento dos acordos para o estabelecimento da missão 

de paz são aspectos relevantes para a elaboração de conhecimentos relacionados a 

uma atuação exitosa da Força Terrestre. 

Da mesma forma, nas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), quando a 

Força Terrestre é convocada constantemente para emprego em ambientes urbanos, 

em operações tipo polícia. Nelas a inteligência se reveste de características especiais, 

diferentes das necessidades de um conflito bélico, devendo ser explorada em suas 

máximas possibilidades, uma vez que o emprego da força é limitado e existe a real 

preocupação em causar danos colaterais mínimos a sociedade.  

Em ambos os casos, muitas informações são coletadas no ambiente operacional, de 

forma inesperada, exigindo uma ação imediata da fração empregada, que não se 

diferencia das informações de combate, (...). 

 

Desta forma, mostra-se no estudo histórico já citado que durante os conflitos que o 

Brasil esteve presente, e outros ocorridos no mundo, a inteligência foi fator preponderante 

para tomada de decisão nos mais diversos escalões de comando. A inteligência militar se 

desenvolveu durante os conflitos no Brasil e passou de meras informações adquiridas em 

pequenas cidades e o começo do trabalho da espionagem, até o advento da Guerra Fria onde a 

tecnologia foi fator impulsionador para o desenvolvimento da inteligência em todas as suas 

formas, sejam das suas fontes de busca de dados até a interação com a internet para realizar 

espionagem, como já citado.  

Até o presente momento do trabalho, foram abordados conflitos que mostraram como 

surgiu a inteligência no Exército Brasileiro e como ela se desenvolveu até as operações de 

GLO. Os conceitos que se desenvolveram e sua forma de atuação serão abordados nos tópicos 

a seguir. 

2.2 O CONHECIMENTO DE INTELIGÊNCIA 

 Para a Inteligência Militar, conhecimento é o dado que foi processado, analisado e 

julgado relevante. Ele deve contribuir para o entendimento do terreno, do dispositivo 

e das intenções do inimigo (forças oponentes, hostis ou adversárias), das condições 

meteorológicas e das considerações civis.  

Os integrantes dos estados-maiores, em operações militares, realizam os seus 

respectivos Exames de Situação baseados nos conhecimentos de Inteligência 

disponíveis sobre as forças oponentes ou adversárias, o terreno, as condições 

meteorológicas e as considerações civis (população). (BRASIL, 2015, p. 2-1). 
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Figura 6 - Hierarquia cognitiva da consciência situacional 

 

Fonte: EB20-MF-10.107 (2015)  

O entendimento da obtenção do conhecimento que será passado ao estado-maior é 

fundamental para que compreenda como os chefes militares usam essas informações que 

chegam ao seu cunho para usá-las como apoio a suas decisões. Porém, cabe salientar que o 

produto da atividade de Inteligência auxilia na tomada de decisões em todos os níveis, não 

apenas nos altos escalões. Esse produto é alcançado por meio da obtenção de dados e 

produção de conhecimento, que segue o ciclo da Inteligência. 

2.2.1 Ciclo da Inteligência 

Figura 7 - O Ciclo de Inteligência Militar 

 

Fonte: Manual de fundamentos, EB20-MF- 10.107, 2ªEd. (2015)  
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Segundo o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.107 (2015) "O Ciclo de Inteligência 

é definido como uma sequência ordenada de atividades, segundo a qual dados são obtidos e 

conhecimentos são produzidos e colocados à disposição dos usuários de forma racional. Este 

faseamento é cíclico, compreendendo a orientação, a obtenção, a produção, a difusão para o 

comandante e seu estado-maior e para outros decisores”. 

 

 A credibilidade dos conhecimentos produzidos depende diretamente da constante 

reavaliação dos procedimentos executados durante o Ciclo de Inteligência. As 

atividades e tarefas de Inteligência são reorientadas sempre que preciso. 

 Para que o produto da Inteligência Militar seja efetivo, é necessário que haja uma 

constante realimentação no ciclo de modo que ele se mantenha atualizado e capaz de 

responder às necessidades do usuário. (BRASIL, 2015, p.6-1). 

 

 

 

Durante operações militares em ambientes em que a população tem grande presença e 

forte influência faz com que a inserção de agentes que obtêm as informações e a coleta de 

dados em todas as fontes como a mídia e meios sociais se mostrem de fundamental 

importância para a obtenção de dados que serão usados para a produção de conhecimento. Por 

isso, a busca por maior "permeabilidade" no ambiente operacional e a busca por informações 

na internet e da mídia na televisão se faz importante nessas operações em que a população é 

fator fundamental, sendo então as formas de obtenção de dados mais usada. Tem-se como 

exemplo, a obtenção de dados da Inteligência pelas fontes humanas e fontes abertas. 

 

2.2.2 Disciplinas de Inteligência 

2.2.2.1 Inteligências de Fontes Humanas 

O Manual de Fundamentos EB20-MF-10.107 (2015) transcreve que  a Inteligência de 

Fontes Humanas (Human Intelligence - HUMINT) é a Inteligência que provêm de dados e 

informações obtidas por fontes humanas. 

 

Fonte HUMINT é a pessoa de quem se obtém a informação para posterior produção 

de conhecimento de Inteligência. Essas fontes podem ser amigas, neutras ou hostis, 

podendo ser prisioneiro de guerra, refugiado, deslocado, população local, forças 

próprias ou amigas e membros de instituições governamentais ou organizações de 

qualquer tipo. De igual maneira, a fonte pode ter a informação de primeira ou 

segunda mão, geralmente obtida de forma visual ou oral. (BRASIL, 2015, p.19). 

 



27 

 

2.2.2.2 Inteligências de Fontes Abertas 

De acordo com o Manual EB20-MF-10.107 (2015) que define A Inteligência de 

Fontes Abertas (Open Source Intelligence - OSINT) como sendo a Inteligência baseada em 

informações coletadas de fontes de caráter público, tais como os meios de comunicação 

(rádio, televisão e jornais), propaganda de estado, periódicos técnicos, internet, manuais 

técnicos e livros. 

Os órgãos de Inteligência devem conhecer a fundo as fontes abertas disponíveis: 

quais são elas, sua confiabilidade e validade, como acessá-las etc.  

 A comunidade de Inteligência sempre usou fontes abertas na produção de 

conhecimento. A legislação sobre o acesso à informação produzida por órgãos 

públicos, ao redor do mundo, possibilita a obtenção de dados e informações 

sensíveis de Estados, organizações e instituições, o que é facilitado pela internet. A 

OSINT é a fonte básica de Inteligência. (BRASIL, 2015, p.21-22). 

 

O ciclo de Inteligência é descrito de diversas formas pela literatura especializada, já 

que, por se tratar de um método flexível, cada agência o desenvolve a seu critério. Cepik 

(2003, p. 32) pontua as 10 etapas que, segundo o autor, seriam identificáveis na maioria dos 

métodos empregados: requerimentos informacionais; planejamento; gerenciamento dos meios 

técnicos de coleta; coleta a partir de fontes singulares; processamento; análise das 

informações obtidas de fontes diversas; produção de relatórios, informes e estudos; 

disseminação dos produtos; consumo pelos usuários e avaliação. 

Afonso (2006), escreveu que, as fases que abrangem a coleta especializada segundo 

fontes e meios utilizados para a obtenção das informações englobam basicamente quatro 

técnicas, convencionalmente separadas em três de cunho sigiloso e uma de natureza ostensiva. 

Nos países centrais, cerca de 80 a 90% dos investimentos governamentais na área de 

Inteligência são absorvidos por este estágio do ciclo. Os trabalhos acadêmicos que versam 

sobre Inteligência definem as técnicas de coleta através de acrônimos derivados do uso norte-

americano: HUMINT (Inteligência de fontes humana), SIGINT (Inteligência de sinais), 

IMINT (Inteligência de imagens) e OSINT (Inteligência de fontes abertas). 

OSINT é definida como a análise baseada na “obtenção legal de documentos oficiais 

sem restrição de segurança, da observação direta e não clandestina dos aspectos políticos, 

militares e econômicos da vida interna de outros países ou alvos, do monitoramento da mídia, 

da aquisição legal de livros e revistas especializadas de caráter técnico-científico, enfim, de 
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um leque mais ou menos amplo de fontes disponíveis cujo acesso é permitido sem restrições 

especiais de segurança.” (CEPIK, 2003, p. 32). A OSINT pode compor um documento como 

subsídio à análise, tais quais a HUMINT, SIGINT e IMINT, ou mesmo basear inteiramente 

um produto de Inteligência. 

Afonso (2006), além de não haver motivo para desconsiderá-las a priori, as fontes 

abertas demonstram ser capazes de nos conduzir a conclusões tão estratégicas quanto às 

fontes secretas, o que, por exemplos concretos, derruba o argumento de que quanto mais 

aberta a fonte, menor será sua capacidade de subsidiar o usuário. Os elementos desconexos 

que permitiam prever um iminente cisma sino soviético foram inicialmente detectados pelo 

FBIS; em contraste, agentes de campo da CIA e diversos outros analistas erraram 

quando consideraram desinformação tais evidências. (MERCADO, 2004). Afonso (2006) 

aponta que durante a década de 1940, amigos e inimigos dos Estados Unidos mantinham-se 

pari passo com os avanços tecnológicos mais modernos e secretos no campo da aviação 

através da leitura do periódico Aviation Week, “carinhosamente” apelidado de Aviation Leak. 

O trocadilho ironiza o fato da revista Aviation Week (Semanário da Aviação) tornar públicos 

alguns dos projetos secretos norte-americanos no campo da aviação, o que caracterizaria um 

vazamento (leak). 

2.3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO) 

Mediante a ordem do Presidente da República, as Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem ocorrem quando o uso efetivo das forças de segurança no momento de grave crise da 

ordem pública de determinado estado do território brasileiro se encontra inexistente ou 

insuficiente. Por esse motivo, as Forças Armadas são chamadas a atuar diretamente nessas 

operações de GLO. Cabe ressaltar que desde a primeira constituição do período republicano 

as Forças Armadas tiveram em último caso como missão garantir a lei e a ordem e os direitos 

individuais: 

a) Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891, art.14) "As 

forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da Pátria no 

exterior e à manutenção das leis no interior. A força armada é essencialmente obediente, 

dentro dos limites da lei, aos seus superiores hierárquicos e obrigados a sustentar as 

instituições constitucionais”. 

b) Constituição Brasileira (1934, art. 162), "As forças armadas são instituições 

nacionais permanentes, e, dentro da lei, essencialmente obedientes aos seus superiores 
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hierárquicos. Destinam-se a defender a Pátria e garantir os Poderes constitucionais, e, ordem e 

a lei”. 

c) Constituição Brasileira (1946, art.176), "As forças armadas, constituídas 

essencialmente pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República e dentro dos limites da lei." Art. 177 - Destinam-se as forças armadas a 

defender a Pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. (grifo nosso). 

d) Constituição do Brasil (1967, art. 92) "As forças armadas, constituídas pela 

Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, são instituições nacionais, permanentes e 

regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 

Presidente da República e dentro dos limites da lei." § 1º - Destinam-se as forças armadas a 

defender a Pátria e a garantir os Poderes constituídos, a lei e a ordem. 

Porém, em 1988 na constituição que se encontra vigente atualmente, as operações de 

Garantia da Lei e da Ordem foram reguladas pelo art. 142 da Constituição Federal de 1988 

(CF/88) e pelo Decreto 3897 que se diz: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 1988). 

 

DECRETO Nº 3.897, DE 24 DE AGOSTO 2001. 

 

"Art. 1º As diretrizes estabelecidas neste Decreto têm por finalidade orientar o 

planejamento, a coordenação e a execução das ações das Forças Armadas, e de 

órgãos governamentais federais, na garantia da lei e da ordem." 

 

 

Citado a cima pelo Decreto 3897, observa-se no art. 3º que a Força Armada imbuída 

na operação de GLO em ocorrência, tem provisoriamente durante a missão o poder de atuação 

como polícia até que se restabeleça a ordem pública e a integridade da população. Cabe 

ressaltar que as ocorrências de operações de GLO nos últimos dez anos mantiveram-se com 

um número elevado de 50 operações de GLO em todo o Brasil. 

 

Art. 3º Na hipótese de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da 

ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, porque esgotados os instrumentos a isso previstos no art. 144 da 

Constituição, lhes incumbirá, sempre que se faça necessário, desenvolver as ações 
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de polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se 

incluem na competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os 

termos e limites impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico. 

 

Figura 8 - gráfico de ocorrências de GLO 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2019)  

No Manual de GLO, há um tópico o capítulo de “Características das Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem” em que cita a atuação das Forças Armadas de forma integrada 

com Órgãos de Segurança Pública (OSP) e órgãos do Poder Executivo e Poder Judiciário. 

Isso mostra que nas operações de GLO as forças armadas não trabalham sozinhas e usam a 

ajuda e experiência de outros órgãos a favor de suas ações 

2.3.1  Atuação de forma integrada  

Na realização dos planejamentos, o conhecimento e a experiência dos diversos 

Órgãos de Segurança Pública deverão ser explorados. Durante as ações, os órgãos 

com vocação para a atividade em questão devem ter prioridade de emprego. No 

entanto, deve ser previsto o emprego isolado das Forças Armadas quando os 

instrumentos relacionados no Art. 144 da Constituição Federal forem reconhecidos 

como indisponíveis ou inexistentes para o desempenho regular de sua missão 

constitucional. (BRASIL, 2014) 
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E o fator para essa pesquisa de grande importância foi elencado como um tópico no 

Manual de GLO como o emprego da Inteligência e Contra inteligência, mostrando o valor que 

o Ministério da Defesa dá a essa área, e no manual explica-se sucintamente como o trabalho 

anterior a missão é necessário para o levantamento de dados e tomados de decisões de 

comandantes com base nesses conhecimentos produzidos pela Inteligência. 

2.3.2 Emprego da Inteligência e Contrainteligência 

Segundo consta no Manual Brasil (2014, p.25) nas Op GLO, será imprescindível a 

disponibilização dos conhecimentos acerca das características da eventual perturbação da 

ordem pública, da área de operações e das características da população da região envolvida. O 

setor de inteligência deverá efetuar o levantamento de dados, de modo a produzir os 

conhecimentos essenciais à tomada de decisão do comandante em todas as fases das 

operações.  

Durante as Op GLO, deverão ser executadas operações para salvaguardar as 

informações, o pessoal e as instalações (contrainteligência). 

2.3.2.1 Inteligência 

O minucioso conhecimento das características da eventual perturbação da ordem 

pública proporcionará condições para o restabelecimento da Ordem com o mínimo de danos à 

população e de desgaste para força empregada na Op GLO.  

 

 A atividade de inteligência deverá anteceder ao início da Op GLO, sendo 

desenvolvida, desde a fase preventiva, com acompanhamento das potenciais ações 

de perturbações da ordem. A produção do conhecimento apoiará as ações das forças 

empregadas e fornecerá dados para o desenvolvimento das atividades de 

Comunicação Social (Com Soc). (DEFESA, 2014, p.25) 

 

 A utilização dos conhecimentos oriundos de órgãos de inteligência externos às FA 

exigirá um plano adequado à situação, buscando a efetiva integração desses órgãos, 

antecedendo a ocorrência de fatos motivadores do emprego das FA. 

Rodrigo Lott de Moraes, oficial da arma de Infantaria do Exército Brasileiro, cita em 

seu estudo feito sobre o emprego da Inteligência nas operações de GLO sobre sua 

participação na Operação Arcanjo. Ele comenta de como são importantes  as pequenas frações 

nesse tipo de operação, tanto coletando e confirmando dados para a produção de 
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conhecimento de inteligência como também, sobre a necessidade de levantamento de novas 

necessidades de informes para a inteligência. Assim, afirmando que a maioria dos militares 

não são capacitados para realizar tais técnicas, porém o Exército Brasileiro em face da 

inserção das operações de GLO em seu contexto operacional, deve incutir a mentalidade da 

importância da Inteligência em suas tropas, e aprimorar as técnicas do pessoal já capacitado 

para essa área.(A LUCERNA, 2013) 

 

2.4 OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO 

O estado do Rio de Janeiro foi palco de uma das maiores operações em ambientes 

urbanos no ano de 2011, a Operação de Pacificação do Complexo do Alemão e Penha que 

tiveram uma enorme divulgação na mídia e extremo sucesso em sua execução, fizeram que o 

Exército Brasileiro fosse chamado novamente para outra operação no corrente ano de 2014, a 

Operação São Francisco. 

Figura 9 - Força de Pacificação da Maré: Operação São Francisco 

 

Fonte: http://www.2de.eb.mil.br (2016)  
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2.4.1 Força de Pacificação (F Pac)  

a) Base Legal 

De acordo com o site Defesanet (2015), em abril de 2014, atendendo à solicitação do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Presidência da República autorizou o emprego de 

tropas do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil no Complexo da Maré, com a finalidade 

de cooperar no processo de pacificação daquela área. Em decorrência, o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, o Ministério da Defesa (MD) e o Ministério da Justiça firmaram um acordo 

no qual as partes se comprometeram, com base em uma Operação da Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), a empregar, no Complexo da Maré, os meios necessários para a prestação de 

segurança e serviços em benefício da população. No dia 5 do mesmo mês, teve início a 

Operação São Francisco, coordenada pelo Comando Militar do Leste (CML). De acordo com 

a Diretriz Ministerial nº 9, do Ministério da Defesa, a Força de Pacificação passou a atuar em 

15 comunidades daquele Complexo. 

b) Finalidade 

Segundo Defesanet (2015), a Operação tem por finalidade a preservação da ordem 

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

Maré, contribuindo para o restabelecimento da paz social nessa região. A missão inclui 

atividades de patrulhamento ostensivo, revistas a veículos e pessoas, realização de prisões em 

flagrante, estabelecimento de postos de bloqueio e o cumprimento de mandados de busca e 

apreensão na área de operações. 

c) Meios e Pessoal Empregado 

Participam das ações cerca de 3.000 militares das Forças Armadas (FA), segundo o 

site Defesanet (2015), das mais diversas regiões do Brasil, e 212 policiais militares do Estado 

do Rio de Janeiro, que atuam em cooperação com as tropas federais, desde novembro de 

2014. Estão sendo empregados blindados do Exército (M113, Urutu e Guarani) e da Marinha 

(SR 8x8 Piranha IIIC), viaturas, motocicletas e aeronaves do Comando de Aviação do 

Exército (HA-1 Esquilo equipado com Olho de Águia e HM-Pantera). Essa plêiade de meios 

suporta o trabalho das tropas, para atuar seletivamente contra os perturbadores da ordem 

pública, causando os menores transtornos à grande população da Maré, composta por 

trabalhadores e famílias que, há décadas, sofrem com a atuação de facções criminosas. 

d) Resultados 

Segundo o site Defesanet (2015), desde o início da operação foram realizadas mais de 

65.000 ações, 583 prisões, 228 apreensões de menores por cometimento de atos infracionais e 



34 

1.234 apreensões de drogas, armas, munições, veículos, motos e materiais diversos. Destaca-

se a prisão de integrantes importantes na estrutura do crime organizado, causando 

desestruturação organizacional nas facções e uma perda significativa nos lucros com o 

comércio de entorpecentes. Tais ações foram facilitadas pelo Disque-Pacificação, que permite 

aos moradores realizarem ligações anônimas com o objetivo de auxiliar na identificação de 

possíveis crimes e de estreitar relações com os militares. Esse canal, que funciona 24 horas 

por dia, recebeu mais de 2.300 informações. ( CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 

EXÉRCITO, 2014). 

O último parágrafo acima citado da Nota do Exército Brasileiro sobre a Força de 

Pacificação (F Pac) – Operação São Francisco mostra como informações obtidas foram de 

grande valia para a F Pac, utilizando como exemplo informações dos habitantes locais da 

região para levantar localização de possíveis chefes criminais, orientando assim suas missões 

para lograr êxito.  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Foram realizadas entrevistas com militares que atuaram diretamente na Operação São 

Francisco no ano de 2014. Foram entrevistados oficiais e praças que foram comandantes de 

pelotão atuando diretamente nas missões no complexo da Maré e que estavam em posições 

estratégicas no comando da operação e contaram suas experiências que obtiveram na 

obtenção de dados e na recepção de informações que colaboraram para o desenrolar do 

planejamento das missões. 

Também foi utilizada uma pesquisa feita pelo Capitão de Cavalaria Victor Manoel 

Arruda do Nascimento no seu trabalho acadêmico para a conclusão de curso da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais no ano de 2017, na qual ele aborda nas suas entrevistas... 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Depoimentos e Entrevista com Militares 

Os depoimentos e entrevistas com os militares que participaram diretamente na 

Operação São Francisco serviu para levantamentos de opiniões sobre o uso de informações de 

Inteligência por esses militares que atuaram diretamente na operação com seus pelotões ou 

atuaram em sessões de comando. 

3.2.1.1 Depoimentos 

a) CAP CAV Vinícius Manoel Arruda do Nascimento: 

“O apoio da Inteligência militar que era dado aos pelotões que estavam no contato 

direto com os Apop‟s na rua era de extrema importância para os comandantes de pelotão. 

Pois, com base no que nos era passado de informação sobre localidades e suspeitos 

traçávamos nossa estratégia alinhada a intenção do comandante. Outro fator importante era 

que éramos peça importante para coleta de dados e informes para as células de Inteligência” 

explica o Capitão de Cavalaria Vinícius Arruda, comandante de pelotão do Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista na época da Operação São Francisco. 



36 

 

b) CAP CAV Luiz Felipe Almeida Barcellos: 

“Em maio de 2014 fui como aspirante a oficial na Força de Pacificação Operação São 

Francisco nº 2, após a Brigada de Infantaria Paraquedista ter feito a primeira incursão na 

localidade do Complexo da Maré. Fui comandante de pelotão de fuzileiros que fazia parte de 

uma companhia de Infantaria e tive uma área reduzida de atuação que fazia parte do 

Complexo da Maré. No começo não tínhamos muitas informações sobre os Apop‟s que 

atuavam na área. „Carômetros‟ (Repositório de informações de pessoas com uma foto 

associada), eram usados para identificação dos principais líderes do crime organizado na 

região e com o passar do tempo, mais informações foram chegando que ajudaram a balizar o 

foco das missões, onde tinha maiores incidências de crime e bocas de fumo que orientavam o 

processo de planejamento das missões”.  

Além disso, a atuação do pelotão era de extrema importância, pois era um dos meios 

de levantamentos de informes para as células de Inteligência que atuavam na região, pois cada 

GC possuía no mínimo duas câmeras GoPro que alternavam entre si para gravar a atuação do 

pelotão nos patrulhamentos. Todo esse processo de gravação de imagens era fundamental para 

alimentar o sistema de Inteligência e para o alto comando estar ciente de todos os 

procedimentos que eram adotados durante os patrulhamentos e contatos com Apop‟s. 

 Cabe salientar que eram realizados vários "breefings” (reunião rápida e objetiva), 

pelos militares da Companhia de Inteligência e pelas Forças Especiais que atuavam na região 

passando informações cruciais para o desenrolar das operações.” Explica o Capitão Barcellos, 

oriundo da arma de Cavalaria que na época era integrante do 1º Regimentos de Carros de 

Combate em Santa Maria. 

 

c) SGT COM DIOGO: 

“A obtenção de informações sobre os Apop‟s era muito explorada por meio da 

interceptação da frequência utilizada nos rádios pelos militares de comunicações, repassando 

assim dados e futuros planejamentos da força adversa contra a força de pacificação que atuava 

na região. Após a interceptação, a coleta de dados era enviada as células de inteligência para 

consolidar os informes obtidos e assim, repassar para a tropa para auxilio do seu 

planejamento.” Explica o 2º Sargento de Comunicações Diogo, que atuou na Operação São 

Francisco.  

O Capitão de Cavalaria Victor Manoel Arruda do Nascimento, em seu Trabalho de 

Conclusão de Curso da EsAO realizou entrevistas com militares que atuaram na Operação 
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São Francisco e fez o levantamento de suas experiências e visões sobre as Células de 

Inteligência das SU. Em uma das perguntas feitas aos militares entrevistados, o tema 

abordado foi como era feita a obtenção de dados nas operações nas SU que não possuíam 

Célula de Inteligência e como eles realizavam a gestão de conhecimento e informação obtidos 

pelos pelotões e grupos de combate nas missões (NASCIMENTO, 2017):  

 

O militar que exerceu a função de S Cmt SU no Esqd C Mec respondeu que: a 

gestão do conhecimento e da informação da SU na missão, ficava a cargo, durante o 

1º contingente, do próprio S Cmt Esqd, cumulativamente com as demais atribuições 

dentro da SU. Posteriormente no 3º contingente, fruto de lições aprendidas nos 

contingentes anteriores, esta função passou a ser desempenhada por um 3º Sargento 

(3º Sgt), bem selecionado, porém não especializado na atividade de inteligência, 

cujos informes que recebia e relatórios produzidos eram despachados com o Cmt SU 

ou com o S Cmt SU na impossibilidade do primeiro, tudo com o objetivo de dar 

maior agilidade e detalhamento no trato das informações obtidas pelos elementos da 

ponta da linha. No caso das informações serem consideradas urgentes e/ou muito 

relevantes para as operações em curso, eram adotados procedimentos para 

transmissão imediata dos informes para o Escalão Superior (Esc Sp). Ou seja, houve 

a percepção na tropa de Cavalaria durante a missão que independente do emprego da 

Celu Intlg SU, era necessário que o Esqd contasse com no mínimo 01 militar 

vocacionado para realizar as atividades da célula, de forma que o S Cmt SU não 

ficasse sobrecarregado. 

 

3.2.1.2 Entrevistas 

Maj. Inf. QEMA THIAGO CUNHA GOMES 

1) O que você via na parte de inteligência nas missões?  

A inteligência tinha papel fundamental, desde a fase inicial (no planejamento da Op e 

concentração dos meios), até a execução propriamente dita. 

 

a) Tanto para o Oficial de Operações da Bda (E3/Bda) como para o S3 (nível OM – 

Batalhão ou Regimento), a inteligência era importante para a definição da Operação a ser 

desencadeada:  

As Op consistiam principalmente em patrulhamentos a pé, motorizado, "check points" 

(ponto de verificação) e operações de cerco e investimento em cooperação com Órgãos de 

Segurança Pública. As operações diárias de uma fração nível Pel consistiam em uma ou mais 

das ações acima, em horários e locais alternados, visando a não identificação da rotina das 

operações por parte dos APOP.  



38 

Todos os dias havia a reunião do pôr do sol, onde as ações do dia anterior e seus 

resultados eram abordados. O S2 atualizava o Cmt Btl com as informações recebidas do 

escalão superior ou com análise dos dados coletados até o presente momento e, se fosse o 

caso, as ações do dia seguinte eram replanejadas/alteradas.  

Cabe ressaltar que os APOP eram moradores locais, de difícil identificação e 

conheciam muito bem as vielas e becos, aproveitando-se das características do terreno 

(compartimentado) para se evadir ou observar a aproximação da tropa.  

Assim, dependendo das Informações de Inteligência e do objetivo a ser alcançado, as 

Op eram planejadas. O nível de concentração de tropa em determinada área, bem como o 

tempo que a mesma seria saturada ou não, dependeria das informações levantadas pela célula 

de inteligência. 

 

b) Para o Oficial de Comunicação Social (S5/OM), a inteligência era importante da 

seguinte forma:  

Cada comunidade do Complexo da Maré tinha seu “presidente da Associação de 

Moradores”. A Força de Pacificação (FPac) fazia reuniões com essas lideranças na Base de 

Operações, ocasião que os mesmos relatavam os problemas de cada área, as necessidades e a 

presença/atuação de APOPs. Lógico que nesse meio não se pode confiar em todos. Há muitos 

interesses em jogo. Como muitos desses representantes de Comunidades eram associados com 

traficantes (ou ameaçados por eles), toda informação vinda deles tinha que ser muito bem 

analisada. Para o S5, a inteligência era importante no sentido de saber a real idoneidade desses 

representantes e seus interesses, de forma a assessorar o Cmt Btl com informações oportunas 

e reais.  

No geral, as informações dos líderes de Comunidades ajudavam no mapeamento dos 

problemas da área, no nível de aceitação à presença da tropa e no planejamento de Ações 

Cívico Social (ACISO). Nestas reuniões, para a célula de inteligência da Força de 

Pacificação, havia também a possibilidade de se identificar possíveis colaboradores para as 

ações da tropa. 
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1) Como os pelotões ou a subunidade coletava os dados e os informes para as 

células de inteligência? 

 

As operações eram extremamente descentralizadas e a fração básica de emprego era o 

“Pel”. Devido à compartimentação do terreno, os Cmt GC também eram descentralizados. A 

necessidade de Comando e Controle (C2) era fundamental, bem como o "briefing" antes da 

saída da base para confirmar se todos sabiam dos itinerários e o que iria acontecer. Não era 

aconselhável, mas algumas vezes, até o nível Esqd chegou a ser descentralizado.  

Do exposto, como o ambiente operacional obrigava a descentralização, todos eram 

responsáveis e tinham obrigação de estar atentos a tudo que pudesse ter utilidade na análise de 

inteligência. Exemplo: Um simples “pano” de determinada cor pendurado em postes ou na 

janela de uma ou várias habitações já poderia, em conjunto com outros dados, ser suficiente 

para a geração de uma informação de inteligência, à medida que esses locais poderiam ser 

identificados como locais de venda de drogas ou esconderijo de armas. 

 

2) O Cmt Pel/ou SU, na “reunião do pôr do sol” ou assim que regressasse à Base, 

ao relatar qualquer evento, poderia contribuir para o redirecionamento do 

planejamento de futuras Op.  

As ocorrências durante as patrulhas (disparos contra a tropa e de onde vieram; 

perseguições; evasões de "check points;" locais onde “olheiros” foram avistados e se estavam 

portando armamento; apreensões de armamentos ou drogas; danos à propriedades ou veículos 

particulares, etc.)...tudo era informado instantaneamente (logo e assim que a situação 

permitisse) à Seção de Comando e Controle da SU, que era a ligação da tropa no terreno com 

a Base de Op do Btl. Quando da chegada à Base, todas as ocorrências eram descritas em um 

Relatório que todo Cmt Pel fazia ao término de cada missão. Este relatório era encaminhado 

pelo Cmt SU ao S2. Muitas foram às vezes que o Sargento ou o próprio Cabo (que 

vivenciaram a situação de forma descentralizada) eram chamados para prestar informações 

mais detalhadas, por meio do qual o Oficial de Inteligência atualizava sua consciência 

situacional.  

A melhor forma de se obter dados era no patrulhamento a pé, quando a tropa estava no 

meio da comunidade, observando “in loco” a realidade (tirando fotografias ou filmando) e 

tendo a oportunidade de conversar com moradores locais. Cabe ressaltar que o “medo” de 

alguns moradores em relação aos traficantes não colaborava muito com essa proximidade com 

a tropa. Além disso, muitos eram contrários à presença do EB, pois não queriam a presença do 
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Estado lá, sendo melhor obter acesso à internet, TV a cabo, entre outros serviços, por meio 

dos traficantes, de graça ou por um preço bem menor do que o serviço lícito.   

 

3) Você acha que as informações que a inteligência passava era de valia para a 

tropa que estava no terreno?  

Com certeza. Fundamental saber o nível de periculosidade de determinada área, se é 

comum a ocorrência de atividades ilícitas, se há resistência à chegada da tropa em 

determinado ponto por ali ser uma área dominado pelo tráfico. Tudo importa, afinal são vidas 

humanas em jogo e ninguém domina aquilo que não conhece ou conhece pouco. Estas 

informações são importantes para todos, até o nível Cmt Esqd, devido à descentralização 

peculiar das Op nesse tipo de ambiente operacional. 

Outra pergunta feita aos militares era como era feita a produção continuada de 

conhecimento em apoio as Células de Inteligência e como era feito esse processo caso não 

houvesse a Célula de Inteligência da SU e, para isso foi feita pelo autor um quadro com 

opiniões dos militares sobre o assunto (NASCIMENTO, 2017): 

 

Quadro 1 - Execução da Atividade de Produção Continuada de Conhecimento em Apoio ao Planejamento da 

Força Pelas Células de inteligência de SU Durante a Op. São Francisco 

Entrevistado Opinião/Principais Ideias Levantadas 

 

 

Cap Phamphile 

(Cmt SU Inf) 

A SU centralizava as informações colhidas ao final de cada patrulhamento, filtrando o que 

era mais relevante e transmitindo diretamente para o S2 do Btl. O militar destacou ainda 

que a execução do levantamento estratégico de área (LEA) durante a operação foi de 

grande importância, para o estabelecimento de um fluxo continuo das informações, visto 

que foram identificadas as principais lideranças locais pelos Cmt SU e pelo Cmt Btl. 

 

 

Cap Hélio 

 (Cmt SU Inf) 

Na sala de operações da SU havia uma carta da área de operações, que o Of Intlg SU 

atualizava um quadro de eventos de acordo com que era passado pelas patrulhas e pelo Esc 

Sp. Destacou ainda que o recebimento de câmeras filmadoras somadas aos rádios 

apreendidos de elementos de facções criminosas contribuíram para a produção de 

informações. 

 

Cap Bastos 

Cordeiro 

(Cmt SU Inf) 

Os membros dos GC responsáveis pela coleta de dados durante os patrulhamentos 

passavam os obtidos para o Aux Intlg SU, que filtrava as informações úteis e relevantes e 

em seguida alimentava o Esc Sp com as informações levantadas. 

 

Maj. Fabricio 

(S2 Btl Inf) 

Ao término de cada patrulha, o comandante confeccionava um relatório e entregava para o 

Aux. Intlg SU. Este compilava, fazia a triagem dos dados e atos contínuos, enviava um 

relatório da SU para a 2ª seção. 

Fonte: Nascimento (2017)  
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Quadro 2 - Quadro de Entrevistas 

 

 

Cap Raphael 

Pires 

(S Cmt SU 

Inf) 

Todas as ocorrências que produziam informações relevantes ao planejamento do SU/U 

geravam "Flash Reports"  que continham as informações detalhadas do ocorrido. Estes eram 

transmitidos com rapidez ao Cmdo SU/FT U. O levantamento de elementos essenciais (EEI) 

era feito dos Pel que patrulhavam a área de operações de forma subsidiar o planejamento de 

Op futuras pelo Cmdo da FT. 

Cap 

Strassburger 

(S Cmt SU 

Inf) 

Todas as informações colhidas pela tropa tudo que era passado pelo Esc Sp era centralizado 

num quadro mural presente na Sala de Briefing da SU, sendo necessário a realizações de 

reuniões periódicas com os Cmt Pel para orientar. 

Fonte: Nascimento (2017)  

 

 

Quadro 3 - Execução da Atividade de Produção Continuada de Conhecimento em Apoio ao Planejamento da 

Força Pelas Células de inteligência de SU Durante a Op. São Francisco. 

  Sobre o procedimento de coleta de dados e preenchimento de relatórios 

 

Cap Ronaldo 

(Of Intlg 

DOFesp) 

O militar destacou que o DOFesp após a estruturação das células, orientou a SU quanto 

aos seguintes procedimentos: padronização dos checks de partida e chegada, briefing do 

Intlg do S Cmt SU com as pequenas frações e sistematização dos relatórios produzidos 

pelos mesmas. 

 

 

 

Cap Tafúri 

(Cmt Esqd C 

Mec) 

Ao chegarem de cada atividade, Cada Cmt de Pel ou Cmt de GC, deveria, imediatamente 

após o briefing de retorno (ou debriefing), apresentar um relato de Intlg, abordando 

informações do terreno, da população, da ação de APOP, entre outros (EEI). Esses relatos, 

normalmente verbais, eram consolidados em um relatório diário de inteligência, que era 

entregue ao E2 F Pac em um horário previamente estabelecido. Se  a informação fosse de 

caráter urgente ou de elevada relavância, era expedida uma mensagem de inteligência 

imediata para o Cmdo F Pac. 

 

 

2º SGT 

Leonardo 

(Sgtte/Aux Intlg 

SU) 

Sempre que um GC/Pel chegava de uma patrulha ou missão, os militares mais antigos 

preenchiam um relatório, que era centralizado pelos Aux Intlg SU juntamente com as 

fotografias e filmagens e era remetido ao Esc Sp. As frações utilizavam as seguintes 

ferramentas para a coleta de dados durante as Op: Câmera de capacete, aplicativo "Sinesp 

Cidadão", para a identificação de veículos roubados, e o software "Google Earth" para a 

produção do  quadro de eventos da Z Aç SU. 

Fonte: Nascimento (2017)  
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As entrevistas realizadas com os militares sobre a Operação São Francisco juntamente 

com a influência da Inteligência nas missões, as entrevistas realizadas pelo Trabalho de 

Conclusão de Curso feitas pelo Capitão de Cavalaria Victor Manoel Arruda do Nascimento, 

juntamente com os dados coletados no questionário servirão de embasamento teórico e 

numérico para a resposta do problema que foi levantado nessa pesquisa. 

 

 

 

Figura 10 - Operação São Francisco 

 

Fonte: Ministério da Defesa (2018)  
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Analisando as entrevistas junto ao estudo histórico feito observa-se a presença da 

Inteligência nas operações aliada a necessidade de obter informações do inimigo para obter 

resultados positivos e buscar concluir as missões com êxito. E inserido nesse contexto, a 

Operação São Francisco não fugiu desse molde, visto que nas entrevistas foi abordada a 

necessidade de sempre conhecer o inimigo e levantar informes da área de atuação e também 

de buscar utilizar a população local do Complexo da Maré como aliada para atingir os 

objetivos das operações. Porém, cabe ressaltar que se houvesse uma prévia inserção e 

massificação da importância da Inteligência e formalização de meios de obter informes 

durante as patrulhas e missões, provavelmente haveria maiores ganhos e uma oficialização da 

estrutura de obtenção de dados e informes para as células de Inteligência. 

Pode-se elencar então, possíveis mudanças que o Exército Brasileiro pode vir a 

implementar em operações futuras e, aprimorar medidas que foram utilizadas na Operação 

São Francisco, tornando-as Técnicas Táticas e Procedimentos que podem vir ser adotadas no 

pelotão para maior aproveitamento do cenário da operação e dos dados obtidos para as 

Células de Inteligência. 

4.1 POSSÍVEIS MEDIDAS A SEREM TOMADAS 

a) Aplicação do estudo de Inteligência básico e sua importância durante o 

adestramento do pelotão anterior a uma missão de GLO. 

Anteriormente às operações de GLO, ocorre um período de adestramento da tropa que 

irá atuar na determinada missão. São abordados técnicas e procedimentos que o pelotão 

deverá realizar no ambiente urbano embasado na Regra de Engajamento determinada pelo 

escalão superior. Uma proposta que poderia vir a ser implementada são instruções abordando 

da importância da obtenção de dados e métodos para obtenção desses dados e informes de 

maneira eficaz, tendo obrigatoriedade todos da fração terem conhecimento dessas instruções, 

principalmente soldados e cabos que nunca tiveram contato com a atividade. 

b) Uso de câmeras acopladas no equipamento com transmissão ao vivo para a 

base de operações. 

Como foi dito nas entrevistas, o uso de câmeras GoPro era comum aos militares dos 

grupos de combate (GC) que atuavam nas operações. Porém, só era possível estudar as ações 
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após o término da missão. Um recurso que poderia vir a ser utilizado com base no uso da 

tecnologia de câmeras era a aquisição de câmeras de transmissão ao vivo para pelo menos 

dois militares por GC para repassar ao Centro de Operações e/ou as Células de Inteligência. 

Atualmente, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) utiliza em 

quartéis de fronteira câmeras TVP (Tactical Video Processor) acopladas aos equipamentos de 

militares, o que poderia vir a implementado nos diversos pelotões que atuam em intervenções 

e operações GLO devido a grande necessidade de colher informações e repassar o mais rápido 

possível para uma base que viria a ser criada para o recebimento e processamento dessas 

informações. 

Figura 11 - Câmera TVP acoplada ao capacete do combatente. 

 

Fonte: http://radiocom-review.blogspot.com (2012)  

Outra medida que poderia a vir ser adotada em questões de comunicação entre a tropa 

e a base de operações, seria a adoção de uma frequência na rádio utilizada na missão que 

mantivesse o contato a todo o momento, de forma que não pudesse vir a ser interceptada, com 

uma base de filtragem e processamento de informes e dados obtidos. Essa rádio poderia vir a 

ser utilizada pelos comandantes de GC e pelo comandante de pelotão da tropa que estaria nos 

patrulhamentos. Essa prática viria a ser vantajosa devido à menor perda de informações que 
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um militar poderia vir a “esquecer” de repassar ao final da missão devido a complexidade do 

cenário de atuação de uma tropa de GLO.  

c) Uso do programa SINESP ou similar 

O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) é um programa 

criado em 2012 para consultar informações de pessoas desaparecidas, veículos roubados e 

mandatos de prisão e que pode ser utilizado na forma de aplicativo por qualquer cidadão 

brasileiro em seu celular. Poder-se-ia então fazer uma adaptação do programa para a 

utilização do Exército Brasileiro nas operações de GLO, criando uma base junto à operação 

que nela operasse militares aptos e em prontidão para receber a informação de nomes ou 

placas de carros suspeitos que fossem levantados durante os patrulhamentos utilizando, por 

exemplo, o contato rádio que foi citado no tópico anterior. 

 

d) Carômetros 

Abordado na entrevista a cima, o “carômetro” é um meio utilizado para 

reconhecimento de possíveis suspeitos durante uma operação. Essa ferramenta poderia vir a 

ser mais utilizada como forma de reconhecimento de Apop‟s que infiltrassem no meio de 

moradores com finalidade de obter informações da tropa em operação sem serem vistos. 

Aliado a essa ferramenta, o uso das câmeras poderia vir a auxiliar na confecção desse 

documento no momento da vistoria em moradores da região, podendo fotografar os suspeitos 

levantados pela central de inteligência que estaria ligada diretamente a tropa. Se for possível 

pela célula de Inteligência presente na operação, a confecção do documento “carômetro” 

aliado ao estudo prévio por parte da tropa que irá operar nos patrulhamentos iria ser de total 

valia na conclusão da missão. 
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Figura 12 - Exemplo de Carômetro 

 

Fonte: Fonte: FBI (2011)  

O militar então teria por vantagem não se esquecer da face do possível suspeito e não 

depender de confirmação do escalão superior para a prisão do APOP. Porém, cabe aos 

militares sempre portar consigo uma cópia do “carômetro” em seu equipamento individual 

como o colete, ou até mesmo utilizar um porta documento ao braço como forma de consulta 

rápida do carômetro, visto que em operações de GLO, o tempo é uma questão crucial quando 

há contato com a população.  
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Figura 13 - Porta mapa/carômetro de braço 

 

Fonte: GearRiver (2020)  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o trabalho, foi abordado como a Inteligência esteve presente e se desenvolveu 

durante os anos nos confrontos ocorridos desde a criação do Exército Brasileiro até os dias 

atuais, em uma das principais formas de atuação da Força Terrestre: as operações de Garantia 

da Lei e da Ordem. Esse estudo mostrou como a atuação de busca de informações sobre o 

inimigo e estudo da situação por meio da Inteligência é importante para que o Exército 

Brasileiro possa lograr êxito em todas as suas missões e, para que isso ocorra com maior 

efetividade, o conhecimento por parte da tropa do trabalho da Inteligência é essencial para que 

não haja negligência por parte dos militares na questão de busca de informações e dados 

durante as missões. 

Ressalta-se que, o objetivo proposto pelo trabalho era avaliar o trabalho de 

Inteligência na Operação São Francisco em 2014 e verificar possíveis medidas que não foram 

adotadas oficialmente e que poderiam vir a ser adotadas pelo Exército Brasileiro nas futuras 

operações de GLO para que se potencialize o trabalho de coleta de dados e informes para a 

Inteligência, que, sem sombra de dúvida, estará presente nessas futuras operações. Cabe 

salientar que das possíveis medidas propostas, a de mais valia é conscientização do soldado ao 

tenente de uma tropa que realiza a operação na ponta da lança com seus patrulhamentos e 

contatos com a população, da importância que a Inteligência tem nas operações de GLO e que 

uma correta busca e coleta de dados e informes é fundamentais em operações que há contato 

com a população direta, sendo o Exército Brasileiro alvo de qualquer erro que possa vir a 

cometer. 

O uso da tecnologia é necessário para implementar as medidas que foram abordadas 

nesse trabalho, visto que terá uma maior interação entre a tropa que está realizando a busca de 

dados e a base de Inteligência que poderá vir a ser criada para receber o mais rápido possível 

e filtrar essas informações. Porém, é necessário que o setor de Defesa receba mais verba para 

a aquisição de câmeras e rádios para esse fim e que o trabalho de comunicação esteja presente 

junto ao trabalho de Inteligência. 

As medidas citadas são apenas algumas formas de aprimorar e facilitar o trabalho de 

Inteligência com base nas experiências passadas na Operação São Francisco. Cabe salientar 

que outras medidas podem vir a ser desenvolvidas com maior êxito no futuro, porém a maior 

barreira encontrada para desenvolver medidas de obtenção de dados e informes é a questão do 

material disponível sobre o trabalho de Inteligência nas operações do Exército Brasileiro e até 
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de outros exércitos pelo mundo, seja pela natureza da atividade (sigilosa), ou pela falta de 

interesse de muitos militares que não buscam se informar e atualizar sobre a atividade de 

Inteligência e difundir a sua importância para suas tropas, gerando assim pouca documentação 

para consulta e estudos sobre o assunto. Essa foi uma grande barreira encontrada para a 

confecção desse trabalho e para a maioria dos trabalhos que foram pesquisados sobre o tema 

Inteligência. 

Para finalizar, é importante que se incuta na mentalidade dos militares que atuam em 

operações de GLO a importância da correta atividade de coleta de dados e informes e a 

importância que essa atividade tem para as células de Inteligência, que atuam diretamente e 

afetam o curso das operações. Com isso, medidas proveitosas podem vir a ser desenvolvidas e 

postas em prática para que o Exército Brasileiro continue assim, logrando êxito em todas as 

suas operações.  
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