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RESUMO 
 

 

 

O presente estudo busca avaliar em que medida as peculiaridades do ambiente 
operacional de selva influenciam nas ações de cooperação civil-militar (CIMIC) em 
apoio aos batalhões de infantaria de selva (BIS), durante operações de garantia da lei 
e da ordem (GLO). A progressiva relevância nacional e internacional da questão da 
preservação ambiental na Amazônia impulsionou sobremaneira o desenvolvimento da 
pesquisa. Ademais, a intenção recente dos poderes nacionais em empregar as forças 
armadas como resposta ao aumento dos crimes ambientais, aliada à necessidade 
inerente de cooperação entre os diversos atores não militares, evidenciaram o 
potencial de contribuição doutrinária da pesquisa. O método de abordagem indutivo 
foi empregado de forma a alcançar conclusões mais abrangentes do que assertivas 
superficialmente já consagradas. Aproveitou-se do conhecimento empírico do 
pesquisador, caracterizando uma dissertação descritiva. O trabalho agregou, por meio 
da aplicação de questionário, a experiência de oficiais que participaram de operações 
de GLO na selva, nos últimos três anos. Ainda, reuniu pareceres de militares que 
possuem o estágio de cooperação civil-militar e que já tenham servido na Amazônia, 
também por meio de questionário. As informações obtidas foram comparadas e os 
resultados parciais foram apresentados em entrevistas a três grupos principais de 
colaboradores: comandantes e chefes militares, integrantes de agências 
governamentais e especialistas em cooperação civil-militar. Posteriormente, foram 
aprovadas as informações mais pertinentes ao engajamento entre atores militares e 
não militares, em prol do atingimento do estado final desejado da missão, nos níveis 
batalhão e companhia. Foi possível constatar que a doutrina CIMIC ainda necessita 
ser adaptada ao emprego em território nacional, na situação de não guerra, e que a 
interação militar com a dimensão humana na Amazônia requer adestramento e 
capacidades específicos. Por fim, como produto final do trabalho, foi elaborada uma 
proposta de capítulo adicional ao manual de CIMIC do EB, que consolida técnicas, 
táticas e procedimentos voltados para o engajamento com os atores não militares 
presentes nas operações de cooperação e coordenação com agências. 
 
 
 
Palavras-chave: cooperação civil-militar. Operações de cooperação e coordenação 
com agências. Garantia da lei e da ordem. Atores não militares. Amazônia Legal. 
Técnicas, táticas e procedimentos.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The study aims to evaluate how the peculiarities of the jungle environment influence 
civil-military cooperation actions in support of jungle infantry battalions, during law and 
order guarantee operations. The progressive national and international relevance of 
environmental preservation in the Amazon considerably boosted the development of 
the research. Furthermore, the recent intention of the national government to employ 
the armed forces in response to the increase of environmental crimes, coupled with 
the inherent need for cooperation between various non-military actors in the Amazon, 
highlighted the strong potential for doctrinal contribution of this research. The inductive 
approach method was used in order to reach more comprehensive conclusions than 
the assertions taken as basic. As a descriptive dissertation, it took advantage of the 
researcher's empirical knowledge.  The work added, through the application of a 
questionnaire, the experience of officers who participated in law and order operations 
in the last three years, in the Amazon. Still, it gathered opinions from military personnel 
who possess the civil-military cooperation course and who have already served in the 
Amazon, also through a questionnaire. The information obtained was compared and 
the partial results were presented in the interviews to three main groups of 
collaborators: military commanders and chiefs, members of government agencies and 
specialists in CIMIC. Finally, the most coherent informations were approved for 
engaging with non-military actors, at battalion and company levels. It was possible to 
verify that the CIMIC doctrine still needs to be adapted to employment in national 
territory, during non-war situation, and that the interaction with the human dimension 
in the Amazon requires specific training and skills. At last, as a final product of the 
work, a proposal for an additional chapter to the army CIMIC manual was elaborated, 
which consolidates techniques, tactics and procedures aimed at engaging with non-
military actors present in the various military operations. 
 
 
 
Keywords: civil-military cooperation. Interagency operations. Guarantee of law and 
order. Non-military actors. Legal Amazon. Techniques, tactics and procedures. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A relação civil-militar é alvo de estudo por diversos exércitos, em diferentes 

situações de conflito, porquanto interferem na conquista do estado final desejado 

(EFD) das operações militares (Op Mil). Alguns organismos internacionais destacam-

se pela forma com que conduzem essas relações. Entre eles, está a União Europeia 

(UE), a União Africana (UA), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e 

a Organização das Nações Unidas (ONU) (CONNING, 2010). 

Nesse sentido, o Brasil absorveu boa parte de sua doutrina de coordenação 

e cooperação civil militar (do inglês civil-militar cooperation - CIMIC) da experiência 

obtida na Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) e da 

doutrina de emprego da OTAN (ALVES, 2018). Não obstante aquela missão estar 

sob a égide de um organismo internacional (ONU), diversos estudos comparativos 

entre os modelos de interação com civis da OTAN e de outros exércitos têm ocupado 

espaço no cenário acadêmico militar, tanto no Brasil quanto em outros países. 

A coordenação civil-militar da ONU refere-se à função humanitária que 

fornece a interface necessária entre seus atores civis e militares para proteger, 

promover e alcançar os princípios humanitários em emergências complexas e em 

situações de desastres naturais (ONU, 2010). Já a CIMIC, para a OTAN, é a 

coordenação e cooperação em apoio às missões entre os comandantes (Cmt) e os 

atores civis, incluindo a população nacional, as autoridades locais, as agências e as 

organizações nacionais, internacionais e não governamentais (OTAN, 2003). 

Em 2017, com a publicação do manual de CIMIC pelo Exército Brasileiro 

(EB), possibilitou-se um maior detalhamento de fundamentos, princípios, normas, 

atividades e tarefas que compreendem essa capacidade, com enfoque majoritário 

para as operações básicas, mas incluindo operações sob a égide de organismos 

internacionais e operações com viés humanitário. Contudo, as Op Mil em situação 

de ‘‘não guerra’’, especificamente as operações de cooperação e coordenação com 

agências (OCCA) são aquelas que mais tem sido empregadas pelo Exército 

Brasileiro e, por ocorrerem em um contexto híbrido, contam com massiva presença 

de civis em seus teatros de operações (TO), pressupondo uma necessidade de 

emprego da CIMIC em boa parte de suas fases e dimensões. 

Diante das dimensões continentais e diferenciadas características 

territoriais, diversificam-se as hipóteses de emprego da Força Terrestre (F Ter), 
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quando se trata de conflitos internos e externos. Nesse caminho, a região amazônica 

tem se apresentado potencial palco de instabilidades diversas, devido às suas 

características psicossociais propícias (baixo IDH, pouca concentração populacional, 

etc), e aos recursos naturais disponíveis, o que suscita o interesse de atores, 

nacionais e internacionais (BRASIL, 1997).  

Levando em consideração a ineficaz atuação de alguns organismos estatais 

naquela região, tem se mostrado cada vez mais relevante a hipótese de emprego da 

F Ter em um contexto de OCCA, as quais, segundo o manual de operações do EB, 

incluem a missão constitucional de garantia da lei e da ordem, a ser desempenhada 

mediante decreto presidencial (BRASIL, 2013a), conforme verificou-se de 2019 aos 

dias atuais, por ocasião das operações VERDE BRASIL I e II, ambas na área da 

Amazônia Legal (BRASIL, 2020b). 

Assim, essa pesquisa buscou avaliar a aplicabilidade dos princípios 

elencados no manual CIMIC do EB à situação de GLO, no ambiente operacional 

(Ambi Op) específico da selva amazônica, concluindo sobre a influência de suas 

peculiaridades para o andamento desse tipo de operação. Para tanto, foram 

utilizadas experiências de países estrangeiros nas diversas operações, de guerra e 

não guerra, realizadas em ambiente de selva (Ambi Sl), a exemplo da América 

Central, das antigas colônias africanas e do Vietnam, buscando auferir lições sobre 

a coordenação e cooperação das forças militares com atores civis presentes nesses 

conflitos. A essas informações, foram agregados conhecimentos transmitidos por 

especialistas em CIMIC e em operações na selva (Op Sl) e, após análise 

comparativa dos métodos de planejamento e condução de uma ação CIMIC, 

segundo a doutrina brasileira, foram emitidas conclusões parciais e finais sobre 

possíveis técnicas, táticas e procedimentos (TTP) a serem empregadas em campo 

por organizações militares (OM) de valor batalhão (Btl). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 
 

O emprego do Exército Brasileiro na estabilização de crises internas tem 

ocorrido desde sua própria origem, no século XVII. Após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, assumiu a roupagem da conhecida garantia da lei e da 
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ordem, com seus dispositivos legais inerentes. Desde então, as tropas do EB foram 

empregadas em todas as regiões do país, motivadas por diferenciadas crises e 

problemáticas ligadas à estabilidade social (NARDI, 2019).  

Cada operação se reveste de um contexto e objetivos específicos, com regras 

de engajamento diferenciadas e uma conveniente necessidade prévia de adaptação 

aos diversos ambientes operacionais que compõem a continentalidade territorial 

brasileira. No caso da Amazônia, cujas longas distâncias e dificuldades logísticas 

suscitam ainda maior autonomia e liberdade de ação à tropa, os batalhões de 

infantaria de selva são empregados na GLO de forma bastante peculiar, embora as 

tradicionais ações descentralizadas, a complexidade e a predominância de área 

edificada continuem sendo características permanentes desse tipo de operação 

(OLIVEIRA, 2019). 

Dentre os princípios que norteiam a atuação da tropa na GLO, segundo o 

manual de GLO do EB, a busca pelo apoio da população e o emprego seletivo da 
força chamam a atenção para a importância do relacionamento com os civis, o que 

acabou implicando em mudanças no próprio adestramento da tropa para fazer frente 

a essa interação (BRASIL, 2018a). Não obstante essas mudanças, poucas são as 

fontes de consulta que abarcam as nuances do trato com atores não militares no nível 

tático, especialmente se considerada a realidade das dinâmicas sociais atuais, que 

tem sofrido maior interferência dos meios de telecomunicações, cibernética e mídias 

sociais (TEIXEIRA, 2017). Tão pouco se encontra, nos documentos militares diversos, 

alusão a possíveis adaptações procedimentais para ambientes operacionais 

específicos, onde as agências, entidades civis e setores sociais apresentam 

comportamentos e interesses peculiares, como é o caso da Amazônia (OLIVEIRA, 

2015). 

Os batalhões de infantaria de selva (BIS) possuem, geralmente, três 

companhias de infantaria de selva e uma companhia de comando e apoio. 

Responsáveis por uma área de responsabilidade mais extensa do que os batalhões 

localizados no restante do território nacional, esses batalhões costumam empregar 

suas companhias de forma descentralizada, a fim de obter a capilaridade necessária 

para cobrir toda a sua subárea de proteção integrada. Essas companhias, uma vez 

destacadas em localidades amazônicas distantes da sede do batalhão, acabam 

aumentando seu espectro de atribuições, principalmente no que tange ao 

relacionamento com outros vetores ora enquadrados no contexto da missão. Para 
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tanto, seguem as diretrizes e o planejamento do escalão superior, respeitando os 

limites impostos pela atribuição constitucional e pelos dispositivos legais da missão, 

isto é, possuem autonomia e iniciativa limitados. No entanto, é muito comum que 

surjam demandas cuja dinâmica de evolução não seja acompanhada pelo canal de 

comando, obrigando a tomada de decisões oportunas por parte dos comandantes de 

companhia e pelotão. Nesse sentido, a doutrina de cooperação com civis aprendida 

no Haiti e, ainda em desenvolvimento e adaptação para as operações realizadas em 

território nacional, oferece valioso cabedal de fundamentos acerca do relacionamento 

com civis com vistas ao atingimento do objetivo final de determinada operação 

(VALDETARO, 2017).  

Em resposta à cada vez mais crescente preocupação nacional e internacional 

com o combate aos crimes ambientais na Amazônia, foram decretadas as operações 

Verde Brasil I e a Verde Brasil II (BRASIL, 2020b). Em ambas, os batalhões de 

infantaria de selva compõem os “braços armados” das forças tarefas componentes 

(FTC), sendo que a necessidade de interação com atores não militares é fator 

condicionante para o planejamento e emprego da tropa. Nessas operações, que 

ficaram conhecidas por “GLO ambiental”, os batalhões enviaram suas companhias às 

localidades com maiores demandas e lá permaneceram por até dois meses, operando 

em conjunto com agências designadas conforme o decreto da operação (BRASIL, 

2020b). Nessas localidades, uma companhia de selva que, não raro, é comandada 

por um primeiro-tenente, fica incumbida de participar e até conduzir reuniões com 

agências colaboradoras, realizar ações cívico sociais, disponibilizar materiais e 

pessoal a entidades envolvidas, compartilhar informações diversas, escoltar comboios 

civis, realizar a segurança de pequenos eventos, etc. Todos esses engajamentos com 

entes não militares, ainda que tenham sido planejados pelo escalão brigada ou 

superior, exigem técnicas e práticas acuradas para que obtenham o sucesso desejado 

na “ponta da linha” (GUERREIRO, 2017). 

No entanto, ainda há muita indefinição sobre a maneira ideal de se conduzir 

esse relacionamento, principalmente nos níveis mais operativos (batalhões, 

companhias, pelotões). Operações psicológicas, inteligência, comunicação social, 

operações de informação e a própria CIMIC oferecem conceitos relevantes que, por 

vezes, convergem acerca dessa temática (BRASIL, 2014). Contudo, nenhuma dessas 

doutrinas aborda técnicas possivelmente aplicáveis ao nível do comandante tático, 
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tornando a interação com civis na selva condicionada, muitas vezes, à bagagem 

empírica de militares não especializados incumbidos dessa faina. 

Tendo em vista que o engajamento supramencionado deva sempre ocorrer 

visando o atingimento do estado final desejado da operação, bem como considerar a 

intenção do comandante como fator norteador, é imprescindível que os militares nele 

envolvidos tenham uma preparação específica e possam amparar suas ações em 

fontes de consulta consagradas (ALVIM, 2019).  

Assim, torna-se imprescindível levantar as consequências advindas do 

ambiente operacional amazônico para o engajamento da tropa com civis, visando o 

atingimento do EFD da operação e, ulteriormente, a disponibilização das possíveis 

mudanças necessárias no planejamento dessas ações para militares que cumprem a 

missão no terreno. 

 

1.1.2 Formulação do problema 
 

As Op GLO na selva, assim como quaisquer outras OCCA, pressupõem a 

interação com organizações civis e segmentos sociais para solucionar conflitos em 

suas áreas de atuação. Considerando que as Op CIMIC na selva buscam contribuir 

para atingir os objetivos militares e garantir um ambiente seguro e estável, e que as 

OM valor batalhão são as de emprego mais significativo para o alcance do EFD das 

grandes unidades, chegou-se ao seguinte questionamento: como as 
peculiaridades do ambiente operacional de selva influenciam nas ações de 
cooperação civil-militar realizadas por batalhões de infantaria de selva, durante 
operações de GLO? 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  
 

Analisar o emprego do batalhão de infantaria de selva em operações de 

GLO, levantando as possíveis ações de cooperação civil-militar que podem ser 

realizadas a seu favor para o colaborar com o atingimento do estado final desejado 

da missão, bem como os possíveis fatores da decisão que melhor descrevem as 
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peculiaridades do ambiente operacional de selva e sua influência sobre o 

desempenho dessas organizações militares, no contexto da GLO. 

 

1.2.2 Objetivo específicos 
 

a. Descrever o histórico, os princípios e os fundamentos da doutrina CIMIC, 

concluindo sobre sua consolidação no âmbito do EB e seu emprego em território 

nacional.  

b. Descrever as características do ambiente operacional amazônico, bem 

como as peculiaridades que mais interferem nas operações militares naquela região. 

c. Descrever as operações de garantia da lei e da ordem, destacando suas 

ocorrências recentes na Amazônia e as ações de cooperação e coordenação com 

civis executadas pelo BIS, durante seu curso. 

d. Propor, como produto final da pesquisa, técnicas, táticas e procedimentos 

(TTP) a serem utilizados por batalhões ou companhias no engajamento do pessoal com 

atores não militares, durante as OCCA, em conformidade com a doutrina militar terrestre 

(DMT). 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Partindo do pressuposto de que as peculiaridades do ambiente operacional 

de selva, potencialmente, influenciam as interações civil-militares do BIS na GLO, as 

seguintes questões de estudo foram submetidas à investigação: 

a. Quais fundamentos da CIMIC foram absorvidos pelo EB para a 

consolidação de sua doutrina e como tem ocorrido o emprego dessa doutrina desde 

a MINUSTAH? 

b. Quais peculiaridades do ambiente operacional de selva condicionam o 

planejamento das operações militares? 

c. Como têm ocorrido as Op GLO na Amazônia e quais ações de cooperação 

e coordenação com civis são desempenhadas pelo BIS durante seu curso? 

d. Quais TTP são mais adequadas a um BIS, no que tange ao engajamento 

com atores não militares, durante uma OCCA na Amazônia? 

 



    22 
 
 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O manual de CIMIC do EB cita, no capítulo que trata de ações de cooperação 

civil-militar em situação de não guerra, que elas ocorrem no escopo das OCCA, 

dentro das quais se incluem as Op GLO (BRASIL, 2017b). Todavia, como a doutrina 

CIMIC condensada no referido manual está voltada para o emprego em situações 

de guerra (por ser um manual de campanha), têm surgido questionamentos quanto 

ao planejamento e emprego das ações CIMIC no território nacional, já que os 

eventos mais frequentes são na forma de não guerra, isto é, as OCCA. Apesar de 

diversos autores militares já terem produzido conhecimento científico acerca dessa 

lacun, essa fonte de consulta não oferece elucidações concernentes à aplicação em 

diferentes Ambi Op (BRASIL, 2017b).  

Configura-se também como lacuna de conhecimento à realização de ações 

CIMIC, no território nacional, a indefinição quanto ao valor mínimo de emprego das 

frações. As doutrinas da ONU e da OTAN trazem entendimentos diferentes, seja 

quanto ao efetivo, seja quanto às funções, às especializações e às tarefas do pessoal 

empregado. Pereira (2018) defende a atuação no âmbito de até uma subunidade 

(SU) como fator multiplicador CIMIC. Entretanto, o manual de CIMIC se limita ao 

planejamento no nível brigada, deixando em aberto um possível emprego prático no 

nível Btl, como foi o caso das tropas empregadas no complexo da Maré, segundo 

Teixeira (2017). 

Já no escopo do BIS em Op Sl, cuja última versão de manual data de 1997, 

de igual forma, não se encontra alusão ao conceito de CIMIC, uma vez que essa 

doutrina sequer existia à época de sua confecção. Somada às supracitadas 

divergências nas referências disponibilizadas pelo EB, a experiência do autor veio a 

corroborar com o delineamento final do tema a ser explorado, conforme descrito 

adiante.  

Após realizar o estágio de cooperação civil-militar do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), o autor passou a se interessar cada vez 

mais pelo tema, buscando conhecimentos e realizando cursos na área de CIMIC, 

inclusive em instituições internacionais, como o instituto de treinamento de 

operações de paz (do inglês, POTI), dos Estados Unidos da América (EUA). 

Posteriormente, servindo em uma OM de Polícia do Exército na região amazônica 

(2017-2018), vivenciou um estreitamento de relações com órgãos de segurança 
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pública e agentes da iniciativa privada de toda a área de proteção integrada da 23ª 

Brigada de Infantaria de Selva, os quais permitiram troca de informações relevantes 

sobre o conflito de interesses de atores típicos Amazônia e, mais especificamente, 

da historicamente sensível região Sul do estado do Pará.  

Ademais, as questões relacionadas à problemática ambiental amazônica 

tem tomado cada vez maior vulto, nacional e internacional. Como resposta às 

crescentes manifestações criminosas na Amazônia Legal brasileira, foram 

decretadas as operações VERDE BRASIL I, em 2019, e VERDE BRASIL II, ainda 

em curso (BRASIL, 2020b). Tais operações, enquadradas por decreto presidencial 

para garantia da lei e da ordem, têm exigido inéditas interações entre as Forças 

Armadas e alguns atores civis a fim de que se alcancem resultados eficientes, o que 

contribui para a relevância e atualidade da presente pesquisa. 

O ineditismo deste estudo consiste, portanto, na escassez de definição, por 

parte do EB e à luz do manual de CIMIC, de princípios de emprego que norteiem de 

forma precisa o relacionamento com atores não militares nas Op GLO, bem como na 

ausência total de literatura que discorra, especificamente, sobre o emprego da 

doutrina CIMIC em Op Sl, com ênfase para o BIS e suas frações.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO CIVIL-MILITAR 

 

2.1.1 CIMIC no espectro dos conflitos 
 

Antes de apresentar os aspectos relevantes da recente doutrina CIMIC, é 

necessário localizá-la no espectro dos conflitos e à luz de conceitos básicos das 

ciências militares, a começar pelo papel dos atores não militares em meio à 

expressão militar, durante uma situação de crise. A última versão do manual EB70-

MC-10.223 - Operações, de 2017, assim introduz esse tema: 
 
A atual configuração geopolítica ocasiona a inserção de novos atores 
(estatais e não estatais) no contexto dos conflitos, aumentando a importância 
dos aspectos não militares para resolução destes, o que leva à necessidade 
de geração de novas capacidades. Essa situação vem alterando 
gradativamente as relações de poder, o que provoca instabilidades e 
incertezas, e suscita o aparecimento de enfrentamentos regionais e locais. 
[...] A expressão militar não é capaz, por si mesma, de restaurar ou manter a 
paz. No entanto, é responsável por proporcionar um ambiente seguro para 
que as demais expressões do Poder Nacional (política, econômica, 
psicossocial e científico-tecnológica) possam ser aplicadas. Assim, faz-se 
necessária a integração das forças militares com os vetores civis. [...] 
(BRASIL, 2017b, p.2-1) 
 

As operações militares podem se desenvolver na situação de guerra, quando 

o poder militar é empregado em sua plenitude em prol da defesa da Pátria, ou de 

não guerra, quando ocorre seu emprego de forma limitada, como nas ações 

subsidiárias. Essa última, por sua vez, volta-se para o interior do território nacional e 

inclui, frequentemente, o ambiente interagências (figura 1) (BRASIL, 2017b).  
 

 
Figura 1 - Operações no amplo espectro, segundo o conceito operativo do EB 

Fonte: BRASIL, 2017b 
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Em ambas as situações, as operações podem ocorrer no amplo espectro de 

conflitos (figura 1), e são classificadas em operações básicas (ofensiva e defensiva), 

voltadas para a defesa externa, e operações de cooperação e coordenação com 

agências, ligadas à estabilização interna (BRASIL, 2017b).  

As OCCA incluem a garantia dos poderes constitucionais, a garantia da lei 
e da ordem, as atribuições subsidiárias, a prevenção e combate ao terrorismo, as 

operações sob a égide de organismos internacionais, as operações em apoio à 

política externa e outras operações em situação de não guerra. São características 

das OCCA: 
a) uso limitado da força; 
b) coordenação com outros órgãos governamentais e/ou não 
governamentais; 
c) execução de tarefas atípicas; 
d) combinação de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais, 
humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; 
e) caráter episódico; 
f) não há subordinação entre as agências e, sim, cooperação e 
coordenação; 
g) interdependência dos trabalhos; 
h) maior interação com a população; 
i) influência de atores não oficiais e indivíduos sobre as operações; e 
j) ambiente complexo (grifos do autor) (BRASIL, 2017b, p. 3-15). 
 

 
Figura 2 – Exemplos de agências que atuam em OCCA 

Fonte: BRASIL, 2017b 
 

Ressalte-se, ainda, que algumas ações permeiam todos os tipos de 

operações, podendo ser realizadas por tropas de qualquer natureza, desde que 

possuam as capacidades necessárias para cada missão. Estão relacionadas às 
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atividades e tarefas a serem conduzidas pelos elementos da Força Terrestre e 

apresentam um grau de intensidade flexível, conforme cada planejamento e 

condução específicos. São elas: 

 
a) reconhecimento, vigilância e segurança; 
b) coordenação e controle do espaço aéreo; 
c) planejamento e coordenação do apoio de fogo; 
d) substituição de unidades de combate; 
e) cooperação civil-militar; 
f) defesa química, biológica, radiológica e nuclear; 
g) guerra cibernética; 
h) operações psicológicas; 
i) guerra eletrônica; 
j) defesa antiaérea; e 
k) comunicação social (grifos do autor) (BRASIL, 2017, p.5-1). 

 

As tarefas e atividades CIMIC são, por vezes, confundidas pelo público leigo 

com as das operações psicológicas (Op Psc) e da comunicação social (Com Soc). 

Apesar de todas serem capacidades relacionadas à informação (CRI), possuem 

diferentes finalidades e seu correto entendimento afeta a dinâmica de interação entre 

as mesmas, tão necessária durante uma operação de qualquer natureza (BRASIL, 

17b). 

A cooperação civil-militar (do inglês de civil-military cooperation) caracteriza-

se por ações que buscam estabelecer, manter, influenciar ou explorar as relações 

entre as forças militares, as agências, as autoridades e a população, numa área de 

operações amigável, neutra ou hostil. Contribui para alcançar os objetivos militares 

e construir um ambiente seguro e estável, de acordo com a natureza da missão 

(BRASIL, 2017a).  

Já as Op Psc são “procedimentos técnico-especializados aplicáveis de forma 

sistematizada, de modo a influenciar os públicos-alvo a manifestarem 

comportamentos desejáveis, com o intuito final de apoiar a conquista de objetivos 

estabelecidos” (BRASIL, 2017b). 

Por fim, a comunicação social é o “processo pelo qual se podem exprimir 

ideias, sentimentos e informações, visando a estabelecer relações e somar 

experiências. Compreende as áreas de relações públicas, assessoria de imprensa e 

divulgação institucional.” (BRASIL, 2017b). 

Embora se relacionem, esses conceitos devem ser muito bem diferenciados 

para o correto encadeamento de ideias a ser construído durante essa pesquisa. Um 

conceito recente e que abarca essas e outras definições correlatas é o das 
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Operações de Informação (Op Info). Elas constituem a atuação metodológica 

integrada das CRI e outros vetores para: informar e influenciar grupos e indivíduos, 

afetar o ciclo decisório de oponentes, proteger o nosso ciclo e evitar, impedir ou 

neutralizar os efeitos das ações adversas na dimensão informacional (BRASIL, 

2014). Ainda, sobre essas operações, o manual de operações de informação do EB, 

de 2014, discorre o seguinte: 

 
Diante do ambiente operacional em contínua transformação, onde a 
tecnologia infunde, na área da informação, junto à sociedade, mudanças cada 
vez mais rápidas, as Op Info passam a ser uma aptidão essencial como 
instrumento integrador de capacidades relacionadas à informação, reunindo 
diversos vetores destinados a informar audiências amigas e influenciar 
públicos-alvo adversários e neutros, nas operações no amplo espectro. Tais 
capacidades também se destinam a desgastar a tomada de decisão de 
potenciais oponentes, degradando a sua liberdade de ação, ao mesmo tempo 
protegendo o nosso processo decisório, visando, ainda, a evitar, impedir ou 
neutralizar os efeitos das ações adversárias na dimensão informacional. 
(BRASIL, 2014, p. 2-7) 

 

2.1.2 Dimensões do ambiente operacional 
 

Ambiente operacional é o conjunto de condições e circunstâncias que afetam 

o espaço onde atuam as forças militares e que interferem na forma como são 

empregadas, sendo caracterizado pelas dimensões física, humana e informacional. 
 

 
Figura 3 – Dimensões do ambiente operacional 

Fonte: BRASIL, 2017b 
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Sobre a dinâmica de interação entre essas dimensões, o manual de 

operações coloca que: 

 
A dimensão humana é fundamental no ambiente operacional (Fig 3). Não 
existe combate que não tenha interface com o público civil. As operações 
militares ocorrem, cada vez mais, no meio da população. Essas 
condicionantes realçam a relevância de serem levados em consideração 
todos os fatores da dimensão humana para o sucesso da missão. 
Tradicionalmente, o foco da análise do ambiente operacional esteve 
centrado na dimensão física, considerando a preponderância dos fatores 
terreno e condições meteorológicas sobre as operações. Atualmente, na 
análise do ambiente operacional, as três dimensões devem ser igualmente 
consideradas. No que se refere à dimensão física, os elementos da F Ter 
devem ser aptos para operar em áreas estratégicas previamente definidas 
como prioritárias, dentro ou fora do território nacional. O desenvolvimento 
das capacidades, de acordo com essas áreas, torna os elementos da F Ter 
mais aptos ao emprego. Os ambientes com características especiais 
exigem tropas com capacidades peculiares (grifo do autor). A dimensão 
humana abrange os fatores psicossociais, políticos e econômicos da 
população local, assim como suas estruturas, seus comportamentos e 
interesses. Nessa dimensão, o foco é o indivíduo e a sociedade, crescendo 
de importância a preocupação com a perda de vidas humanas e danos 
colaterais. Os conflitos têm demonstrado a predominância de combates em 
terrenos humanizados (urbanos ou rurais). Deve-se considerar, também, 
que haverá atores agindo em espaços que vão além do campo de batalha 
(grifos do autor) (BRASIL, 2017b, p. 2-2). 

 
2.1.3 Interação civil-militar nos conflitos mundiais: breve histórico  

 

A dimensão humana tem sido alvo de preocupação de potências militares 

desde o século XVIII, quando países como os Estados Unidos da América iniciaram 

a introdução de assuntos civis nas ordens emitidas pelos comandantes (Cmt) 

militares (HOLSHEK; CHURCH JUNIOR, 2015). Medidas ligadas à diplomacia em 

países caribenhos, também conduzidas pelos EUA, materializaram a evolução dessa 

preocupação, contribuindo cada vez mais para a ideia de que a conquista de 

corações e mentes da população teria efeito direto na conquista dos objetivos 

militares e na redução de problemas futuros ligados à permanência em territórios 

adversos (EUA, 2006).  

Apesar da importância secular da coordenação entre civis e militares para 

toda história dos combates ao redor do mundo, este tema só conquistou o devido 

reconhecimento após a guerra na Bósnia, quando a OTAN chancelou seu importante 

papel para a dissolução do conflito, em 1990. 

Para Sun Tzu, uma referência ímpar para estudiosos da guerra ao redor do 

mundo, tão importante quanto vencer os combates era a conquista do apoio da 
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população vencida. Aliada à busca pelo menor número de danos colaterais no seu 

transcurso, a reconstrução de áreas destruídas contribuía para a boa 

governabilidade dos chefes, que também perpassava pela consolidação da referida 

conquista ideológica (2010, p. 42). 

Mas foram os EUA que, nos tempos modernos, durante as intervenções na 

América Central e no Caribe, documentaram a necessidade da manutenção de um 

bom relacionamento entre civis e militares, o que acabou sendo desenvolvido 

durante a criação da chamada "Política de boa vizinhança" (LANGLEY, 1983). 

Nesses conflitos, apresentou-se latente a questão do envolvimento de 

entidades civis visando o alcance dos objetivos das operações militares, uma vez 

que a transitoriedade da presença das tropas americanas implicaria em abandono 

imediato após o atingimento do EFD (EUA, 2016). 

Fruto da vivência nesse período, o comando da força de fuzileiros navais 

publicou um compêndio de informações de extrema importância para o emprego no 

que chamaram de Small Wars - pequenas guerras. O Manual americano FMFRP 

(EUA,1990) trazia a constituição sugerida das frações, de equipamentos e técnicas 

militares diversas a serem aplicadas naquele contexto, com destaque para uma 

seção que tratou de “relacionamento civil-militar”. Além de enfatizar a importância do 

conhecimento da cultura local por todos os integrantes de uma Força, destacou a 

gravidade estratégica das consequências que podem advir de um contato mal 

conduzido por uma simples sentinela a serviço, na “ponta da linha”. Reeditado em 

1990, o manual fundamentou o emprego das Forças em grande parte das operações 

do pós-Guerra Fria, principalmente no que tange ao contato com a população local 

por todos os postos, graduações ou posições funcionais diversas, a fim de que que 

sejam avaliadas as posturas e pressupostos, geralmente marcados por uma visão 

de superioridade da tropa em relação à população. Através de tratamento cortês e 

bem intencionado seria possível, inclusive, filtrar os possíveis interesses secundários 

de determinados grupos e segmentos locais, tudo com a finalidade de evitar danos 

colaterais mais impactantes (EUA, 1990). 

Por ocasião da 2ª Guerra Mundial, já com a implementação das seções de 

assuntos civis (As Civ), o exército aliado aderiu às sugestões dos EUA e, nesse 

sentido, trabalhou também pela reconstrução de zonas afetadas pelos conflitos, bem 

como na reorganização estrutural das localidades. As diferenças para a atualidade 

vão desde o espectro do conflito, que incluía a situação de guerra declarada, até o 
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faseamento das ações, que ocorreriam em sua maior parte no pós-guerra, sem o 

aproveitamento de setores civis para a consecução de objetivos durante o fragor dos 

embates. Segundo alguns comandantes da época, os problemas civis que ficavam 

para trás da linha do fronte chegavam a consumir 90% do tempo disponível 

(ZAALBERG, 2008). 

Foi em 1945, com a rendição do Eixo, que os assuntos civis ganharam maior 

ênfase, com a substituição das operações básicas pelas, então denominadas, 

operações de estabilização. Essa transição de objetivos, em que a destruição do 

adversário deu lugar à reconstrução das estruturas e instituições civis, conduziu a 

um desaparecimento do conhecimento que havia sido adquirido por diversos países 

acerca da interação civil-militar durante conflitos. Inglaterra, Canadá, Austrália, entre 

outras nações com tropa no terreno, chegaram a desincorporar seus especialistas e 

sacrificaram seus potenciais para conduzir operações de assuntos civis e de 

governo. No entanto, os EUA mantiveram suas seções vocacionadas para o assunto 

ativadas, garantindo a salvaguarda do todo um arcabouço conquistado que, a 

posteriori, voltaria a ser aproveitado pelo mundo todo (ZAALBERG, 2008). 

Durante as guerras de independência das colônias na África e Ásia, com 

destaque para o pós-guerra imediato, França, Inglaterra, Itália e Holanda 

necessitaram conduzir operações para debelar os insurgentes a fim de manter sua 

dominação. Entretanto, logo perceberam que intervenções sócio-políticas no 

sentindo de minar o apoio populacional teria maior eficácia do que o confronto militar 

direto com rebeldes, passando a investir nas ações civis-militares para estabilizar os 

conflitos. 

Destaque especial faz-se necessário, considerando o escopo dessa 

pesquisa, à atuação da Inglaterra em suas colônias e, principalmente, ao caso da 

Malásia, cujo ambiente operacional de selva parece ter sido o pioneiro a abrigar 

interações com civis nesse contexto específico. O emprego da letalidade seletiva 

aliado à criação de avançado sistema de coordenação civil-militar permitiu 

consistente vitória e consequente controle das províncias, que passou a ser feito por 

comitês chefiados por representantes políticos e militares. A estrutura de apoio 

criada impediu sobremaneira a ocorrência de revoltas e permitiu o desenvolvimento 

de eficaz compartilhamento de informações e cooperação para o atingimento dos 

objetivos coincidentes. Para Zaalberg (2008), o clímax dessa cooperação se deu em 

1952, quando o General Gerald Templer teria dito que mais importante do que 
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aumentar a quantidade de soldados na selva, era a conquista dos corações e mentes 

dos habitantes locais.  

Comparativa e opostamente, a atuação da França na Indochina em 

operações exclusivamente militares, onde o ambiente operacional também era de 

selva, levou à Guerra do Vietnã, provando ter sido oportuna a mudança inglesa na 

forma de resolução dos conflitos. Assim como ocorrido nos demais territórios sob 

domínio francês, como a Argélia, onde não se observou sucesso final nas 

campanhas, a despeito das importantes conquistas que obtiveram no campo militar. 

Na Guerra Fria, o papel das CIMIC se limitou ao aproveitamento de 

estruturas civis com vistas ao objetivo militar, facilitando as ações das forças e 

zelando pelos deslocados. Até que, em meados da década de 1990, a OTAN 

resgatou a necessidade de conduzir atividades CIMIC, negligenciadas em conflitos 

internacionais desde o término da 2ª Guerra Mundial. Pronta e merecidamente, os 

EUA eram os únicos adestrados e atualizados para cumprir tal tarefa, o que 

materializaram com o envio de mais de 300 homens ao Kosovo, especializados em 

interação civil-militar, servindo de base para a redefinição dessa doutrina na OTAN, 

durante aquela campanha. 

As instituições cuja participação em conflitos internacionais se fez mais 

versátil foram a ONU e a OTAN. Nesse sentido, a fim de padronizar as 

compreensões construídas desde a década de 1950 até os dias recentes, a ONU 

publicou algumas obras de referência, com destaque para o Civil-Military 

Coordination in UN Integrated Peacekeeping Missions (UN-CIMIC) – Coordenação 

civil-militar em missões de paz da ONU, de 2010, e o United Nations Civil-Military 

Coordination Specialized Training Materials – Materiais especializados em 

coordenação civil-militar (UN-CIMIC STM), de 2014.  

Paralelamente, tamanha a importância do assunto reconhecida pela OTAN 

nos dias atuais, foram criados o Civil-Military Cooperation Centre of Excellence 

(CCOE) - Centro de Excelência em Cooperação Civil-militar, sediado na Holanda e 

suportado por diversas nações integrantes da Organização, e o Multinational CIMIC 

Group (MNCG) - Grupo Multinacional de CIMIC, com sede na Itália e frequentado 

majoritariamente por países com raízes latinas, também integrantes da OTAN. Além 

desses centros, uma seção especializada em CIMIC na NATO School 

Oberammergau - Escola da OTAN de Oberammergau (Alemanha), que é a principal 

sede voltada à educação e desenvolvimento doutrinário da OTAN no nível 
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operacional, garante a manutenção de atualizada doutrina e vigilante preocupação 

com assuntos concernentes ao setor civil em conflitos. 

Além da OTAN, outras instituições, países e exércitos ao redor do mundo 

também desenvolveram suas respectivas doutrinas CIMIC, seja com a participação 

em conflitos, seja com investimento em ensino e adestramento durante os tempos 

de paz. São exemplos destas entidades, os quais serão abordados na presente 

pesquisa: ONU, OTAN, Reino Unido, Espanha, Canadá e EUA. 

 

2.1.4 A doutrina CIMIC internacional   
 

2.1.4.1 CIMIC para a ONU  

 

De acordo com a ONU, dois conceitos se consolidaram ao longo dos anos, 

quando se trata de interação civil-militar: coordenação civil-militar e coordenação 

civil-militar humanitária. A coordenação civil-militar (UN-CIMIC) tem por objetivo a 

facilitação interfacial entre o componente civil e o componente militar de uma missão 

multidimensional, com a finalidade de atingir os objetivos da missão, sem distinção 

entre objetivos especificamente militares ou civis (ONU, 2014). 

Já o conceito de United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination 

(UN-CMCoord) - coordenação civil-militar humanitária das Nações Unidas, envolve 

o relacionamento necessário em situações emergenciais humanitárias com vistas a 

garantir a proteção dos princípios humanitários, reduzindo danos colaterais, 

impedindo a competitividade e, quando for o caso, destacando objetivos em comum 

(ONU, 2008). 

Ou seja, enquanto o UN-CM Coord está voltado para o emprego de recursos 

militares e de defesa civil nos casos de calamidade humanitária, visando prover a 

assistência básica dos atingidos, o UN-CIMIC consiste em um trabalho mais a longo 

prazo e de cunho frequente, desenvolvido durante uma missão multidimensional e 

com a finalidade de facilitar a relação entre os componentes civil e militar, 

potencializando os esforços de ambos para o atingimento dos objetivos comuns.  

Ainda, entende-se que a ONU considera as seguintes duas funções para o 

componente militar: a manutenção do ambiente seguro e a disponibilização de meios 

em apoio ao mandato daquela determinada missão (ONU, 2014). 
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Mais especificamente no caso de operações de manutenção de paz, que é 

a vocação mais frequente da ONU, a atividade CIMIC subdivide-se nas seguintes 

tarefas: ligação e partilha de informações e suporte ao segmento civil. Esse 

suporte, por sua vez, é composto por duas vertentes: apoio à missão e apoio à 
comunidade. 

A proposta prioritária da ligação civil-militar é promover as coordenações 

requeridas para conduzir o planejamento e a gestão das atividades de todos os 

segmentos na área de operações. Isto é feito por meio de um processo em comum 

acordo, que necessariamente garante a transparência das informações, bem como 

a confiabilidade das mesmas. Busca-se, assim, potencializar oportunidades e 

diminuir divergências (ONU, 2014).  

A tarefa de suporte à missão visa facilitar o cumprimento dos objetivos do 

mandado e certifica um feed back coordenado em apoio aos vetores humanitários 

e/ou de desenvolvimento. Em outras palavras, compreende a colaboração do 

componente militar para com quaisquer componentes da missão ou organizações 

envolvidas no processo humanitário, no caso de operações de manutenção de paz 

(ONU, 2014).  

Por fim, o apoio à comunidade consiste em dar suporte às agências do 

governo e segmentos sociais locais, buscando a estabilizar suas condições de vida, 

promover uma capacitação e credibilidade ao trâmite de recuperação da paz, 

tornando possível uma relação positiva entre a população anfitriã e os atores 

internacionais ali presentes (ONU, 2014).  

Para efetivar tais tarefas, as organizações militares contam com os oficiais 

UN-CIMIC, especializados em coordenação civil-militar e encarregados de planejar 

e conduzir a interação entre os militares e os demais atores de uma operação de 

manutenção de paz.  

Importante base de conhecimento fornecida pela ONU a esta pesquisa é a 

estrutura de um batalhão de infantaria das Nações Unidas, cujo modelo segue abaixo 

(ONU, 2012): 
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Figura 4 - Estrutura de um batalhão de Infantaria em uma operação de manutenção de paz (modelo). 

Fonte: ONU, 2012 (tradução nossa) 

 

A composição descrita na figura 4 contém, dentre as diversas seções 

previstas para o Btl, uma seção de divulgação (do inglês, Outreach Staff Section), 

composta pela comunicação social e CIMIC. Em cada uma delas há um oficial 

responsável, sendo o foco da comunicação social a divulgação propriamente dita e 

a gestão dos meios, enquanto o da CIMIC fica voltado para as questões humanitárias 

e atividades CIMIC. Este oficial CIMIC e os demais agentes da seção devem ser 

capazes de desempenhar as seguintes tarefas (ONU, 2012):  

- coordenação com os demais integrantes da missão;  

- divulgação das ações realizadas pela respectiva unidade militar;  

- engajamento com os habitantes locais por meio de ações de construção de 

confiança e envolvimento fiel com a comunidade;  

- conduzir atividades de coordenação civil-militar;  

- concretizar projetos de rápida repercussão;  

- desenvolver atividades que visem a qualidade de vida da população;  

- ligar-se com os principais líderes comunitários; e  
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- gerir a informação pública e os meios de comunicação.  

 

A referida seção tem a incumbência, portanto, de estabelecer constante 

ligação com os atores civis presentes no local, bem como com os órgãos de 

segurança pública do país hospedeiro, devendo, para tanto, estreitar a coordenação 

com o componente civil como um todo, com destaque para os assuntos civis e 

direitos humanos (ONU, 2012). 

 

2.1.4.2 CIMIC para a OTAN  

 

Sendo considerada uma das doutrinas mais desenvolvidas mundialmente, a 

OTAN constitui referência ímpar no emprego da CIMIC, inclusive para a própria ONU 

(CRUZ, 2010). Conforme citado anteriormente, a atuação na Iugoslávia em meio a 

variadas instituições civis, que empregavam ações legítimas e possuíam condições 

de apoiar o segmento militar, levou ao estabelecimento de uma estratégia mais 

elaborada voltada para o trabalho conjunto entre ambos, o que acabou por chancelar 

o conceito de cooperação civil-militar. 

Desta feita, com o lançamento da política militar para a cooperação civil-

militar (SC99 – NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation), em 2001, a 

OTAN consolidou sua nova concepção CIMIC de que a interação entre o 

componente militar e os atores civis (governamentais ou não) é de vital importância 

para o cumprimento da missão (OTAN, 2001). 

Em linhas gerais, a definição de CIMIC para a OTAN é: cooperação e 

coordenação entre o comando de operações e os vetores civis, dentro dos quais 

também se incluem atores não governamentais, nacionais ou estrangeiros, bem 

como autoridades de nível local ou nacional, tudo com vistas ao apoio da missão 

(OTAN, 2013). 

Segundo o manual de doutrina conjunta aliada para a cooperação civil-militar 

(AJP-3.4.9 - Allied Joint Doctrine for Civil-Military Co-operation), de 2013, a aplicação 

da CIMIC está vinculada aos seguintes fatores:  

a. Necessidade de as equipes estarem completamente integradas e 

disporem de ampla visão, com autorização constante para realizar a coordenação 

de ações CIMIC na zona de atuação; 
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b. Entendimento das atividades CIMIC como parte de um plano do escalão 

de comando superior, com desencadeamento visando o suporte à missão e à 

garantia de governabilidade do Estado;  

c. Uma vez que não haja comprometimento da missão, as forças da OTAN 

devem prover acolhimento e suporte às atividades dos segmentos civis; e 

d. As ações CIMIC são realizadas pelas tropas. Entretanto, seu 

planejamento deve incluir a partilha de responsabilidades para com setores civis 

locais cuja envergadura assim lhes permita. 

Nos dias atuais, as expectativas criadas pela população em determinada 

área de conflito pressupõem o estabelecimento de mecanismos eficazes de 

planejamento em comum entre os vetores militar e civil e, para Cruz (2010), a CIMIC 

é a principal ferramenta disponível aos comandantes para a consecução e 

manutenção desse status quo. 

O patamar ideal buscado pela OTAN é uma cooperação mútua. Porém, 

quando não for possível uma harmonia entre os interesses dos setores civil e militar, 

ao menos se espera uma mitigação da necessidade de interferência governamental 

ou mesmo um agravamento do conflito, ou seja, mesmo quando não se atingem os 

objetivos na plenitude, a manutenção dos trabalhos de CIMIC equalizará o contexto 

da crise (OTAN, 2013). Por outro lado, o objetivo no longo prazo sempre será o 

surgimento e manutenção de condicionantes para que se alcancem os objetivos da 

OTAN (CRUZ, 2010). 

Diante da necessidade cada vez mais crescente dos comandantes de levar 

em conta fatores econômicos, sociais, religiosos, políticos, ambientais e 

humanitários (OTAN, 2013), aliada ao conhecimento de que os múltiplos atores civis 

existentes na área de operações possuem os mais variados interesses e modus 

operandi, Cruz (2010) destacou as seguintes responsabilidades para uma equipe 

CIMIC, segundo a visão da OTAN: 

 
[...] estabelecer contato com os atores da sociedade civil; realizar 
planejamento conjunto, nos níveis estratégico e operacional, com organismos 
civis, antes e durante a operação; realizar avaliações contínuas do ambiente 
civil, incluindo as necessidades locais, a fim de identificar qualquer vácuo e 
como este pode ser preenchido; supervisionar a conduta dos civis e as 
atividades relacionadas com as forças militares, incluindo a necessária 
colaboração com especialistas funcionais; trabalhar para uma transição 
harmoniosa das responsabilidades civis para as autoridades competentes; 
trabalhar com os atores civis, em todas as dimensões das operações; e 
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assessorar o comandante em todas as situações citadas acima. (CRUZ, 
2010, p.127) 

 

Aos moldes da doutrina da ONU, a OTAN divide sua doutrina em três 

funções básicas: ligação civil-militar, apoio ao ambiente civil e apoio à missão. 

A Ligação Civil-Militar compreende o estabelecimento e manutenção dos links de 

comunicação com os segmentos civis, viabilizando a atuação mútua, a partilha de 

informações, o planejamento conjunto e a realização de operações propriamente 

ditas (OTAN, 2013).  

O apoio à Força compreende a dependência constante de meios e de 

suportes diversos dos atores civis, a fim de que seja evitada uma intervenção militar 

mais massiva. Por este motivo, a CIMIC terá sempre papel definitivo na busca 

continuada por esse apoio de atores alheios durante o planejamento e condução das 

operações (OTAN, 2013).  

Por fim, o apoio ao ambiente civil inclui vasta gama de ações CIMIC. O 

suporte militar somente será conduzido ao componente civil se, necessariamente, 

implicar em condicionantes favoráveis ao atingimento dos objetivos militares da 

missão, em circunstâncias onde os governantes e agentes locais não sejam capazes 

de conduzir tais tarefas por si só. Este suporte pode ser fornecido por todos os 

integrantes das forças armadas e pode compreender pessoal, material, instalações 

e treinamento (OTAN, 2013). 

Os princípios CIMIC a serem seguidos pela OTAN são subdivididos, 

segundo Cruz (2010), conforme a influência no ambiente, dentro de duas categorias 

distintas: 

a. Princípios que norteiam a relação civil-militar: objetivos comuns, 

responsabilidade compartilhada, consciência cultural, consentimento, comunicação 

e transparência. 

b. Princípios que norteiam a direção militar: direção de comando, prioridade 

para os objetivos militares, prioridade e concentração de recursos, economia de 

meios, obrigações legais e considerações humanitárias 

Para seguir os supracitados princípios, no entanto, há a necessidade de os 

militares estarem capacitados ao desempenho de atividades CIMIC, adequado às 

exigências de cada função. Por isso, cada missão exigirá uma composição diferente 

de equipe, ainda que seja importante a presença em todos os níveis e em todas as 

operações. Essa equipe, independente da constituição, assessorará os 
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comandantes no planejamento e levantará as ações CIMIC a serem realizadas em 

apoio à empreitada militar e, simultaneamente, estabelecerá e manterá o contato 

com os atores civis presentes no teatro de operações (OTAN, 2013). 

Assim sendo, as possíveis equipes de atores CIMIC para a OTAN são os 

grupos CIMIC, unidades CIMIC e elementos CIMIC, os quais possuem dotação de 

material e equipamentos compatíveis com as tarefas a serem realizadas em cada 

nível, de acordo com cada missão. Essa constituição variará, assim sendo, conforme 

a estrutura da força militar e a missão a ela atribuída. Em conformidade com as 

demandas operacionais, essas equipes deverão estar devidamente adestradas e 

integradas nos diversos escalões (CRUZ, 2010, p.134). 

Em relação à situação de comando, as equipes CIMIC podem estar sob o 

comando direto da Força Componente, no caso de uma área extensa com vasto 

espectro de atividades, ou sob o comando direto de unidades específicas. Naquela, 

o controle operacional é feito nos níveis divisão, brigada e batalhão, enquanto nesta, 

é feito diretamente pela unidade apoiada. 

Quanto às tarefas possíveis de serem desempenhadas pelas equipes CIMIC 

em uma missão da OTAN, as mesmas são elencadas no manual AJP-3.4.9, doutrina 

conjunta aliada para cooperação civil-militar (OTAN, 2013), e traduzidas por 

TEIXEIRA (2017 p. 56 a 57) de acordo com a fase da operação: 

 
a. Antes da Operação:  
- Avaliar a situação civil na área de operações e contribuir para consciência 
situacional;  
- Auxiliar na avaliação e planejamento de planos e exercícios de contingência. 
Trabalhar com todos os outros ramos de pessoal para garantir que todos os 
fatores civis relacionados sejam incorporados no processo de planejamento;  
- Usar as relações existentes com os atores civis para conduzir um 
planejamento integrado;  
- Prestar aconselhamento sobre a situação civil e o efeito das operações 
militares sobre a população civil e as organizações e vice-versa;  
- Preparar material educativo para a força sobre condições civis desejáveis;  
- Treinar e educar o pessoal da CIMIC e integrar a CIMIC no treinamento pré-
desdobramento;  
- Assistir na determinação dos requerimentos de informação crítica do 
comandante e promulgar aos comandos OTAN, e contribuir com a 
capacidade de coletar informações;  
- Estabelecer e manter o intercâmbio de informações com os atores civis. As 
fontes civis fornecerão muitas vezes informações de relevância operacional. 
É provável que seja de benefício mútuo a troca de informações, entretanto, 
há que se considerar a classificação das informações militares que serão 
transmitidas a fim de não comprometer operações futuras; e  
- Planejar e preparar a fase de transição.  
b. Durante a Operação:  
- Continuar as tarefas pré-operacionais que ainda estão perdurando;  
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- Conduzir atividades e projetos da CIMIC. As atividades da CIMIC podem 
precisar preencher qualquer lacuna ou capacidade que não sejam 
preenchidas pelos atores civis. Estas atividades podem consistir em serviços 
ou instalações necessárias para satisfazer as necessidades imediatas a 
manutenção da vida da população local e assegurar a sustentabilidade a 
longo prazo da sociedade na A Op; 
- Fornecer avaliações contínuas das capacidades e tarefas das organizações 
civis na A Op, juntamente com avaliações das necessidades da população e 
do progresso de certos aspectos da missão;  
- Contribuir para o planejamento da missão em todas as etapas do processo 
de planejamento operacional;  
- Realizar um planejamento coerente com os atores civis e garantir o fluxo 
mútuo de informações;  
- Permitir as comunicações entre o pessoal de logística e parceiros na A Op;  
- Comunicar-se com os atores civis relevantes. O comandante estará 
normalmente em comunicação com os líderes políticos, cívicos, religiosos 
locais e com os presidentes de associação de moradores; e  
- Planejar e preparar a fase de transição.  
c. Fase de transição:  
- Ajudar as autoridades civis a atuar sem o auxílio do componente militar;  
- Finalizar as tarefas da fase operacional e deixar de desempenhar funções 
que não são mais necessárias, dado o aumento da estabilidade na área;  
- Executar planos para a transição de responsabilidades e funções para os 
atores civis;  
- À medida que a força militar reduz tanto em efetivo como no número de 
responsabilidades assumidas, a CIMIC assistirá a transferência de quaisquer 
responsabilidades civis que a força tenha assumido; e  
- Transferência final das funções e/ou responsabilidades relacionadas com o 
meio civil para os atores civis devidamente instituídos, da forma mais suave 
possível (TEIXEIRA, 2017, p. 57); 

 

2.1.4.3 Conclusão parcial a respeito da CIMIC para a OTAN e para a ONU  

 

As instituições em questão são utilizadas como referência na presente 

pesquisa devido ao fato de terem sido pioneiras no desenvolvimento da CIMIC, por 

conta do próprio caráter mais latente de engajamento em conflitos com envolvimento 

múltiplo de nações. Por outro lado, sua origem se confunde com demais doutrinas 

CIMIC de grande vulto ao redor do mundo, principalmente de Forças Armadas 

europeias e a norte-americana. 

Entretanto, é lícito observar que a ONU e a OTAN divergem em diversos 

pontos acerca do emprego de suas tropas na atividade CIMIC. E a importância da 

análise dessas diferenças reside justamente no fato de que a doutrina brasileira, 

ainda recente, é o resultado de entendimentos e experiências que ora vão ao 

encontro de uma, ora de outra. Assim, buscar-se-á refletir sobre origem do que hoje 

se considera consagrado no Brasil, a fim de aumentar o campo de visão necessário 

à flexibilização de nossa doutrina para os diferentes ambientes operacionais, típicos 

da continentalidade territorial intrínseca ao Brasil. 
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De maneira geral, podemos afirmar que a doutrina ONU sobre CIMIC possui 

um alvo maior no alcance dos objetivos atrelados ao mandato de determinada 

missão, que na maioria das vezes, possui caráter humanitário. Já a doutrina da 

OTAN conduz suas operações CIMIC voltadas, ostensivamente, para o atingimento 

e manutenção dos objetivos militares da campanha em questão. 

Quanto à doutrina de aproveitamento das capacidades civis, pode-se inferir 

que as técnicas e procedimentos pouco diferem, na concepção de ambas as 

organizações.   

Para ALVES (2018), a equipe constituída de agentes CIMIC possui 

importância capital na consecução dos objetivos da missão, seja no assessoramento 

aos comandantes, seja na coordenação dos trabalhos com os diversos setores civis.  

A composição das equipes, fator que em muito interfere nos resultados 

esperados da presente pesquisa, também diverge segundo o que é consagrado na 

doutrina da ONU e da OTAN. Enquanto para a ONU a seção CIMIC faz parte da 

seção de divulgação, orgânica do batalhão de infantaria, com constituição variável, 

porém reduzida, uma vez que é vocacionada para ações humanitárias com 

afastamentos relativamente curtos da sede, a OTAN sugere equipes de composição 

variável para cada missão, podendo ser grupos, unidades ou apenas elementos 

CIMIC. Essa constituição flexível possibilita uma adaptação de material, instalações 

e pessoal compatíveis a cada empreitada, de acordo com as demandas levantadas 

anteriormente. 

Em consonância com a constituição, a subordinação das equipes no 

contexto de cada missão varia, para a OTAN, conforme cada situação tática, 

podendo estar subordinadas à subunidade apoiada, ao batalhão, à brigada e até 

mesmo ao grande comando conjunto da operação. Já para a ONU, a subordinação 

segue sempre a cadeia hierárquica de suas unidades orgânicas (TEIXEIRA, 2017). 

Quanto à cronologia das ações CIMIC, as tropas da ONU iniciam seus 

trabalhos juntamente com o início do mandado da missão, sendo as informações 

prévias necessárias levantadas anteriormente por meio de observadores e órgãos 

de acompanhamento da ONU. Já para a OTAN, há um faseamento que prevê 

atuação das equipes desde antes, durante e depois da operação.  

Quanto aos princípios e tarefas para o emprego, observa-se forte 

semelhança em ambas organizações. 
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Por fim, quanto à capacitação, nota-se que ambas instituições enfatizam a 

importância da manutenção de centros de educação e desenvolvimento de doutrina 

CIMIC, sendo que a OTAN possui dois (Holanda e Itália), enquanto a ONU, apenas 

um, não voltado especificamente para a CIMIC. Além do material eixado com a 

educação das tropas, inúmeras são as fontes de consulta da ONU e da OTAN, 

possibilitando rico arcabouço e de fácil acesso a todos os vetores que necessitem 

atuar na resolução de impasses políticos, sociais e culturais ao redor do mundo 

(ALVES, 2018). 

A seguir, serão destacados aspectos relevantes nas doutrinas CIMIC de 

alguns países cujas Forças já atuaram em diferentes ambientes operacionais, atendo-

se, entretanto, aos fundamentos e características que fujam ao que já foi listado sobre 

CIMIC segundo a ONU e a OTAN, uma vez que os referidos países, ou fazem parte 

da OTAN, ou participaram com frequência de missões da ONU, tornando as 

coincidências doutrinárias redundantes para o escopo da presente pesquisa. 

 

2.1.4.4 CIMIC nos EUA 

 

A história da interação entre civis e militares durante os conflitos em que os 

EUA participaram se confunde com a própria história da CIMIC da OTAN. O estado 

da arte sobre essa interação sofreu consideráveis mudanças, desde as chamadas 

“Guerras das Bananas”, que por sinal foram conduzidas mormente em ambiente de 

selva, até as intervenções norte-americanas no oriente médio, passando também 

pela polêmica guerra do Vietnã – conflito travado também em ambiente de selva.  

Este último, segundo White (2009), contribuiu severamente para a mudança 

de perspectiva e construção doutrinária acerca da interação com civis durante 

conflitos. Apesar da atuação ter sido voltada para o pós-conflito, um estudo publicado 

no centro para estudos estratégicos e internacionais (do inglês Center for Strategic 

and International Studies – CSIS) apontou para a importância do apoio às estruturas 

civis vietnamitas deterioradas como forma de recuperação da opinião pública a favor 

dos EUA (WHITE, 2009, tradução nossa). Em 1953, apenas um terço do Vietnã tinha 

acesso a água potável. A desnutrição era geral, potencializando ainda mais a taxa 

de mortalidade infantil (um em cada quatro). Doenças tropicais, tuberculose e varíola 

eram frequentes entre a poupulação. Naquele mesmo ano, havia apenas dez 

dentistas, oito farmacêuticos e cento e trinta médicos em todo o país. Assim, após 
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um intenso investimento dos EUA, a quantidade de profissionais formados no Vietnã 

do Sul quase quadruplicou. Quando as tropas se retiraram, em 1975, o ministério da 

saúde empregava mais de seiscentos e cinquenta médicos em período integral. 

Atualmente, os EUA atribuem as chamadas operações civil militares (OCM) 

aos especialistas em assuntos civis. Profissionais treinados encarregados de 

assessorar tropas não especializadas nesse tipo de atividade. Conforme o manual 

JP 3-57 – Operações civil-militares (2013), a relação entre as OCM e os assuntos 

civis pode ser definida como uma ação única que inclui a sincronia, coordenação e 

integração das ações civis (governamentais ou não) e com as operações militares. 

(EUA, 2013)  

Para POWERS JUNIOR (2006), as OCM dos EUA são divididas em: ajuda 

humanitária internacional; controle de meios e populacional; operações de 

assistência à nação; ações cívico-miliares (ACISO); serviços de emergência; gestão 

administrativa civil; e operações de suporte interno. Essas OCM estão presentes em 

todos os conflitos atuais em que o país atua, quais sejam assim tipificados por Cruz 

(2010): 

a. Operações de contra -insurgência, onde o trabalho consiste na privação 

de insatisfação popular aos insurgentes, através de investimento na segurança 

pública do país hospedeiro (treinamento e coordenação civil-militar); 

b. Operações de evacuação de não-combatentes, onde o trabalho consiste 

em interferências de especialistas para evitar a intervenção da população na 

evacuação propriamente dita; 

c. Operações de estabilidade, cujo objetivo é restabelecer a lei e a ordem, 

garantir a segurança dos habitantes locais, reerguer e assegurar infraestruturas 

críticas e reestabelecer os serviços públicos essenciais; e 

d. Operações de paz, as quais tem uma relação de cooperação entre os 

componentes militar e civil, das organizações não governamentais (ONG) e da 

comunidade local.  

Outra contribuição importante dos EUA, não somente às operações CIMIC 

do mundo, mas às operações militares como um todo, foi o acréscimo do item 

“considerações civis” na lista de fatores da decisão. Tal aspecto representou 

relevante quebra de paradigma para o planejamento militar em si, influenciando 

sobremaneira a doutrina das Forças Armadas brasileiras (EUA, 2013). Os fatores da 
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decisão, já consagrados no estado da arte militar mundial, são: missão, inimigo, 

terreno, meios, tempo e considerações civis (BRASIL, 2017b). 

 

2.1.4.5 CIMIC no Reino Unido 

 

O manual inglês Joint Warfare Publication 3-50 (JWP 3-50) - The Military 

Contribution to Peace Support Operations – A contribuição militar para operações de 

manutenção da paz, de 2004, define CIMIC como a cooperação mútua que visa 

compartilhar finalidades comuns, empregando os recursos na medida em que forem 

necessários para o atingimento do estado final desejado de cada missão. Para isso, 

é de vital importância a atuação conjunta e coordenada de todos os setores em uma 

convergência de esforços, potencializados em todos os níveis de atuação (REINO 

UNIDO, 2004). Essa cooperação é atingida seguindo alguns princípios: economia 
de esforços, flexibilidade, sustentabilidade, segurança, entre outros.  

Dentro do enfoque da pesquisa, o Reino Unido possui como contribuição 

específica, além das lições aprendidas durante a independência das colônias 

africanas, conforme histórico da CIMIC descrito anteriormente, a atuação durante os 

conflitos em Serra Leoa, onde o massivo investimento para aumentar os níveis de 

desenvolvimento humano aliado a bloqueios à cauda logística (que incluía manobras 

em ambiente de selva) contribuíram para a extinção da frente revolucionária unida 

(em inglês, URF) (REINO UNIDO, 2004). 

Quanto à subordinação e ao planejamento, o Reino Unido entende que as 

atividades CIMIC no nível operacional devam estar sob controle da organização de 

gerenciamento de crises do ministério da defesa, mais especificamente, da junta 

permanente do quartel general das forças armadas do Reino Unido. Em síntese, 

após a experiência adquirida em Serra Leoa, Iraque e Afeganistão, ficou claro que 

as ações junto ao público civil só seriam efetivas se toda a estrutura de 
planejamento fosse do conhecimento comum e profundo por parte de todos 
os envolvidos no teatro de operações (REINO UNIDO, 2004). 

 

2.1.4.6 CIMIC na Espanha 
 

O Exército espanhol substituiu o termo assuntos civis por cooperação civil-

militar, aproximando a doutrina espanhola à da OTAN, principalmente devido à 
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criação do serviço de assuntos civis (voltado para a logística) em detrimento das 

organizações CIMIC, que desempenham a função no nível operacional (ESPANHA, 

2003). Semelhante às subdivisões da OTAN e da ONU, a CIMIC espanhola 

considera três níveis de atuação: enlace cívico-militar, apoio ao entorno civil e 
apoio do entorno civil à Força (ESPANHA, 2003). 

Quanto à composição das equipes, a Espanha possui um detalhamento 

bastante específico dentro dos diferentes escalões de emprego. As organizações 

militares CIMIC são mobiliadas por generalistas e o especialistas. Os generalistas 

desempenham o papel “na ponta da linha”, compondo as equipes de campo 

propriamente ditas de acordo com cada nível apoiado, sendo os Btl CIMIC 

empregados no nível FTC, as companhias (Cia) CIMIC no nível divisão de exército 

e os pelotões (Pel) CIMIC no escalão Bda (ESPANHA, 2003). 

Já os especialistas trabalham no assessoramento e apoio técnico aos 

comandantes, nas diversas áreas da atividade CIMIC, como serviços 

administrativos, estruturas críticas, suporte humanitário, finanças, assessoria 

cultural, etc. 

Importante se faz, todavia, salientar a estrutura sugerida pelo Exército 

Espanhol quanto às equipes CIMIC que apoiam um Btl, as quais são constituídas 

por 4 a 12 homens, com elevado grau de preparação, sendo majoritariamente 
oficiais e sargentos, restando aos cabos e soldados as tarefas de motoristas 
ou operadores de comunicações. O manual MI7-017 traz instruções específicas 

sobre planejamento e condução de ações CIMIC, baseadas em relatórios de tropas 

que atuaram em operações na Albânia (1999), Moçambique (2000) Honduras e 

Nicarágua (1999), úteis aos chefes de equipes CIMIC em apoio às organizações de 

determinada área de operações atuais. Os três últimos países recém citados 

contemplavam também, durante os respectivos conflitos, biomas com predominância 

de florestas (ESPANHA, 2005). 

 

2.1.4.7 CIMIC no Canadá 

 

A doutrina canadense abrange variadas técnicas, táticas e procedimentos 

que se aproximam do enfoque desejado pela presente pesquisa, tendo em vista 

trazer definições pontuais a respeito de questões normalmente subjetivas na 

doutrina de diversos país, como: categorias das atividades CIMIC, funções a serem 
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desempenhadas, materiais, composição das equipes e lições aprendidas em 

operações já realizadas (CANADÁ, 2013). 

A primeira premissa consagrada é a de que a CIMIC pode ser conduzida 
tanto em situações de crise internacionais quanto internas. Enquanto 

externamente, a coordenação é engrenada com autoridades nacionais, ONG e os 

segmentos da população, nas operações internas é realizada com órgãos federais, 

estaduais e municipais, e a coordenação com o segmento civil potencializa a 

intersecção de esforços, propiciando uma interface comum a decisores civis e 

militares. Assim, a CIMIC garante a sinergia entre a força militar, autoridade local e 

agências atuantes na área de operações (CANADÁ, 2013). 

As forças armadas canadenses entendem que, independentemente da 

operação, a CIMIC estará sempre envolvida com operações psicológicas e com 
a inteligência, e os resultados são potencializados quando a tropa envolvida 
diretamente na linha de frente não é quem desempenha as ações CIMC, e sim 
militares externos que possuam tal especialização. Outro conceito relevante é o 

levantamento da agência líder, cuja responsabilidade sobre outras agências permite 

uma influência e consequente coordenação entre as mesmas, o que deve ser 

considerado no planejamento, mas não implica em precedência sobre o componente 

militar, nem superioridade legal sobre as agências partícipes do enlace (RIETJENS, 

2008). 

As equipes CIMIC canadenses normalmente são compostas por elementos 

que ocupam as três seguintes funções: 

- estado-maior CIMIC – presta assessoria ao comandante; 

- operadores CIMIC – conduzem as negociações junto às organizações civis; 

e  

- equipes de ligação – buscam e partilham informações relevantes à missão.  

Ressalta-se que um mesmo militar pode cumprir duas ou até as três funções 

simultaneamente, por exemplo, participando de uma reunião com organizações não-

militares pela manhã e assessorando o Cmt pela tarde. As principais tarefas da 

CIMIC canadense são: informar, planejar, apoiar, treinar, supervisionar, avaliar, 

facilitar e controlar (CANADÁ, 1999). 

Quanto ao material, em linhas gerais as tropas CIMIC canadenses sugerem 

o seguinte: 
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- uniforme: uso frequente de uniformes militares. Porém, é interessante que 

se porte um traje civil para determinadas ocasiões em que se pretenda preservar a 

imagem da Força.  

- armamento: prioritariamente, pistola. O fuzil pode ser usado em 

determinadas ocasiões, como quando a equipe estiver em viatura. Porém, deve-se 

ter ciência de que seu uso pode atrapalhar o contato próximo com a população 
e organizações civis. 

- viaturas: o uso de viaturas civis também deve ser previsto, nas situações 

descritas no item “uniforme”.  

- rádios e telefones: por ser majoritariamente ostensiva, a comunicação com 

os civis pode se dar por meio de telefone celular. Contudo, deve-se ter cuidado com 

áreas sem cobertura de sinal, podendo inclusive ser utilizado o telefone satelital. 

Os princípios prezados pelos elementos da CIMIC canadense são: 

continuidade e coerência política, filtragem e manutenção do objetivo militar, 
confiabilidade, cooperação, responsabilidade e apoio mútuos, imparcialidade, 
prevenção, economia de recursos e esforços, considerações humanitárias e 
proteção (CRUZ, 2010). 

Segundo Cruz (2010), a única forma de vencer os preconceitos da CIMIC, 

de acordo com a visão canadense, é através de capacitação e adestramento 

consistentes. Normalmente, os militares já trazem consigo as premissas infundadas 

seguintes: 

- CIMIC é o mesmo que relações públicas;  

- não há espaço para CIMIC fora das operações de paz e humanitárias; e  

- não há necessidade de adestramento CIMIC para os níveis batalhão e 

inferiores.  

A formação CIMIC para militares canadenses somente é reconhecida se 

obtida por meio de cursos em instituições renomadas como EUA, OTAN, Reino 

Unido e o próprio Pearson Peacekeeping Centre – Centro de manutenção da paz 

Pearson, em Cornwallis, no Canadá (CRUZ, 2010). 

Desde 1990, o Exército Canadense vem cultuando a prática de refletir sobre 

lições aprendidas relacionadas à CIMIC. Algumas delas foram: confusão de funções 

entre o oficial de operações e o oficial CIMIC; indisponibilidade suficiente de material 

para as equipes CIMIC, tais como aparelhos celulares, acesso à internet, viaturas 

4x4, etc; conotação negativa vinculada aos uniformes, por parte de ONG e outros 
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organismos internacionais; pressa por parte dos próprios militares durante reuniões 

multilaterais, potencializadas pela “mania de liderar” intrínseca à personalidade 

militar; dificuldade em discernir os verdadeiros interesses das instituições; 

necessidade de ter seu próprio intérprete; e necessidade de conhecimento profundo 

da cultura organizacional de cada instituição (CANADÁ, 1999). 

 

2.1.5 Conclusão parcial sobre as doutrinas CIMIC internacionais 
 

Conhecer a forma como diferentes organizações e Forças Armadas 

internacionais conduzem suas operações CIMIC torna-se importante na medida em 

que a doutrina Brasileira é bastante recente nos cenários internacional e nacional, 

tendo sua origem na recente missão para estabilização das Nações Unidas no Haiti, 

em 2006. Outro aspecto que torna essencial diversificar o conhecimento acerca do 

tema é o fato das Forças Armadas brasileiras terem tido oportunidades de emprego 

muito homogêneas, no que tange ao tipo de operação, impossibilitando explorar ao 

máximo as variações doutrinárias que, porventura, seriam necessárias em um 

ambiente operacional diferente, sob circunstâncias legais específicas, que é o caso 

dessa pesquisa. 

Verificou-se que ainda existem muitas divergências quanto às nuances 

operacionais concernentes à interação civil-militar durante os diversos tipos de 

conflitos. Tais divergências são resultado, em um primeiro momento, das 

características culturais e institucionais de cada país ou organização, aliadas, em um 

segundo momento, à vivência bélica pregressa e atual de cada ator. Reforça-se, 

também, a importância dos objetivos estratégicos por trás de cada um desses 

agentes, cuja atuação frequente perpassa fronteiras, levando consigo anseios e 

interesses secundários no nível político-estratégico.  

Conhecidas as doutrinas CIMIC da OTAN, da ONU e de países cuja 

participação e experiência servem de referência para um amplo espectro de conflitos 

ao redor do globo terrestre, resta analisar, com maior profundidade, a doutrina do 

Exército Brasileiro com vistas ao enfoque do presente trabalho, que pressupõe o 

emprego de princípios da interação com civis segundo toda uma cultura 

organizacional genuinamente brasileira. 
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2.1.6 CIMIC no Brasil: da estabilização do Haiti à Operação Acolhida 
 

Enquanto a MINUSTAH proporcionou ao EB trabalhar com uma nova 

estrutura de quadros e de conhecimentos que o colocaria em condições de interagir, 

em um mesmo patamar, com países integrantes da OTAN e da ONU, a participação 

em grandes eventos internos e na pacificação de comunidades intensificaram 

sobremaneira o desenvolvimento da capacidade de interação com os componentes 

civis, agora em território nacional (PEREIRA, 2016). 

Porém, os contextos das operações no Rio de Janeiro eram diferentes das 

experimentadas no Haiti. Essas, constituíram Op sob a égide de organismos 

internacionais, enquanto aquelas caracterizam-se por Op de garantia dos poderes 

constitucionais. Visualizou-se, portanto, a primeira necessidade de adaptação da 

doutrina CIMIC, ainda em desenvolvimento, para diferentes espectros de conflitos, o 

que requer estudo detalhado sobre as variáveis de cada contexto (CAVALCANTI, 

2015). 
 

2.1.6.1 A Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti  

 

A intervenção da ONU no Haiti teve início em 1990, quando foi instituído um 

grupo de observadores das nações unidas para a verificação das eleições no Haiti 

(ONUVEH), cujo objetivo era assessorar no planejamento, preparação e condução 

das eleições presidenciais (ONU, 2017). Findo o período eleitoral e diante de uma 

nova conjuntura de crise, a missão civil internacional no Haiti (MICIVIH) foi 

implantada, após o golpe de estado sofrido pelo então presidente Jean-Bertrand 

Aristide. Em 1992, portanto, foi criada a primeira operação de manutenção da paz 

das Nações Unidas no país – a missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH). Por 

falta de colaboração das autoridades policiais locais, a UNMIH não finalizou seu 

mandato na plenitude. 

De 1994 a 2000, diversas missões de manutenção da paz capitaneadas pela 

ONU foram realizadas no Haiti. Como resultante da profunda crise política e 

crescente instabilidade que culminaram, em 30 de abril de 2004, com a aprovação 

da resolução 1542, foi criada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no 

Haiti. Inicialmente, a MINUSTAH possuía os seguintes objetivos: suplantar a 

transição de governo garantindo um ambiente estável; ajudar no acompanhamento, 
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fiscalização e reforma da polícia nacional do Haiti; contribuir com programas de 

desarmamento, desmobilização e reintegração; reconquistar o estado de direito, a 

segurança e a ordem pública no país; garantir segurança ao pessoal, instalações e 

equipamentos das Nações Unidas; proteger o componente civil sob ameaça 

constante de violência; assegurar os processos constitucionais e políticos, ajudar na 

organização, monitoramento e condução de eleições nos diversos níveis, garantindo 

um processo justo; e apoiar as instituições e grupos diversos que trabalhavam pela 

promoção e proteção dos direitos humanos (ONU, 2004).  

Em que pese ter sofrido diversas alterações e experimentações decorrentes 

das dinâmicas da missão, o estado maior do componente militar foi estruturado 

conforme o modelo previsto no material CIMIC para treino especializado da ONU 

(sigla em inglês: UN-CIMIC STM) (ONU, 2014), a fim de atender às demandas da 

missão:  

 

 
Figura 5 - Estrutura do EM da MINUSTAH (Extrato) 

Fonte: ONU, 2014 

 

Observa-se que existia uma seção intitulada coordenação civil-militar (G-9), 

cuja proposta de composição foi conforme o módulo de treinamento especializado 

em UN CIMIC (ONU, 2014), que era o seguinte: 
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Figura 6 - Estrutura da Seção CIMIC do EM da MINUSTAH 

Fonte: ONU, 2014 

 

As tarefas a serem desempenhadas pelos integrantes dessa seção, no que 

tange à atividade CIMIC, segundo a mesma fonte de consulta, eram: 

- chefe de seção: prestar assessoramento aos comandantes militares; 

planejar e fiscalizar a condução estratégica da missão como um todo, orientar as 

ações CIMIC do componente, preparar normativas, diretrizes e planos sobre CIMIC 

do componente, alimentar o processo decisório da missão com dados relevantes, 

garantir a ligação entre o componente militar e as entidades não militares 

participantes da missão; e gerir o adestramento em CIMIC da missão como um todo; 

- responsável pelas operações CIMIC: contribuir com o subchefe do U-9 

(correspondente do G-9 no nível Btl), administrar e coordenar as ações CIMIC em 

andamento, realizar a ligação e sincronia entre o estado-maior da MINUSTAH e os 

oficiais CIMIC dos batalhões; assessorar os decisores durante reuniões sobre 

CIMIC; engrenar as ações CIMIC com operações de informação, sob 

responsabilidade do U-9; e ligar-se com o nível tático não militar, no que tange às 

ações CIMIC em andamento; e 

- responsável por planejar projetos: auxiliar o U-9 a preparar os planos, 

normas e diretrizes, e o subchefe nos projetos e no gerenciamento de tarefas; apoiar 

o subchefe na coordenação do adestramento CIMIC da missão e no gerenciamento 

informacional e documental; ligar-se com o segmento civil para coordenação do 

planejamento comum; buscar e disponibilizar dados para as reuniões, a fim de 

servirem de ferramenta para avaliações. 

 

 



    51 
 
 

2.1.6.1.1 Estrutura CIMIC do Batalhão Brasileiro (BRABAT) 

 

Até 2008, não havia uma seção no BRABAT com a responsabilidade 

específica de CIMIC, tendo os primeiros oito contingentes sido designados pela 

forma híbrida “comunicação social e assuntos civis”, conforme conceitos de que 

dispunham os manuais do EB à época (SHOJI, 2013). Com a crescente demanda 

por atividades dessa natureza, houve a necessidade de inclusão, no quadro de 

cargos previstos (QCP), de uma seção de assuntos civis. Ela conteria em seu escopo 

as tarefas e atividades CIMIC e ficou subordinada diretamente ao Cmt Btl, com 

ligação técnica à 9ª Seção do EM - MINUSTAH, conforme figura abaixo: 
 

 
Figura 7 - Organograma do batalhão de infantaria de força de paz no Haiti 

Fonte: BRASIL, 2013b 

 

Soares (2010), apontou que o BRABAT era composto por comandante, 

subcomandante, estado-maior (que incluía uma seção de assuntos civis e uma 

seção comunicação social), companhia de comando e apoio (Cia C Ap) e as 

subunidades de força de paz, que poderiam ser de infantaria ou cavalaria (BRASIL, 

2013b). 

Ainda na seara da interação civil-militar, havia também uma fração na Cia C 

Ap intitulada assuntos civis/CIMIC, conforme Cruz (2010) apresentou: 
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Figura 8 - Extrato do QCP do BRABAT/14º Contingente Brasileiro (Pelotão de Comando) 

Fonte: (BRASIL, 2013b) 

 

Porém, a aplicação em campo que mais interessa à pesquisa é, sem 

dúvidas, a existência do canal técnico entre os subcomandantes (SCmt) de 

subunidade e a 9ª seção do BRABAT, que implicava nas seguintes tarefas para 

aquele oficial (ONU, 2014): levantar atores civis presentes na área de operações (A 

Op); conduzir ações CIMIC planejadas pelo G-9; mapear as demandas dos 

habitantes locais em sua área de responsabilidade; participar de reuniões junto a 

líderes da comunidade local; analisar o risco para a condução de ações CIMIC; 

sugerir eventos e projetos ao G-9; planejar atividades em coordenação com o EM da 

MINUSTAH; e realizar briefings internos e externos de coordenação.  

O material didático disponibilizado para o treinamento especializado de 

militares empregados em missões da ONU, emitido em 2014, assim descreveu a 

bagagem e formação exigidos por um UN-CIMIC:  

 
[...] Os oficiais da ONU-CIMIC devem, portanto, estar entre o pessoal de 
melhor qualidade encontrado em uma estrutura de comando. Além de serem 
bons soldados no sentido tradicional, eles devem ser capazes de pensar 
e agir muito além do escopo normal de seus contemporâneos militares 
em um ambiente de operações complexo, dinâmico e interdependente - 
mantendo em mente a visão geral e o longo prazo, mesmo dia a dia. Os 
oficiais da ONU-CIMIC devem ter vários talentos. Sua abordagem à função 
principal de ligação e compartilhamento de informações vai além da simples 
passagem de informações e relatórios. O conhecimento e a informação 
devem ser adquiridos e utilizados de uma maneira que ajude a promover não 
apenas a coordenação civil-militar, mas também a coordenação da missão e 
o gerenciamento de transição. Os oficiais da ONU-CIMIC devem conhecer 
particularmente uma infinidade de planos, avaliações e estruturas 
relacionadas a vários aspectos do conflito ou preocupações ou objetivos de 
manutenção da paz e construção da paz, a fim de planejar de maneira 
adaptativa. Sua outra grande habilidade é que eles devem ser bons gerentes 
de projeto, entendendo que estão construindo confiança psicológica tanto 
quanto capacidade física. [É importante que os oficiais da UN-CIMIC possam 
se comunicar efetivamente com dois tipos de público - civil (incluindo polícia) 
e militar. Eles devem ser oradores e escritores eficazes. E eles devem ter 
um mínimo de habilidades em negociação e mediação. Os oficiais da 
ONU-CIMIC devem ser capazes de entender, avaliar e desenvolver 
constantemente a situação, a fim de reunir o que é necessário no 
momento certo. Embora trabalhem nos níveis operacional e tático, eles 
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devem empregar um estilo de liderança mais estratégico e colaborativo - 
capaz de entender os pontos de vista de muitos atores e encontrar maneiras 
e meios muitas vezes incomuns para ajudar a reunir vários esforços de 
maneira solidária. Isso também é conhecido como "liderar nos bastidores". 
Uma boa maneira de descrever essa abordagem também é “pensar 
globalmente e agir localmente” (ou pensar estrategicamente enquanto se age 
taticamente). (ONU, 2014, p. 19) 
 

 

Tais pré-requisitos aliados às constantes experiências vivenciadas pelos 

militares brasileiros durante a MINUSTAH garantiram um desenvolvimento acelerado 

de doutrina própria de CIMIC para o Brasil. Não obstante  a estrutura CIMIC 

supracitada ter emitido considerações sobre a atuação CIMIC até o nível SU, o último 

integrante de tropa brasileira abandonou solo haitiano sem que ainda houvesse 

documentação que abordasse com maior profundidade as TTP de frações do Btl, 

durante ações CIMIC, ficando a maioria do conhecimento na memória daqueles que 

contribuíram para a restauração do Haiti. Tal quadro mudaria em breve, com o 

emprego massivo de tropa nos complexos de comunidades em grandes centros, 

uma vez que a conquista dos corações e mentes da população local sempre será o 

centro de gravidade de qualquer crise. 

 

2.1.6.2 CIMIC nas operações de GLO em território nacional 

 

A Op São Francisco, iniciada em abril de 2014, foi autorizada por meio de 

diretriz ministerial, após solicitação do governo do estado do Rio de Janeiro, e visava 

garantir a lei e a ordem na comunidade do complexo da Maré, que ameaçava o 

sistema de segurança pública municipal e estadual (PEREIRA, 2016). Foi a primeira, 

dentre as sucessivas intervenções do EB na cidade do Rio de Janeiro, com emprego 

reconhecidamente de ações de CIMIC, a exemplo das Op realizadas nas 

comunidades da Penha, do Alemão, da Providência e, por último, na longa 

intervenção federal decretada em 2018 (PEREIRA, 2016). Para TEIXEIRA (2017), 

foi a primeira oportunidade de emprego sistemático de ações CIMIC em uma Op em 

território nacional. Ainda que não tenha havido uma tradicional arquitetura CIMIC, 

com a existência de um centro de cooperação civil-militar (C3M) e pessoal 

devidamente capacitado, a experiência na Maré trouxe à tona diversos 

questionamentos a respeito do emprego dos conhecimentos apreendidos durante a 

MINUSTAH em uma Op GLO, como por exemplo a constituição do QCP e as tarefas 
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a serem desempenhadas por uma possível seção CIMIC, no âmbito de uma fração 

valor até Btl.  

Essas operações foram enquadradas legalmente no escopo das Op GLO 

que, conforme o manual EB70-MC-10402, ocorrem devido ao esgotamento da 

capacidade de determinado estado da federação em manter a estabilidade 

institucional (BRASIL, 2018a). Assim como no Rio de Janeiro, o EB deve estar em 

condições de atuar nos diversos Ambi Op do território nacional, exigindo cada vez 

mais o emprego de diversificada combinação de vetores militares e civis na solução 

de crises em todas as regiões do país, incluindo a peculiar região amazônica, em 

pauta nesse trabalho.  

Cabe, ainda, ressaltar que as Op GLO, dentro das OCCA, têm sido alvo de 

maior atenção do EB quanto ao preparo da tropa, por razões ligadas à maior 

incidência de emprego no contexto de GLO, como observado no programa padrão 

de instrução individual (PP), que prevê uma pausa no ano de instrução e a 

participação conjunta, dos efetivos profissional e variável, no adestramento em GLO, 

conhecida como programa de adestramento básico (PAB) GLO. 

Aos moldes do que foi vivenciado no Haiti, as operações mais duradouras 

com vistas à pacificação das comunidades no Rio de Janeiro adotaram dispositivo 

semelhante à MINUSTAH, no que tange às demandas de interação civil-militar 

(BRASIL, 2013b). Por ter sido o primeiro modelo e pelo fato de as operações 

subsequentes não terem divergido quanto à estrutura organizacional, levaremos em 

conta a análise da Op São Francisco (no complexo de comunidades da Maré). 

A FTC foi estruturada, conforme PEREIRA (2016), de acordo com o seguinte 

quadro: 
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Figura 9 - Organograma do estado-maior da FTC na Op São Francisco 

Fonte: PEREIRA, 2016 

 

Como se nota na figura 9, havia uma Seção do EM FTC cuja 

responsabilidade era, exclusivamente, os assuntos civis. Paralelamente, no escalão 

Btl, que era o valor de tropa com atuação mais significativa e cujo detalhamento mais 

se alinha ao presente trabalho, não foi prevista uma seção que correspondesse 

somente à interação com o setor civil. As forças tarefa (FT) Btl contavam apenas 

com as seções que normalmente mobiliam o EM de um Btl, quais sejam a 1ª 

(pessoal), 2ª (inteligência), 3ª (operações), 4ª (logística) e a 5ª (comunicação social). 

Esta última, por sua vez, acumulava, no seu rol de atribuições, as tarefas de CIMIC 

no âmbito do Btl. 

Para TEIXEIRA (2017), a estrutura organizacional CIMIC empregada no 

complexo da Maré se mostrou inadequada justamente devido a esse acúmulo, que 

acabava por prejudicar a ligação e o compartilhamento de informações com os 

segmentos civis, bem como a assistência civil na área de responsabilidade. 

Complementa, ainda sobre a estrutura CIMIC dos Batalhões na Op São Francisco: 
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Esta inadequação ficou evidenciada pela deficiência em executar as 
seguintes ações: compartilhamento de informações com os vetores civis 
presentes na área de operações, execução de projetos aplicando recursos 
próprios e implementação de projetos empregando capacidades dos vetores 
civis presentes em seu espaço de responsabilidade territorial.  
Além disso, dada a importância do relacionamento com as organizações civis 
para o transcurso das operações, o processamento dos dados obtidos 
assinalou a necessidade de incluir uma seção no EM das organizações 
militares valor Btl, cuja responsabilidade seja o planejamento e a execução 
da cooperação civil-militar. Além do mais, também se considerou necessária 
a existência de militar no âmbito das subunidades para assumir os encargos 
CIMIC da fração (TEIXEIRA, 2017, p. 123). 
 

 
2.1.6.3 CIMIC na Operação Acolhida 

 

Amparado por decreto presidencial, o Exército Brasileiro realizou o 

planejamento, coordenação e a pronta resposta do Estado à crise decorrente de 

intensa entrada de refugiados venezuelanos na fronteira com o aquele país, mais 

precisamente no estado de Roraima. Foi expedida, então, pelo Ministro da Defesa, 

a diretriz ministerial nº 3, de 28 de fevereiro de 2018, que autorizou a operação 

Acolhida, cujo foco era a cooperação entre os poderes municipal, estadual e federal 

para recepcionar e acolher os venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Foram 

agregados ao esforço da chamada força-tarefa logística humanitária (FT Log Hum) 

diversas ONG, organismos internacionais e 28 entidades outras que, em um 

ambiente interagências, passaram a auxiliar na busca por uma melhor eficácia no 

alcance dos objetivos estabelecidos pelo Estado. A interoperabilidade com diferentes 

atores era, portanto, fator crítico para o cumprimento da missão (PINHO, 2019). 

Duarte (2019) descreveu as principais agências e organizações partícipes 

da Op Acolhida, das quais observam-se algumas com atuação permanente na região 

amazônica: 
[...]- na esfera Federal: Receita Federal, ABIN, Força Nacional do SUS, 
VIGIAGRO, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional 
de Segurança;  
- na esfera Estadual: governo do Estado de Roraima, Polícia Militar RR, 
Polícia Civil RR, Companhia de Água e Esgoto de Roraima, Secretaria do 
Trabalho e Bem--Estar Social, Corpo de Bombeiros/Defesa Civil, 
Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Roraima, SENAC e o SESC; 
- na esfera Municipal: Prefeitura Municipal de Boa Vista, Secretaria Municipal 
de Obras de Boa Vista e a Guarda Municipal de Boa Vista; 
- como Organismos Internacionais: o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR), Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional mediante seu escritório para assistência a 
desastres no exterior, Organização Internacional de Migração (OIM), Fundo 
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de População das Nações Unidas e a Associação de Voluntários para o 
Serviço Internacional – Itália; 
- como ONG: a Fraternidade Federação Humanitária Internacional, Fundação 
Pan--americana para o Desenvolvimento, Fraternidade sem Fronteiras, 
TELECOM sem Fronteiras e os Médicos Sem Fronteiras; e 
- como Entidades: a Igreja Católica, Igreja Metodista, Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias – Mórmons, Cruz Vermelha Brasileira, Rotary 
Clube Internacional, Associação dos Adventistas e a Cáritas brasileira. 
(DUARTE, 2019, p. 102) 

 

Ainda que a Op Acolhida se enquadre em um contexto legal diferente das 

Op GLO, seu embrião foi a Op TUCUXI, que era de GLO, e sua importância atual 

reside no fato de, primeiramente, se tratar de um vasto campo de emprego e 

experimentação doutrinária para os especialistas em CIMIC do EB, oferecendo 

complexa dinâmica de interação com agências, organismos e setores locais em prol 

da consecução de um objetivo comum, de caráter eminentemente humanitário 

(BRASIL, 2020e). Por outro lado, e com igual importância para o presente estudo, a 

Op Acolhida se desdobra em ambiente amazônico, ainda que em uma região com 

razoável estrutura urbana.  

Diante desse quadro e, para corroborar com o cabedal de referenciais a 

respeito do emprego CIMIC por períodos prolongados no território nacional, destaca-

se o seguinte: quanto ao organograma, para a consecução da Op Acolhida, a FT Log 

Hum foi organizada, inicialmente, em células conforme aponta Oliveira (2018) no 

quadro abaixo: 

 

 
Figura 10 - Organograma do EM da FT Log Hum 

Fonte: Oliveira, 2018 
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Conforme observado na figura 10, a estrutura da FT previu uma célula de 

assuntos civis (enquadrada na seção intitulada D9), aos moldes do que preveem a 

maioria das doutrinas para esse tipo de missão e consolidando o que havia sido 

absorvido pelo EB no Haiti, até 2017.  

Estando o esforço mais dispendioso da FT eixado, principalmente, com a 

criação e manutenção de locais para acondicionamento dos migrantes a fim de que 

possam aguardar as fases posteriores do processo de interiorização, foram criados 

diversos abrigos entre a cidade de Pacaraima (fronteira com a Venezuela e portal de 

entrada dos migrantes) e a cidade de Boa Vista, ambas no estado de Roraima. Entre 

abrigos, postos de triagem e centros com finalidades diversas, as demandas do 

pessoal de assuntos civis assumiram um ritmo altamente descentralizado e com alto 

nível de complexidade. Tal dinâmica culminou com diversas intervenções do tipo 

“ensaio e erro” do alto escalão do EB junto à célula de assuntos civis e, por fim, com 

a publicação da Portaria n º 019-COTER, de 18 de março de 2020, da separata ao 

Boletim do Exército nº 13/2020, que determina a experimentação doutrinária da Cia 

As Civ (BRASIL, 2020d). Pela primeira vez, portanto, ocorre o emprego de pessoal 

voltado para a interação civil-militar dessa forma, ainda que sob experimentação 

doutrinária (BRASIL, 2020d). Tal sinalização do EB para a necessidade de se dar 

maior ênfase a essa atividade vem, indubitavelmente, a corroborar com a 

importância da presente e de outras pesquisas que intencionem o aperfeiçoamento 

da doutrina CIMIC e de As Civ, no âmbito das diversas operações conduzidas em 

território nacional. 
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Figura 11 - Proposta de organograma para Cia As Civ 

Fonte: BRASIL, 2020 

 

Do exposto, nota-se que foram criados diversos Gp CIMIC para atender as 

frentes de trabalho específicas da Op Acolhida. A composição de cada grupo é 

variável, com predominância de militares especializados em CIMIC, conforme as 

figuras 12 e 13: 
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Figura 12 - Proposta de quadro de cargos da Cia As Civ (Extrato) 

Fonte: BRASIL, 2020 

 

 
Figura 13 - Proposta de efetivo total da Cia As Civ 

Fonte: BRASIL, 2020 

 

Ainda que a vocação proposta seja os As Civ, é forçoso observar que a 

constituição majoritária da SU é de militares especializados em CIMIC, formados, a 

princípio, pelo centro conjunto de operações de paz (CCOPAB) e com alguma 

experiência neste ofício. De forma geral, a contribuição resultante desta 

experimentação doutrinária, que possivelmente não será pormenorizada nessa 
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pesquisa pela questão temporal, representará avanço sem precedentes para o EB, 

acerca da CIMIC (BRASIL, 2020d).  

 

2.1.7 O atual estado da arte da CIMIC para o EB 
 

2.1.7.1 Definições conceituais básicas 
 

A publicação que introduziu o termo CIMIC na doutrina brasileira tem 

vigência até os dias atuais no manual EB.20.MC.10.201, operações em ambiente 

interagências, (BRASIL, 2013a), o qual define CIMIC como: 

 
[...] a função militar de ligação entre o comandante de uma força militar e as 
organizações civis com presença ativa num TO/A Op. Inclui o conjunto de 
ações não estritamente militares realizadas em proveito de civis. Tem por 
finalidade a participação dos militares na realização dos objetivos civis em 
todos os domínios, particularmente culturais, econômicos, sociais, de 
segurança pública e de proteção civil. (BRASIL, 2013a, p.6-6)  
 

No ano seguinte, em uma reedição do manual EB20-MF-10.103 - operações 

(2014), foram incluídas no escopo da CIMIC as seguintes assertivas, as quais 

permaneceram até a versão mais recente (2017) do referido manual:  

 
[...] as atividades militares de apoio, desenvolvidas [...] nas operações 
terrestres desencadeadas em território nacional ou no exterior, para fortalecer 
o relacionamento entre forças militares, autoridades civis e a população 
nativa da área sob a responsabilidade de uma autoridade militar, a fim de 
contribuir para o cumprimento da missão de um contingente militar e garantir 
um ambiente seguro e estável (BRASIL, 2017c, p.7-22). 

 

E finalmente, com a publicação em 2017, do manual EB70-MC-10.221, 

cooperação civil-militar, CIMIC foi assim descrita: 

 
[...] caracteriza-se por atividades que buscam estabelecer, manter, 
influenciar ou explorar as relações entre as forças militares, as agências, as 
autoridades e a população em uma área operacional. Contribui para atingir 
os objetivos militares e garantir um ambiente seguro e estável, de acordo 
com a natureza da missão. A CIMIC está inserida nos As Civ e compreende 
ações comunitárias e de coordenação com organizações não-
governamentais, organizações internacionais e, eventualmente, 
organizações governamentais (BRASIL, 2017a). 

 

Essa publicação mais recente sobre CIMIC também veio para elucidar 

algumas definições que por vezes se confundiam, quais sejam os termos assuntos 

civis, cooperação civil-militar e coordenação civil-militar. A primeira diz respeito às 
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ações de relacionamento do segmento militar com as autoridades e população civis 

da área em que se opera. Os assuntos civis compreendem assuntos de governo e o 

CIMIC.  

 

 
Figura 14 - Relação entre assuntos civis, assuntos de governo e CIMIC 

Fonte: BRASIL, 2017a 

 

Conforme o manual CIMIC e em consonância com a definição anteriormente 

já exposta, a cooperação civil-militar intenciona a consecução de objetivos militares 

e a contribuição para um ambiente seguro e estável, a depender da natureza de cada 

missão. Por outro lado, a coordenação civil-militar tem como função prioritária 

suplantar os objetivos humanitários, viabilizando o contato e sincronizando as ações 

militares, empregando a doutrina da CIMIC.  

Esclarece-se a diferenciação nos níveis de atuação de cada um dos 

conceitos supramencionados por meio da figura 15. Decorrentes das diretrizes 

emanadas no nível político pelos As Civ, as ações CIMIC se materializam nos níveis 

operacional e tático. 
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Figura 15 - Relação entre operações de cooperação e coordenação com agências e assuntos civis 

Fonte: BRASIL, 2017a 

 

Ainda, faz-se lícito considerar a semelhança entre as operações 

interagências e a coordenação civil-militar, conforme aponta Cruz (2010), 

diferenciando-as apenas pelo nível estratégico e operacional, que figura mais 

proeminentemente nas primeiras, as quais também tem sua origem ainda nos As 

Civ. 

 

2.1.7.2 Caracterização das ações de cooperação civil-militar 
 
 

A necessidade de conduzir ações CIMIC pode estar presente desde o 

planejamento até a desmobilização de qualquer operação militar, especialmente 

quando as necessidades básicas de determinada área de operações se encontrarem 

deterioradas. As ações CIMIC, segundo a doutrina brasileira, são divididas em: 
ações CIMIC no território nacional; ações CIMIC sob a égide de organismos 
internacionais; e operação de evacuação de não combatentes. 
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As ações no território nacional, por sua vez, podem ocorrer em 

normalidade institucional ou em situação de crise, sendo o ambiente interagências 

uma constante em ambos os casos. Nas situações de normalidade institucional, o 

manual prevê que as ações CIMIC podem ser amparadas no Art. 16 da Lei 

Complementar 97/1999, que prescreve as atribuições subsidiárias das Forças 

Armadas, tais como cooperações para o desenvolvimento nacional e com a defesa 

civil, bem como ações no contexto colaborativo com os órgãos públicos para a 

execução de obras e serviços de engenharia (BRASIL, 1999). 

Entretanto, a mesma fonte de consulta não aborda o emprego de CIMIC na 

situação de não normalidade institucional, dentro da qual se enquadram as 

operações de coordenação e cooperação com agências e, mais precisamente, as 

Op GLO. Assim sendo, os postulados constantes do manual acabam tendo que ser 

utilizados, por inferência, no contexto das OCCA, que incluem as Op GLO, ainda que 

nele não constem.  

Durante uma Op em território nacional, os fatores críticos para o 
planejamento e condução de quaisquer ações CIMIC se iniciam com o mapeamento 

das necessidades básicas da população local, quais sejam: água, saneamento, 

energia, saúde, alimento e segurança pública. 

Tais fatores são relevantes para o responsável pelo planejamento da 

operação, na medida em que direcionarão os esforços e facilitarão o 

acompanhamento durante a missão, permitindo a confecção de relatórios por parte 

dos oficiais de ligação ou dos que estiverem “na ponta da linha”. Segundo o manual 

CIMIC, esses levantamentos correntes durante a missão devem ser flexíveis o 

suficiente para se adaptarem a qualquer operação e são divididos em quatro grupos: 

apoio fundamental à vida civil, questões humanitárias, infraestrutura civil 

fundamental e administração civil.  

Essa exploração de assuntos relativos ao apoio aos habitantes locais é feita 

com independência, autoridade descentralizada, capacitação especializada, em uma 

regulamentação difusa e informal e em perspectiva de longo prazo. Tal apoio, se não 

provido minimamente pelo componente militar, pode facilitar as condições para as 

possíveis forças adversas da área, uma vez que as mesmas poderão se valer desses 

recursos negligenciados para ganhar o almejado apoio ideológico populacional. 

Nesse quadro, tarefas que envolvem o componente civil mais comumente 

solicitadas, segundo o manual CIMIC do EB, estão relacionadas a: “distribuição de 
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água e alimentos, cuidados de saúde primários; cuidados básicos de higiene (duchas 

e latrinas); distribuição de roupas e calçados; abrigos, tendas e colchões; e 

reconstrução de infraestrutura” (BRASIL, 2017a). Por outro lado, os principais 

serviços requisitados pelos OG/OI/ONG aos componentes militares são: “apoio 

logístico, acesso a áreas remotas, segurança, proteção, trabalhos de engenharia, 

suporte de comunicações e compartilhamento de informação” (BRASIL, 2017a). 

Em um nível tático e em termos práticos, as atividades militares CIMIC 

atenderão a duas finalidades no contexto de uma operação: “suprir as necessidades 

da população, naquilo que apenas a intervenção militar possui capacidade de 

proporcionar; e apoiar o atingimento dos objetivos da operação militar.” (BRASIL, 

2017). Para atender a essas finalidades, as atividades foram subdivididas em três, 

assim descritas no manual CIMIC: 
 

a) Ligação civil-militar: [...] busca a confiança e uma efetiva comunicação 
entre as partes. Este objetivo é facilitado com apropriadas políticas de 
informação, de comunicação social, de operações psicológicas e de 
inteligência. 
b) Apoio à estrutura civil: [...] tem um largo espectro de atividades CIMIC 
que vai desde reparações e reconstrução de infraestruturas, apoio à 
educação e instrução, até a ajuda alimentar. Para a execução das atividades, 
devem ser consideradas as necessidades de emprego de tropas 
especializadas, como unidades de engenharia ou de logística. [...] 
Normalmente, as solicitações feitas pelo componente civil são as seguintes: 
estabelecimento de perímetro de segurança – permite que as OG/OI/ONG 
desempenhem suas tarefas com segurança, como o isolamento de uma área 
de distribuição de mantimentos; proteção – estabelecimento de escolta de 
comboios ou proteção de instalações físicas, como galpões e armazéns; 
reparação da infraestrutura básica – realização de obras de recuperação de 
instalações de tratamento de água, esgoto, geração de energia, recuperação 
de estradas, portos ou aeroportos; apoio à população – formação de mão de 
obra especializada; socorro à população – busca e salvamento, saúde 
ambiental, vigilância e controle de endemias, assistência imediata com água 
e alimentação e prestação de apoio de saúde; e apoio a deslocados e 
refugiados – ações voltadas à assistência e à proteção de deslocados ou 
refugiados, pessoas vítimas de conflitos e de desastres. 
c) Apoio à força militar: [...] a força militar busca o apoio por parte dos atores 
civis para reforçar a legitimidade de atuação, a liberdade de ação e o domínio 
da narrativa (grifos do autor) (BRASIL, 2017a, p. 2-9). 

 

Empregando a metodologia de concepção operativa do exército (MCOE), o 

COTER sugeriu, através do manual CIMIC, uma matriz de integração dos esforços, 

tarefas e atividades dentro de cada uma das subdivisões da CIMIC acima descritas, 

conforme a figura 16. Essa matriz parece não esgotar as possibilidades CIMIC durante 

o curso de uma Op, sendo apenas um exemplo de como integrar as ações a serem 
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feitas e os objetivos aos quais se pretende chegar, constituindo-se excelente 

instrumento de planejamento e visualização do status quo das atividades CIMIC. 

 

 

 
Figura 16 - Modelo de matriz simplificada de integração de efeitos, de linhas de esforço de 

atividades de cooperação civil-militar e tarefas 

Fonte: BRASIL, 2017a 
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2.1.7.3 Caracterização dos atores não militares 

 

O elemento CIMIC deve conhecer as responsabilidades e as demandas 

passíveis de serem solicitadas pelos órgãos governamentais, a fim de se posicionar 

com coerência diante da dinâmica intercorrente em uma operação, no que tange às 

limitações da própria Força. Os órgãos governamentais são encarregados da 

prestação de serviços básicos de saúde e de educação, pelo provimento de serviços 

públicos como a segurança, pela defesa civil, pela exploração e controle dos 

recursos locais, entre outros. Em se tratando de uma situação de crise, todavia, 

alguma das atribuições acima descritas pode não estar funcionando na plenitude, 

restando brechas na governabilidade que, aproveitadas por grupamentos 

insurgentes mal intencionados, necessitam de atuação intensa no âmbito da CIMIC 

para contribuir com o retorno paulatino à normalidade. 

Outros atores importantes durante ações CIMIC em uma Op Mil são as ONG. 

Normalmente, elas trabalham há um período considerável na área de operações e, 

portanto, podem disponibilizar rica avaliação das peculiaridades do local, com equipe 

de profissionais experientes e potencial aporte financeiro e estrutural para serem 

aplicados na localidade. De forma genérica, o manual cita as seguintes 

características das ONG: “diversidade, flexibilidade, predisposição para trabalhar em 

áreas de risco elevado, abordagem de longo prazo e ênfase na sustentabilidade” 

(BRASIL, 2017a).  

Não há um padrão de coincidência entre as áreas de atuação de cada 

OG/OI/ONG, nem entre elas mesmas, nem em relação às áreas sob 

responsabilidade do componente militar. O que pode ocorrer, por vezes, é a 

designação ou surgimento natural da chamada agência líder para coordenar e 
sincronizar os esforços não militares. Ela pode ter, inclusive, autonomia para 
coordenar trabalhos dos OG, dos OI e das ONG. Infere-se, daí, a necessidade 
de manter bons laços de relacionamentos com tais agências, que funcionarão 
como influenciadores de toda a rede de atores locais presentes.  

Entendendo por atores locais as organizações (governamentais ou não) com 

menor alcance e atribuições legais geograficamente mais pontuais (guarda 

municipal, por exemplo), estes podem ser incapazes ou desinteressados em cumprir 

determinadas tarefas, porém podem fornecer apoio material ou financeiro, ou ainda 
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contribuir para a obtenção de apoio político local, o que corrobora ainda mais com a 

importância da manutenção de bons relacionamentos (BRASIL, 2017a). 

 

2.1.7.4 Características dos militares que desempenham funções CIMIC  
 

O manual CIMIC elenca as seguintes características como sendo desejáveis 

ao militar que atua nessa especialidade: 

 
a) capacidade de negociação, de mediação e conhecimento na preparação e 
condução de reuniões;  
b) flexibilidade, compreensão, tato e perseverança;  
c) conhecimento das técnicas de gerenciamento de crise;  
d) diplomacia, paciência e sensibilidade no trato com as entidades civis;  
e) atitude proativa e capacidade de prover assessoramento e apoio aos 
órgãos e comunidade civil;  
f) confiabilidade, precisão e capacidade de criar “continuidade” no ambiente 
de ligação no trabalho de campo;  
g) conhecimento do idioma ou do dialeto local ou de como empregar um 
intérprete;  
h) conhecimento dos códigos de conduta, das restrições e das limitações das 
organizações e identificação de qualquer sensibilidade que possa afetar a 
associação com os militares; e  
i) consciência cultural, de gênero e de mídia (BRASIL, 2017a, p. 2-8). 

 

Não obstante essas peculiaridades comuns a todos os  agentes, a 

consagrada fonte de consulta em tela sugere ser conveniente, no âmbito de uma 

grande unidade (GU) com EM constituído, um direcionamento de algumas áreas de 

atuação para setores específicos, conforme o seguinte: “o relacionamento com 

órgãos de imprensa e mídia podem ser melhor atendidos se feito pelo E5; o oficial 

médico do comando enquadrante é o melhor ponto de contato com hospitais e 

clínicas existentes na área de operações; e o comandante de uma unidade operativa 

é o melhor interlocutor com o comando dos órgãos de segurança pública da região” 

(BRASIL, 2017a). Assim, compõe-se a intitulada arquitetura CIMIC e possibilita-se a 

manutenção de estreito contato com o E-9, a fim de suprir as demandas de cada 

área de responsabilidade. 

 

2.1.7.5 Estrutura CIMIC em operações 

 

2.1.7.5.1 Estrutura de pessoal 
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É conveniente que o Cmt, nos níveis Btl e acima, tenha militares 

especializados para administrar o relacionamento civil-militar. A arquitetura para o 

estabelecimento de relações com agências e autoridades civis e com a população 

deve ser adaptável a cada contexto tático, sendo importantíssima a delimitação exata 

da área de responsabilidade de cada organização militar.  

No escalão Bda, o E-9 sincroniza os objetivos da missão com as atividades 

CIMIC, atualiza o Esc Sp (As Civ) sobre seu planejamento e, em seguida, reúne-se 

com os oficiais de ligação (O Lig) CIMIC para operacionalizar o planejado, restando 

solicitações de apoio diversas ao EM. Embora essa estrutura seja bastante exequível 

no Esc GU, o manual não esclarece sobre essa sistemática no âmbito Btl. 

Para suas atividades de planejamento, o E-9 se vale do escritório CIMIC, 

geralmente justaposto à sua seção e composto por um encarregado e por equipes 

especializadas, de acordo com a necessidade de cada missão. Para a realização 

das atividades CIMIC, são organizados destacamentos compostos por O Lig e por 

militares de avaliação e análise, bem como os demais elementos CIMIC que forem 

necessários. 

No caso de uma SU, aos moldes de que foi realizado no Haiti e também na 

Op SÃO FRANCISCO, o SCmt SU exerce também a função de O Lig quando esta 

atua de forma descentralizada, devendo seguir as premissas previstas em manual: 

a) Autorização para efetivar a ligação – a ligação com OG/OI/ONG só é 

permitida, sem autorização prévia, quando não se tratar de assuntos operativos;  

b) Ponto de contato único – a criação de uma estrutura de ligação e 

coordenação minimiza a redundância de esforços, fornecendo um ponto de contato 

claramente definido e acessível, reconhecido igualmente pelos militares e pela 

comunidade; 

c) Continuidade – a continuidade do trabalho facilita a realização dos 

trabalhos e o contato com as agências, aumentando a confiança mútua; e 

d) Compartilhamento de informações – divulgar informações atuais e 

relevantes, a fim de ser visto pelo componente civil como fonte confiável, apoiando 

a arquitetura de ligação. (BRASIL, 2017a). 

Teixeira (2017), antigo instrutor do CCOPAB e outrora integrante da 

MINUSTAH propôs, ao final de seu mestrado profissional na Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), uma estrutura CIMIC para organizações valor 

Btl durante operações de apoio a órgãos governamentais. 
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Em que pese o manual CIMIC não ter sido publicado à época, os pormenores 

relacionados a qualquer estrutura abaixo do escalão Bda não foram esmiuçados 

naquela fonte de consulta, quando de seu lançamento em 2017. 

 

 
Figura 17 - Sugestão de seção As Civ no organograma de OM valor batalhão 

Fonte: Teixeira (2017) 

 

Para Teixeira (2017), a Seç As Civ estaria em igual patamar perante as 

demais seções do EM do Btl, subordinada diretamente ao Cmdo e com possibilidade 

de ligar-se tecnicamente com o E-9. Tal estrutura seria perene, atuando antes de 

quaisquer operações e podendo, dessa forma, aprofundar suas ações de 

planejamento e preparação para um emprego mais eficaz quando assim necessário. 

Sua composição seria conforme a figura abaixo: 
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Figura 18 - Sugestão de composição de uma Seç As Civ de uma OM valor batalhão 

Fonte: Teixeira, 2017 

 

Embora sua pesquisa tenha sido eixada mormente com as Op GLO 

ocorridas nos complexos de comunidades do Rio de Janeiro, às quais se referia, à 

época, como Forças de Pacificação (F Pac), as conclusões de Teixeira (2017) 

corroboram para complementar lacunas importantes sobre a doutrina de emprego 

CIMIC no Brasil e em Op AOG, servindo também de subsídio para o prosseguimento 

da evolução doutrinária tão necessária ao EB, quando se fala de As Civ e CIMIC. 

Já Valdetaro (2017), em artigo publicado na revista do CCOPAB, sugere uma 

composição mais voltada para o emprego descentralizado em apoio ao Cmt tático. 

Tendo também publicado seu estudo antes da emissão do manual CIMIC pelo EB, 

no qual mais tarde esse militar teria massiva participação (junto ao COTER), 

Valdetaro (2017) disse o seguinte:  

 
[...] Entendido que o EB não possui uma doutrina consolidada, como 
apresentado ao longo do trabalho, necessita apoiar-se na adaptabilidade de 
seus militares quando da necessidade de empregos em ações dessa 
natureza. Levando em consideração que a proposta de apoio da capacidade 
CIMIC para a FTC visa o apoio em combate e após análise das entrevistas, 
da bibliografia e da experiência do autor, chega-se à conclusão de que, para 
embasar uma futura elaboração de uma doutrina da capacidade CIMIC da 
Força Terrestre, a Doutrina da OTAN, a qual tem como foco o apoio ao 
comandante tático, seria a mais indicada (VALDETARO, 2017, p. 23). 

 

E dentro desse viés, foi proposta a seguinte configuração para o 

destacamento (Dst) e equipes CIMIC em apoio a uma FTC:  
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Figura 19 - proposta de um Dst CIMIC 

Fonte: Valdetaro, 2017 

 

Segundo essa proposta, o EM do Dst será composto pelos oficiais de 

pessoal, inteligência, operações e logística. Por vezes, na falta de pessoal, o SCmt 

poderá acumular as funções de oficial de pessoal e logística. Caberá ao EM o 

planejamento e emprego das Eq CIMIC de acordo com as demandas, em apoio a 

determinada peça de manobra, podendo ser empregado até o escalão Btl. 

As equipes CIMIC, seriam comandadas por 1 (um) capitão/tenente e não 

deveria haver um padrão de quantidade de equipes a ser estabelecido. Aos moldes 

do Dst Op CIMIC, as equipes deverão ser montadas à medida que demandas 

surgirem, devendo conter pelo menos uma turma de reconhecimento/assessoria; 

uma turma de ligação; uma turma de gerenciamento de projetos; e quantos mais 

times forem necessários, incluindo civis especialistas em suas constituições, quando 

for o caso (VALDETARO, 2017). 

 

 
Figura 20 - proposta de uma Eq CIMIC, componente do Dst CIMIC 

Fonte: Valdetaro, 2017 
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2.1.7.5.2 Princípios e atribuições dos militares com função CIMIC 

  

O manual CIMIC descreve alguns princípios a serem obedecidos por 
qualquer militar encarregado da cooperação civil-militar, durante uma operação, 
sendo eles:  

 
a) credibilidade (não fazer promessas e nem gerar expectativas);  
b) facilidade de relacionamento (ter uma boa relação com todos os atores 
envolvidos, estabelecendo as ligações necessárias);  
c) recebimento das informações e compartilhamento destas; e  
d) boa postura militar, boa apresentação individual e ser pontual (BRASIL, 
2017a, p. 2-7). 
 

Quanto às atribuições dos militares que atuam na CIMIC, o manual prevê, 

para o E-9, as seguintes: 

 
a) proceder à análise de assuntos civis;  
b) avaliar as implicações, na esfera dos assuntos civis, das linhas de ação 
(LA) elaboradas pela seção de operações;  
c) planejar e conduzir as ações afetas ao seu campo de atuação, em 
coordenação com as seções de inteligência, de operações, de comunicação 
social (Com Soc), de operações psicológicas (Op Psc) e de logística;  
d) identificar e listar todos os OI, OG e ONG existentes em sua área de 
responsabilidade, bem como identificar e listar seus líderes/chefes, seus 
respectivos propósitos, e grau de interação já atingido com o componente 
militar;  
e) verificar as possibilidades de emprego de instalações e pessoal civis, 
presentes na área de responsabilidade;  
f) verificar os serviços públicos e as infraestruturas críticas a serem 
preservados;  
g) verificar as necessidades e as possibilidades de ligações com as 
autoridades civis, para minimizar os óbices porventura existentes;  
h) realizar a ligação com as agências;  
i) estabelecer um centro de cooperação civil-militar (C3M);  
j) coordenar atividades CIMIC sob sua responsabilidade e assessorar o E-3 
durante o planejamento das operações militares;  
k) confeccionar o anexo de As Civ ao plano ou ordem de operações;  
l) esclarecer a população e os OG/OI/ONG presentes no TO/A Op;  
m) assessorar o Cmt nos assuntos relacionados aos civis; e  
n) participar, juntamente com a sua seção, das células funcionais de comando 
e controle de Op Info (BRASIL, 2017a, p. 2-7). 

 

Para os O Lig, diretamente subordinados ao chefe da 9ª Seção, no escalão 

mínimo brigada, estão previstas as seguintes atribuições: 

a) identificar homólogos e ligar-se com os mesmos;  

b) familiarizar-se com as capacidades, as limitações, o mandato, os objetivos 

e a estratégia de seus homólogos, para identificar possíveis áreas de interesses 

comuns;  
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c) manter contato estreito e construir uma boa relação de trabalho com os 

atores civis;  

d) manter, expandir e atualizar a lista/banco de dados dos contatos;  

e) identificar as principais lacunas de capacidade no ambiente civil que 

podem impactar a missão;  

f) ter ciência das atividades de outros O Lig, buscando harmonizar com as 

suas e podendo estabelecer um canal técnico com os mesmos;  

g) difundir a intenção do Cmt e as ideias-força, como parte da campanha 

global de informação; e  

h) propor e preparar visitas que estejam relacionadas com os interesses e 

com a intenção do Cmt (BRASIL, 2017a). 

Cabe salientar que uma das mais importantes regras a serem respeitadas 

por todos os integrantes da arquitetura é a premissa do ponto de contato único, 

segundo a qual o O Lig deve identificar, no âmbito da hierarquia das agências, se há 

ou não compatibilidade das autoridades ou decisores com sua esfera de atuação 

para então, somente com autorização do E-9, trabalhar pelo livre fluxo de informação 

de mão dupla. 

No caso da necessidade de interposição de um homólogo, os agentes CIMIC 

devem buscar dominar com rapidez o grau de envolvimento e confiabilidade daquele 

ator civil. Todas os pedidos de apoio devem ser analisados e checados junto ao Esc 

Sp, buscando manter a confiabilidade junto aos solicitantes. Após o processo 

decisório realizado pelo EM, o encarregado da CIMIC do escalão considerado 

apresenta as linhas de ação ao Cmt, as quais devem estar sempre coerentes com o 

contexto da operação militar.  De posse da decisão, o próprio encarregado ou o O 

Lig apresenta o detalhamento das atividades CIMIC que serão realizadas. Os O Lig 

CIMIC devem sempre esclarecer a relação de cooperação entre os componentes, e 

nunca de subordinação. Os O Lig devem procurar sensibilizar o homólogo sobre os 

seguintes aspectos: “valores e ética militar; e hierarquia militar que exige autorização 

do escalão superior para a execução de qualquer atividade militar. [...] Se oportuno, 

apresentar as capacidades e as limitações do contingente militar” (BRASIL, 2017a). 
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2.1.7.6 Estrutura de instalações e material  

 
2.1.7.6.1 Centro de cooperação civil-militar  

 

Em escalões grande unidade ou maiores, o C3M pode ser montado para 

viabilizar a ligação civil-militar, de forma a facilitar o fluxo de informações, encurtar a 

interface de contato com o componente civil e prover informações sobre a 

disponibilidade e os mecanismos de assistência aos atores civis. 

Para o seu funcionamento, é necessário um espaço reservado a: 

a) recepção de visitantes civis;  

b) realização de encontro entre as autoridades civis e militares;  

c) realização de reuniões e briefings; e  

d) condução do planejamento e o acompanhamento das ações CIMIC 

propriamente ditas. 

Por outro lado, em escalões Btl e abaixo, o manual não aborda qualquer 

possibilidade de criação de centro à semelhança do C3M, tão pouco sugere soluções 

intermediárias para eventuais demandas decorrentes, por exemplo, de uma 

operação mais duradoura. 

 

2.1.7.6.3 Materiais CIMIC 
 

Independente do estabelecimento de um centro voltado para as ações 

CIMIC, os elementos CIMIC devem se preocupar com uma quantidade mínima de 

material a ser conduzido para a área de operações, principalmente quando se trata 

de um contexto de isolamento da sede. Sobre essa temática, assim discorre o 

manual CIMIC:  

 
Para as ações CIMIC, podem ser demandados materiais específicos, além 
dos disponíveis nas organizações militares, particularmente no tocante à 
tecnologia da informação e comunicação (TIC), para estabelecer as ligações 
entre civis e militares e entre as estruturas CIMIC [...] Quanto à ligação, o 
Cmdo, o C3M e os O Lig necessitam de meios de comunicações confiáveis e 
seguros para que possa ser realizada a coordenação das atividades e das 
missões e o acompanhamento das operações CIMIC (BRASIL, 2017a, p. 3-
5).  
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A figura abaixo exemplifica alguns dos materiais que devem conter um C3M, 

sugeridos também pelo manual de CIMIC do EB. 
 

 
Figura 21 - Lista de verificação para estabelecimento de um centro C3M 

Fonte: BRASIL, 2017 

 

2.1.7.7 O Estágio de CIMIC no Centro Conjunto de Op Paz no Brasil  

 

Ministrado pelo CCOPAB, cuja sede se encontra atualmente no Rio de 

Janeiro – RJ, o estágio de cooperação civil-militar surgiu da necessidade do EB em 

preparar militares para o emprego nessa atividade durante a MINUSTAH, entre 2004 
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e 2017. Durante o período em que tropas estavam sendo enviadas ao Haiti, o estágio 

foi evoluindo e moldando-se conforme as experimentações que a prática em solo 

possibilitou. Conduzido em inglês, o estágio chegou a funcionar com até quarenta 

estagiários por turma e destinava-se tanto ao público-alvo militar quanto a 

integrantes de instituições civis parceiras (BRASIL, 2019a). 

Aos moldes dos sistemas de educação e desenvolvimento em doutrina 

CIMIC de renomados países, o CCOPAB foi pioneiro na aquisição e adaptação da 

doutrina CIMIC para a realidade vivida pelas tropas brasileiras, em que pese a 

proposta inicial do estágio ser exclusiva às operações na ONU (BRASIL, 2019a).  

Ainda que a ONU utilizasse o termo coordenação, pelo próprio viés mais 

humanitário já descrito anteriormente, o estágio recebeu a denominação de 

cooperação civil-militar. Outro dado válido é a necessidade de equiparação a curso, 

visualizada por Garbino (2017) e Valdetaro (2017), antigos e experientes instrutores, 

para que o estágio pudesse se colocar no mesmo patamar que os cursos já 

consagrados internacionalmente. Para Valdetaro (2017), inclusive, haveria uma 

necessidade de se diversificar os cursos na área de CIMIC, conforme o seguinte: 

curso básico de CIMIC, com a finalidade de habilitar Cap/Ten/Sgt a comporem Eq 

CIMIC em operações; curso intermediário de CIMIC, com a finalidade de  habilitar Of 

Sup/Cap aperfeiçoados a comandarem e comporem o EM de um Dst CIMIC; e curso 

de assuntos civis, com a finalidade de instruir os Of QEMA para comporem as 9ª 

Seções dos EM de Bda, DE e FTC. 

Com o término da MINUSTAH, houve necessidade de revisão da 

nomenclatura e conteúdo do curso. Shoji (2013) entendeu que, com o aumento das 

demandas pela CIMIC em GLO no território nacional, observou-se ainda a 

necessidade de pessoal especializado e dedicado para a função in locu, não sendo 

mais a seção de Com Soc da OM capaz de conduzir tais atividades cumulativamente. 

Corrêa (2020) reiterou que esforços deviam ser envidados para adequar as 

estruturas CIMIC já existentes no Brasil para essa importante atividade (GLO), uma 

vez que a população atualmente acaba por se constituir no público-alvo prioritário de 

qualquer operação. 

Valdetaro (2017), ainda sobre o antigo estágio de cooperação civil-militar, 

afirmou que “dada a sua grade curricular, não prepara militares para missões fora da 

esfera ONU. Entretanto, a reformulação deste curso, adequando-o às peculiaridades 
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do ambiente nacional pode representar uma alternativa valiosa [...] o grande 

problema é que a doutrina nacional ainda está em desenvolvimento”. 

Assim, tendo esse entendimento alcançado órgãos decisores do EB, 

assessorados pelo próprio CCOPAB, foi emitida portaria nº 331-EME, de 28 agosto 

de 2017, que criou o estágio de coordenação civil-militar (BRASIL, 2020c). Ainda 

com duração de no máximo quatro semanas, o estágio manteve a ênfase na 

preparação de oficiais, subtenentes e sargentos habilitados no idioma inglês para 

atuar em missões sob a égide da ONU, porém agora com uma abrangência maior, 

que inclui também outras missões multidimensionais e a própria negociação de 

situações de discordância com parceiros de determinada operação (BRASIL, 2020c). 

 
2.2 O AMBIENTE OPERACIONAL DE SELVA 

 

2.2.1 Lições sobre a interação com civis em conflitos internacionais 
 

O combate em ambiente de selva está presente nos diversos continentes e 

porções territoriais do mundo. Porém, somente a partir da 2ª Guerra Mundial é que 

se passou a ter o entendimento de que esse ambiente requer preparação e 

adestramento diferentes. Isto é, anteriormente, pouco se modificava em termos de 

técnicas, táticas e procedimentos, submetendo-se a tropa, muitas vezes, a 

condições em combate ainda mais árduas do que o necessário. A campanha do 

Japão imperial para se opor ao avanço dos aliados no teatro do Pacífico, na Segunda 

Guerra Mundial, é um exemplo perfeito do que não deve ser feito durante uma guerra 

convencional em ambiente de selva (ROSSI, 2013, tradução nossa). 

Embora os EUA estivessem envolvidos por décadas em ambientes de selva, 

como nas Filipinas ou no Panamá, o primeiro manual de guerra na selva do exército 

dos EUA foi publicado apenas em 1941 (EUA, 1941, tradução nossa).  

Após a 2ª Guerra Mundial, os EUA passaram a modificar manuais militares 

sobre conflitos em ambiente de selva, principalmente fruto de eventos internacionais, 

como a emergência da Malásia de 1948-1960, a rebelião de Hukbalahap, nas 

Filipinas, em 1942-1954, e o impacto da guerra na Indochina, conduzida pelos 

franceses. Entretanto, esses manuais eram mais discretos, principalmente o FM 72-

20 (1944), considerando apenas que as operações na selva eram influenciadas pelo 

clima, topografia, hidrografia, vegetação, materiais de superfície e características 



    79 
 
 

culturais. Era o unânime o consenso de que as condições da selva estavam, 

indiscutivelmente, entre as condições mais difíceis que os militares podem encontrar 

no combate (CROSS, 1990, tradução nossa). 

Apesar disso, todos os manuais de países que dissertavam sobre conflitos 

na selva consideravam como foco a relação entre as tropas e a população local. Os 

"nativos" aparecem nas diferentes seções relativas à inteligência e coleta de 

informações, transporte de suprimentos e também nas partes relacionadas à higiene 

e saúde. Além da obtenção de informações, a ajuda dos nativos locais no transporte 

de materiais era sempre considerada importante. 

No que diz respeito à higiene, o FM 72-20 (1944) instrui as tropas a se 

afastarem dos habitantes locais, considerados úteis apenas para apontar frutas e 

plantas comestíveis. O manual é claro ao induzir sempre uma postura de suspeita e 

considerar tropas americanas superiores. O mesmo tipo de condescendência 

continua no FM 72-20 (1954) que, embora incentive o uso dos locais como 

facilitadores de transporte de suprimentos ou fontes de informação, os considera 

normalmente "ignorantes, supersticiosos e preguiçosos para cooperar" (EUA, 1954).  

Curiosa, no entanto, é a atitude sugerida aos militares em relação a eles, 

que parece mudar de desprezo, descrita no FM 72-20 (1944) para respeito cauteloso, 

no FM 31-35 (1969). Destaca-se, nesse ínterim, o O FM 31-30 (1965), que chega ao 

ponto de introduzir uma espécie de “curso breve de psicologia avançada” para 

soldados que lidam com a população local silvestre, recomendando aprender sua 

cultura e tradição, mas ainda propõe que se evite o uso de intérpretes locais, 

porquanto possam colocar interesses pessoais em jogo e comprometer a missão. 

A entrada dos EUA no Vietnã ocasiona o maior número de mudanças no 

entendimento sobre um conflito em ambiente de selva, a começar pelo advento do 

helicóptero em massa. O entusiasmo dos militares pelos novos conceitos de 

mobilidade aérea na década de 1960 passa a ser encontrado nos manuais de guerra 

na selva, finalmente fornecendo a solução para as dificuldades de transporte e 

movimentação. Consequentemente, essa maior dependência desse meio bobre 

influencia todos os aspectos da guerra na selva, colocando a necessidade de 

preparação de clareiras para servirem de zonas de pouso, a necessidade de 

unidades de engenharia especializadas para a limpeza de zonas de aterrissagem e 

a introdução de novas técnicas de manobras de ataque, envolvimento e perseguição. 
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O movimento de tropas e o transporte de suprimentos é, sem dúvida, um dos 

assuntos mais discutidos nos manuais surgidos após o Vietnã. 

Outro fator bastante ponderado foi dificuldade nas comunicações: dados os 

entraves para se garantir uma comunicação adequada e constante entre indivíduos 

e unidades no ambiente da selva, todos os manuais enfatizam cada vez mais a 

importância de confiar em procedimentos previamente acordados, com o termo 

procedimento operacional padrão (POP) aparecendo pela o primeira vez no FM 72-

20 (1954). 

De volta à temática de interação com a população local, nos primeiros dias 

do envolvimento americano na guerra, o General Westmoreland, comandante da 

Assistência Militar dos EUA no Vietnã (em inglês Military Assistance Commander in 

Vietnan - MACV), priorizou impedir que o movimento rebelde ganhasse mais terreno 

no Vietnã do Sul e optou por confiar em agências civis para obter a vitória. No 

entanto, antes de 1967, as operações de estabilidade dos EUA eram totalmente 

descoordenadas com diferentes agências civis, e todas executavam suas ações 

separadamente. Embora elas devessem ser coordenadas, teoricamente, pela 

embaixada dos EUA, essa não era a realidade. Para a tropa, as realidades do campo 

de batalha forçaram as estratégias de pacificação a recuar nas operações de 

combate convencional (WHITE, 2009, tradução nossa). 

De acordo com a avaliação daquele comandante, eles eram simplesmente 

incapazes de operar no “ritmo alto que a guerra exigia”.   O objetivo do General era 

remover completamente a influência dos rebeldes no Vietnã do Sul e, para isso, ele 

precisaria instilar as agências civis com eficiência. Para atingir esse objetivo, foi 

autorizado, pela primeira vez, que militares estivessem sob o comando direto de 

civis. Essa fusão não apenas uniu civis e militares com habilidades comparáveis, 

mas também ajudou a dissolver grande parte da lealdade de determinadas agências 

líderes que impediam que os civis trabalhassem, efetivamente, junto a militares 

(WHITE, 2009, tradução nossa). 

Outro fator preponderante para a referida mudança foi a necessidade de 

maior entendimento cultural. O treinamento e o equipamento da população indígena 

do Vietnã eram parte vital da estratégia. Por meio do estudo das tribos malaio-

polinésias do planalto  central do vietnamita, antropólogos de determinada 

universidade contratados pelas forças armadas americanas desenvolveram 

maneiras pelas quais as populações indígenas podiam ser convencidas a se 
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mobilizarem contra os Vietcong. Com essas estratégias e uma maior compreensão 

cultural, membros treinados das forças armadas dos EUA conseguiram convencer 

os moradores a reunir informações sobre grupos insurgentes e assumir a 

responsabilidade de neutralizá-los. Isso permitiu que os militares americanos se 

concentrassem no combate à Frente Nacional de Libertação Vietcong (FNLV) 

(WHITE, 2009, tradução nossa). 

Ao fazer um esforço para se comunicar com eles em um idioma comum, 

além de protegê-los dos abusos da etnia vietnamita, esses soldados conseguiram 

conquistar a lealdade dos camponeses que, finalmente, concordaram em pegar em 

armas após a ofensiva do Tet. No final, a 4ª Divisão de infantaria abandonou seus 

projetos de desenvolvimento na província de Pleiku, quando eles foram requisitados 

para uma área de operações diferente. No entanto, a missão mostrou o potencial 

dos militares para formar parcerias de longo prazo com os povos indígenas, que 

resultaram em acordos de segurança mutuamente benéficos (WHITE, 2009, 

tradução nossa). 

Como conclusão, tem-se que apesar da experiência militar dos EUA, em 

termos gerais do conflito, não ter caminhado para um desfecho tão favorável aos 

americanos no Vietnã, foi um excelente exemplo da integração bem-sucedida de 

esforços civis e militares no combate à insurgência, contribuindo para a reconstrução 

daquela nação. 
 

2.2.2 Caracterização do ambiente operacional amazônico 
 
2.2.2.1 Generalidades 

 
"Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, 

porém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la”. A frase do General 

Rodrigo Otávio faz sábia intersecção entre o passado e o presente daqueles que 

dedicam suas vidas ao desenvolvimento e manutenção da soberania nacional na 

Amazônia. O elo comum aos períodos a que faz referência o líder de outrora 

consiste, justamente, nas agruras típicas de um ambiente operacional totalmente 

alheio ao que está acostumado o homem ocidental. E somada à aspereza nociva 

para os não íntimos desse bioma extraordinário, infelizmente, o Brasil ainda debruça 
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seus esforços contra ameaças internacionais disfarçadas de bom-mocismo, 

caracterizados pela cobiça por recursos naturais tão caros ao planeta. 

A visão ambientalista, atualmente associada aos anseios de garantir a 

integridade da biosfera e a uma postura não-predatória em relação ao ambiente, 

favorece a percepção da Amazônia enquanto patrimônio de interesse mundial, 

aguçando o pressuposto  de que a floresta é o “pulmão do mundo” e reforçando o 

credo de que a Amazônia brasileira é uma reserva única da biosfera terrestre e, 

ainda, que sua possível violação traria consequências irreversíveis ao aquecimento 

global e ao “efeito estufa”. Sob esse manto, fica a ideia de que a preservação da 

Amazônia está, supostamente e segundo uma relação de causa e efeito, vinculada 

à preservação da sobrevida em todo o planeta Terra (MENDES e MELO, 2010).  

 

2.2.2.2 Aspectos fisiográficos 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região da 

Amazônia Legal possui uma superfície aproximada de 5.217.423 km², 

correspondente a cerca de 61% do território brasileiro, e é composta pelos Estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, 

bem como pelos municípios do estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 

44º. Assim sendo, infere-se que um terço da área continental coberta por florestas 

tropicais no mundo esteja sob posse do Brasil.  

Dentre a variedade de recursos naturais disponíveis, destaca-se a riqueza 

geológica, que possivelmente é o maior chamariz para a cobiça internacional, 

conforme apontaram as Instruções Provisórias 72-1 (1997) e também a pesquisa de 

López (2000), cuja tese descreve que uma suposta crise social e degradação 

ambiental na Amazônia justificaria a criação de um regime de segurança regional. 

 

2.2.2.3 Vegetação 

 

O domínio morfoclimático amazônico foi descrito por Silva, Olic e Lozano 

(2013) como “um mosaico de formações florestais que se estende também pelos 

territórios da Guiana Francesa, do Suriname, da Venezuela, do Peru, da Bolívia, da 

Colômbia e do Equador”.  
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A também chamada hileia tropical latifoliada úmida é, ao lado da hidrografia, 

uma das peculiaridades mais latentes da Amazônia. Os seus tipos de vegetação 

mais dominantes são (ver figura 22): floresta ombrófila densa (mais predominante), 

floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila mista, savana e campinarana (BRASIL, 

2006).  

 
Figura 22 - Bioma da Amazônia 

Fonte: BRASIL, 2006 

 

Nas matas de terra firme (80% do domínio), encontramos exemplares com 

mais de 60 metros de altura. Por outro lado, nas áreas de alagadiço, encontram-se 

as matas de igapó e de várzea, formadas por plantas aquáticas e árvores de até 20 

metros, bem como arbustos, cipós e trepadeiras. Cerrado e campo também podem 

ser encontrados na Amazônia (SILVA; OLIC; LOZANO, 2013), como no caso dos 

chamados “lavrados” no norte do estado de Roraima.  
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A floresta de terra firme pode ser primária ou secundária. A primeira é 

constituída por inúmeras “espécies de árvores, trepadeiras e outros vegetais, 

dispostos em camadas de diferentes alturas (de 30 m a 40 m), com troncos lisos e 

diâmetro variando entorno de 1 m. Seu interior é permeável ao movimento de tropas 

a pé (BRASIL, 1997, p. 2-2). A segunda, constitui-se em densa mistura de moitas, 

trepadeiras e espinheiros, normalmente próximas a áreas urbanizadas, dificultando 

demasiadamente o deslocamento do homem a pé (BRASIL, 1997). 

 

2.2.2.4 Hidrografia 

 

Localiza-se na região amazônica a bacia hidrográfica do rio 

Solimões/Amazonas, considerada a maior do mundo (BRASIL, 1997). Limitada pelo 

planalto guianense ao Norte, pelo planalto central brasileiro ao sul, pelos Andes a 

oeste e pelo Oceano Atlântico a leste, esta bacia representa 12% da água doce do 

mundo. Apesar de, segundo a Agência Nacional de Águas (2018), a distribuição 

hídrica brasileira ser desigual, devido à maior concentração e demanda na faixa leste 

do país, a bacia em tela e seus inúmeros rios tributários garante vasta rede natural 

apta ao transporte fluvial (BRASIL, 2006). Para Oliveira (2015), “a extensão 

navegável dessa região chega a 18.300 km e corresponde praticamente a 65% de 

toda rede hidrográfica brasileira”. Por conseguinte, os rios, igarapés, paranás, furos 

e lagos são de vital importância à população amazônida que, ao longo dos anos, se 

instalou à beira dos cursos d’água navegáveis, garantindo a logística que abastece 

as localidades ribeirinhas as quais, não raro, não permitem acesso pelo modal 

terrestre (ALVIM, 2019). O modal fluvial acaba superando o aéreo, pelo baixo custo 

e maior capacidade de transporte. Nesse sentido, nota-se que muitos rios tem papel 

importante na estruturação do povoamento, permitindo a integração e até o comércio 

com países limítrofes. Por outro lado, a grande desvantagem desse modal é a sua 

vinculação ao regime hídrico que o torna, por vezes, inviável e impossibilita 

completamente a navegação, conforme descrito a seguir. 

 

2.2.2.5 Regime Hídrico 

 

O Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (2020) assim 

definiu regime hídrico: “conjunto das variações do estado e das características de 
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uma massa de água que se repetem regularmente no tempo e no espaço, incluindo 

as variações cíclicas, por exemplo as sazonais”. O entendimento desse fenômeno 

natural é peça fundamental para o planejamento e condução das operações na 

Amazônia, tendo em vista o efeito causado não apenas à navegabilidade dos rios, 

mas também à trafegabilidade das estradas e chamados ramais, o que acaba por 

incluir nesse conjunto de danos as pistas de pouso de chão batido (ou piçarra) 

(ALVIM, 2019). Tal fenômeno rende à Amazônia uma síntese climática comum, onde 

“as estações do ano são reduzidas a duas: a estação das chuvas ou inverno - de 

outubro a abril - com índice pluviométrico elevado, e a estação seca ou verão - de 

maio a setembro - com chuvas esporádicas” (BRASIL, 1997). Por fim, incluem-se no 

rol de fenômenos atinentes aos recursos hídricos as precipitações pluviométricas, 

especialmente quando ligadas a um baixo teto de cobertura de nuvens, que acaba 

por limitar a visibilidade horizontal e impedir o voo de helicópteros, os quais 

apresentam “relativa dependência das condições meteorológicas e climáticas 

(BRASIL, 2000).” 

 

2.2.2.6 Aspectos Psicossociais 

 

A região amazônica possui enormes vazios ecumênicos. As pessoas tendem 

a se concentrar nas capitais estaduais e ao longo dos grandes rios e rodovias, 

deixando as fronteiras demasiadamente vulneráveis e de difícil controle de ações 

criminosas das forças adversas (BRASIL, 1997). Além disso, os índices de 

desenvolvimento apontam para uma alta taxa de mortalidade infantil, baixa 

expectativa de vida e insalubres condições de saúde da população. Entre as doenças 

endêmicas transmissíveis, figuram com destaque a malária, a tuberculose, a 

leishmaniose e a lepra. Outra vulnerabilidade é a educação, onde verificam-se os 

seguintes problemas principais: a dispersão populacional que, relacionada à 

inacessibilidade de locais de moradia, conduzem a altas taxas de evasão e baixa 

frequência. Soma-se, ainda, um elevado número de professores por vezes 

despreparados que contribuem, principalmente no ensino fundamental, para um 

ensino de baixa qualidade (SANTOS FILHO, 2012). 

 

2.2.2.7 Aspectos Econômicos 
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A despeito das riquezas naturais já anteriormente elencadas, a Amazônia 

ainda possui deficitária estrutura econômica, limitando as possibilidades de 

exploração desses recursos durante operações militares. Dentre eles, faz-se 

ponderoso ressaltar os abastados recursos hídricos e até o fato de que, segundo 

projeções, a água doce do mundo se tornaria escassa na metade do século XXI 

(BRASIL, 1997).  

O transporte fluvial é o que mais predomina. As capitais dos estados 

dispõem de aeroportos de nível até internacional, sendo que há também cidades nos 

interiores servidas de aeroportos com linhas aéreas regionais. Há, ainda, os campos 

de pouso (por vezes clandestinos) existentes em garimpos e fazendas. A malha 

rodoviária é bastante precária, devido principalmente ao regime de chuvas que 

acaba por tornar difícil sua manutenção. A rodovia BR-230 (Transamazônica) e suas 

transversais, apesar de não estarem totalmente pavimentadas, permitem a ligação 

com diversas hidrovias, criando certa flexibilidade e capilaridade até o interior 

(BRASIL, 1997). “[...] Os portos de Manaus, Belém, Porto Velho e Santarém são os 

principais da região. O modal ferroviário se resume à estrada de ferro que liga a 

província mineral de Carajás ao porto de Ponta da Madeira (NASCIMENTO, 2014).” 

 

2.2.2.8 Aspectos Políticos 

 

A Amazônia é, conforme já supramencionado, alvo de cobiça nacional e 

internacional, tendo seus temas com presença constante nas mídias estrangeiras. 

Muitas das vezes, sob a pecha de temas superficialmente justificados como a 

salvação da floresta, proteção dos índios e a propagação religiosa. Frequentemente, 

as ações de algumas entidades internacionais visam inibir a atuação governamental 

dos países amazônicos, limitando a soberania e trabalhando para uma futura 

internacionalização desse rico território (BRASIL, 1997). Essa atuação se faz, 

também, pela presença de ONG suportadas por nações estrangeiras, que muitas 

das vezes são utilizadas como fachada para a realização de levantamento 

estratégico de área (BRASIL, 1997). Ainda, se incluem no escopo das tensões 

políticas as lutas de comunidades afetadas por desastres naturais ou ocasionados 

por grandes empresas, a corrupção de governos locais e a questão fundiária, cuja 

temática envolve desde a invasão de grandes propriedades por movimentos sociais 

até a grilagem de terra. 
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2.2.3 As agências e ONG que atuam na Amazônia 
 

Problemáticas e interesses diferenciados requerem soluções diferenciadas, 

as quais levaram ao surgimento de diversos atores governamentais, civis e até 

internacionais na Amazônia brasileira. Não obstante o interesse internacional 

constantemente materializado e mascarado por meio de organizações financiadas 

por grandes atores mundiais, o estado brasileiro instituiu, ao longo dos últimos 50 

anos, diversas agências de cunho protecionistas. São agências voltadas para a 

normatização técnica, o assessoramento e, principalmente a fiscalização do 

cumprimento das leis de cunho ambiental, fundiário e indigenista. Entretanto, muitas 

delas acabam, pela pouca maturidade institucional, se afinando a ideologias 

contrárias à manutenção da soberania nacional. 

A respeito da tendência político ideológica de algumas agências e da forma 

de abordagem jornalística para favorecimento de determinados setores contrários às 

intenções do governo, Mendes e Melo (2010) assim colocaram: 

 
[...] Assim, uma vez que o imaginário do público brasileiro reflete a apreensão 
da Amazônia segundo o seu quadro natural, outros aspectos característicos 
deixam de ser enfatizados, tais como: cultura regional; histórico e 
perspectivas de povoamento e desenvolvimento; demandas econômicas, 
políticas e sociais dos brasileiros que lá residem; etc. Por seu turno, a 
imprensa desponta como um vetor dotado de especial capacidade para a 
ampliação do debate sobre as questões amazônicas, o que ocorre em função 
da variedade de conteúdos expressos pelos veículos jornalísticos e da 
análise atualizada de diversos acontecimentos, em especial daqueles 
deflagradores de mídia espontânea. Como exemplos, tem-se a cobertura de 
danos ambientais decorrentes da exploração econômica criminosa ou 
desordenada, o acompanhamento de visitas de comitivas interministeriais à 
região amazônica e o registro de atos violentos e/ou de protesto próprios às 
dinâmicas sociais. Nesse contexto, a visibilidade alcançada por certos 
atores sociais através da mídia denota prontidão de setores do ativismo 
social organizado, no que concerne à promoção e/ou exploração de 
eventos noticiosos. Dessa forma, fatos específicos, como o início da 
mobilização para a retirada de não-índios da reserva Raposa Serra do Sol, 
demonstram que instituições de pequeno porte, como o Conselho Indígena 
de Roraima, podem vir a alcançar espaço significativo na mídia, em contraste, 
por exemplo, a outras organizações não governamentais que, representando 
posicionamento social distinto, se mostram menos eficazes no 
relacionamento com a imprensa. Por outro lado, e, com base na imprensa, 
constatam-se conflitos de posicionamentos entre órgãos do poder público 
acerca de questões comuns. Nesse caso, o índice de 27,8% atesta certa 
dificuldade na afirmação de um discurso coerente, coordenado e unificado do 
Estado brasileiro, o que pode ser exemplificado por meio das divergências 
ocorridas entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura 
sobre a dinâmica de desmatamento na Amazônia. Nesse caso, fica 
igualmente clara a contraposição entre duas perspectivas gerais, ambas com 
propostas desenvolvimentistas, porém uma de viés preservacionista e outra 
de caráter exploratório/desbravador (MENDES e MELO, 2010, p. 14). 
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Por outro lado, as ONG, por não possuírem essa ligação com o Estado, 

direcionam seus esforços para as mais variadas causas, em sua maioria, de cunho 

ambientalista e protetivo, sendo também forte a bandeira dos direitos humanos, 

comumente relacionada à temática indígena. Cabe destacar o montante de ONG 

que trabalham pelo desenvolvimento da Amazônia, enfrentando desafios diários 

relacionados, tanto ao ambiente inóspito, quanto às dificuldades orçamentárias. 

Essas ONG têm condições de fornecer informações importantes sobre a área de 

operações, bem como prestação de serviços e até cessão de insumos e recursos, 

em ocasiões especiais. 

Dentre a variedade de atores não militares, encontram-se abaixo os de 

atuação mais vultuosa e cujos objetivos se interseccionam com os das Forças 

Armadas, durante eventuais Op GLO, não considerando, obviamente, as diferenças 

de incidência regional de cada uma delas:  

a) agências governamentais federais: Polícia Federal, Receita Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

b) agências governamentais estaduais/locais: Polícia Militar, Polícia 

Ambiental, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente e 

Defesa Civil. 

c) Organizações não governamentais: Amazoncoop, Amazon Watch, 

Amazonlink.org, Amigos da Terra Internacional (Friends of the Earth International), 

Argonautas – Ambientalista da Amazônia, CCPY – Comissão Pró – Yanomami SOS 

Amazônia, CIMI – Conselho Indigenista Missionário, COICA – Coordenação das 

Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, EDF – Environmental Defense Fund, 

Escola da Amazônia, EWGA – European Working Group on Amazonia (Grupo de 

Trabalho Europeu sobra a Amazônia), Fundação Vitória Amazônica – FVA, 

Greenpeace Internacional – GPI, GTA – Grupo de Trabalho Amazônico, ICV – 

Instituto Centro de Vida, IMAFLORA – Instituto de Manejo e certificação Florestal e 

Agrícola, IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IPAM – 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, ISA - Instituto Socioambiental,  MAB 

– Movimento dos Atingidos por Barragens, ISPN – Instituto Sociedade, População e 

Natureza, Pesacre – Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do 
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Acre, Projeto Saúde e Alegria, RAN – Rainforest Action Network, SOS Amazônia, 

Survival International, OTCA – Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, 

WWF Brasil – Fundo Mundial para a Natureza, entre outros. 

 

 
Figura 23 - Logotipos de ONG atuantes na Amazônia. 

Fonte: o autor 

 

2.2.4 Entidades privadas 
 

Quando legalmente amparadas, as diversas entidades voltadas para a 

exploração dos recursos naturais na Amazônia tendem a contribuir para o 

desenvolvimento local e regional dos centros urbanos. Não obstante seu 

relacionamento estritamente comercial, muitas empresas podem agregar 

capacidades e unir esforços na preservação ambiental e no combate às 

desigualdades sociais, o que acaba por corroborar com a estabilidade e garantia da 

ordem em determinadas regiões. Além disso, os estabelecimentos comerciais e até 

mesmo fazendeiros, empreiteiros e destacadas personalidades da economia 

regional podem, desde que amparadas pelos dispositivos legais, fornecer insumos 

de interesse aos vetores sociais presentes (MONTEIRO, 2005). 
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2.2.5 Segmentos sociais 
 

Fruto de uma vasta diversidade etnocultural, o homem da Amazônia se 

organizou, ao longo da colonização, em singulares formações sociais. Caboclos, 

europeus, indígenas, nordestinos e ribeirinhos compõem uma pluralidade cultural que, 

aliada ao sincretismo religioso, gerou uma sociedade que aprendeu a fazer da floresta 

sua fonte de sobrevivência. A despeito das violações ambientais e dos crimes 

envolvendo uma variedade de atividades ilegais, a sociedade amazônida busca, em 

verdade, neutralizar os efeitos de um povoamento tardio e integração incipiente. 

Entender a dinâmica social da área de operações é vital para a eficácia da ligação 

civil-militar.  Apesar de não ser a missão precípua da maioria das OCCA na selva, 

contribuir para a superação dos desafios impostos pelo rio e pela floresta deve 

perpassar pelos objetivos secundários dos oficiais e sargentos encarregados da 

ligação civil-militar na área de operações. Os ribeirinhos e indígenas constituem os 

principais grupos predominantes nas localidades em que o EB opera. Entretanto, dada 

a imensidão da região e as subdivisões sociais existentes, não convém delimitar de 

forma definitiva as características desse ou daquele grupo social, porquanto estão em 

constante mudança e variam conforme cada região. 

 

2.2.6 Influência das características do ambiente de selva nas operações 
 

As características do ambiente operacional Amazônia requerem profundo 

estudo prévio e planejamento específico, capaz de possibilitar um emprego eficaz da 

Força Terrestre. Nesse contexto, o fator de decisão terreno permite conhecer 

diversas características que pormenorizam as operações na selva. As cidades 

devem ser supervalorizadas, uma vez que se constituem em objetivos estratégicos 

e táticos, tanto pela concentração de serviços úteis e meios de exploração de 

recursos, quanto por dominarem vias fluviais ou terrestres. 

Na guerra na selva, mormente do que em terrenos convencionais, o vulto 

das operações sofrerá a servidão da capacidade de suprir as forças (BRASIL, 1997). 

As agruras do ambiente tornam condicionantes o uso de equipamentos menores, 

mais leves e mais resistentes. A vegetação, a ausência de luminosidade a umidade 

limitam demasiadamente a operacionalidade de meios optrônicos, de busca de 
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alvos, de visão noturna e o GPS, o que acaba por implicar na necessidade de 

conhecimentos tradicionais de orientação para garantir deslocamentos seguros. 

O equipamento rádio sofre intensa variação em suas configurações originais, 

principalmente relativas ao alcance, por conta das vegetações e das condições 

meteorológicas (BRASIL, 1997). 

As temperaturas altas, a umidade do ar intensa e os altos índices 

pluviométricos indicam a importância da adoção de técnicas especiais no trato dos 

suprimentos, a fim de evitar seu perecimento prévio. A ausência quase totalitária de 

recursos locais e a acanhada infraestrutura de suporte ao voo fazem com que sejam 

obrigatórios os processos diferenciados de transporte e suprimento de todos os tipos. 

No caso do verão, há épocas em que se dependerá quase que unicamente do 

transporte aéreo, em virtude da impossibilidade de navegação (BRASIL, 1997). 

Diante do exposto, verifica-se a real necessidade de bem conhecer as 

peculiaridades do ambiente operacional amazônico para a realização de operações. 

Esse quadro pode se agravar ainda mais quando o EB é empregado no contexto das 

OCCA, pois, por inúmeras vezes, essas instituições possuem modos, costumes e 

processos distintos, tanto logística quanto operacionalmente falando, o que dificulta 

a coordenação entre os atores em questão (MUNIZ, 2018). 

 

2.2.7 O emprego de tropa na Amazônia 
 

Desde o momento do “despertar” do mundo para a Amazônia brasileira, até 

os dias atuais, diversas foram as motivações para possíveis intervenções das Forças 

Armadas, seja na forma de ações preventivas, as quais representam a maioria 

esmagadora de incidência, até o emprego em situações de crise propriamente dita.  

Concluídas as bandeiras que outrora garantiram a conquista territorial 

portuguesa na direção oeste, passando posteriormente pelo trabalho épico do 

Marechal Cândido Rondon, as operações da época moderna que mais se 

assemelham às possibilidades de emprego de tropa na região amazônica foram as 

ocorridas na década de 70, durante o combate à guerrilha na região do rio Araguaia. 

Isto pois, além do armamento e equipamento do EB terem sofrido poucas 

modificações em relação aos dias atuais, as técnicas, táticas e procedimentos 

permanecem praticamente as mesmas, sendo pouco aperfeiçoadas desde então. 
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Pacificados os insurgentes e superada aquela fase conflituosa, as intervenções 

militares na selva brasileira passaram a ter caráter cada vez mais episódico.  

Sempre dentro da legalidade e sob a égide constitucional que direciona o 

emprego da força desde o advento da GLO, o EB tem tido papel decisivo, tanto na 

vigilância das fronteiras, quanto nas ações de dissuasão inerentes ao adestramento 

realizado pelos diversos quartéis situados em toda hileia latifoliada. 

A presença das tropas em diversas regiões amazônicas tornou-se 

imprescindível, conforme a política nacional de defesa (BRASIL, 2012a), no sentido 

de desenvolver as localidades para aumentar a taxa de densidade demográfica e, 

por conseguinte, diminuir as terras inabitadas que acabam por atrapalhar o controle 

do território nacional (GUERREIRO, 2017). 

As normas de conduta de emprego de tropa (NCET) do CMA (BRASIL, 

2016a) e do CMN (BRASIL, 2018c) detalham as regras de engajamento e orientam 

os comandantes de escalões menores, visando diminuir a ocorrência de deslizes ou 

abusos por parte da tropa empregada. Essas normas também pormenorizam 

procedimentos a serem tomados em situações diversas, tais como o trato com 

agências envolvidas na área de operações. 

Atualmente, na situação de normalidade, as Forças Armadas atuam de 

forma permanente no combate a delitos transfronteiriços e ambientais, sem 

necessidade de pré-determinação presidencial, na faixa de fronteira (150km do limite 

territorial). Nessa região, as tropas empregadas se revestem de poder de polícia para 

praticar ações de policiamento ostensivo (TAVEIRA, 2011).  

Contudo, faz-se imprescindível ponderar as diferenças legais que amparam 

o emprego de tropa na Amazônia, sob pena de alterar os rumos e enturvecer o 

entendimento do leitor sobre a presente pesquisa. Na próxima seção, serão melhor 

discutidas a concepção das Op GLO e as nuances de sua ocorrência na Amazônia. 
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2.3 OPERAÇÕES DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM 

 

2.3.1 Caracterização das operações de GLO 
 

Enquadrada nas OCCA, é uma operação militar conduzida de forma 

episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, que tem por 

objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio em situações de esgotamento dos órgãos de segurança pública (OSP) 

(BRASIL, 2013).   

A base legal para sua decretação consiste em uma tríade, composta pela 

Constituição Federal (Art 142), as Leis Complementares que versam sobre a 

organização, o preparo e o emprego (LC nº 97/99, LC nº 117/04 e LC nº 136/10) e o 

Decreto nº 3.897/01, que trata das diretrizes para seu emprego.  

No caso da região amazônica, deve-se atentar ao fato de que as 

condicionantes inicialmente requeridas para as Op GLO nem sempre ocorrem 

durante as operações na faixa de fronteira (Op Fx Fron), onde ocorrem ações 

subsidiárias das Forças Armadas no combate aos ilícitos transfronteiriços e 

ambientais, com permanente poder de polícia, atribuído pela LC 97/99, com a 

redação dada pelo Art 16 da LC 136/10 (BRASIL, 1999).  

Além das ações descentralizadas, com necessidade da presença da 
tropa em todo o território nacional, a ocorrência das Op GLO prevalece em áreas 
edificadas e se caracterizam pela complexidade, devido à dificuldade de 

coordenação de diversos atores com interesses diferentes (BRASIL, 2018a). 

Para fazer frente a essa multiplicidade de vetores, é importantíssimo que se 

siga o princípio da busca do apoio da população, da dissuasão, da iniciativa, do 

emprego seletivo da força e da atuação em cooperação e coordenação com 

agências, que prevê uma convergência de objetivos no âmbito de todos os vetores 

atuantes no contexto da operação (BRASIL, 2018a). 

A figura abaixo, consolidada por Goulart e Ribeiro (2016) sintetiza as 

principais diferenças em questão: 
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Figura 24 - GLO e ações subsidiárias na faixa de fronteira – principais diferenças. 

Fonte: Goulart e Ribeiro, 2016 

 

2.3.2 GLO e as Organizações Militares na Amazônia  
 

O EB, presente na região Amazônica desde o século XVII, vem amplificando 

sua disposição de tropa através da constante criação e realocação de unidades, com 

ênfase para a faixa de fronteira. Tais quartéis acabam por se constituir em pontos 

chave de desenvolvimento regionais, entorno dos quais surgem núcleos 

habitacionais, garantidores da presença do povo brasileiro e mantenedores da 

soberania (BRASIL, 2020a). 

 Atualmente, o EB possui mais de cento e vinte OM, situadas em cinquenta 

e oito localidades diferentes da região amazônica. Com um efetivo aproximado de 

vinte e cinco mil homens e mulheres, estão distribuídas entre o Comando Militar da 
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Amazônia (CMA), que enquadra os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e 

Acre, e o Comando Militar do Norte (CMN), que enquadra os estados do Pará, 

Amapá, parte do Maranhão e parte do Tocantins (SERPA, 2015). 

Estes dois comandos são compostos por seis brigadas de infantaria de selva 

e estas, por dezoito batalhões, também de infantaria de selva. Distribuídos por toda 

Amazônia Legal, esses quartéis proveem capilaridade e presença institucional, 

sendo, ainda, consistente ferramenta dissuasiva e fonte de poder defensivo do 

Estado Brasileiro (MUNIZ, 2018). 

Nos estados do Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Amazonas, ainda, 

alguns BIS são providos de companhias, pelotões e destacamentos especiais de 

fronteira, os quais estão situados ao longo da faixa de fronteira com os países 

vizinhos, garantindo a soberania e, muitas vezes, representando a única forma de 

presença estatal nas pequenas localidades fronteiriças. Muitas destas OM dispõem, 

em seus quadros, de efetivos indígenas que cumprem o serviço militar obrigatório, 

sendo essa, não raro, a única ligação de determinadas tribos com a nação brasileira 

(SERPA, 2015). 

Além das organizações de cunho operacional, o EB dispõe de diversas OM 

de estirpe logística, cuja finalidade é dar o suporte adequado ao emprego das tropas 

nas diversas condições. Essas OM estão subordinadas às Regiões Militares (8ª RM 

e 12ª RM), localizadas respectivamente em Belém - PA e Manaus - AM. Ainda, o 4º 

batalhão de aviação do exército (4º B Av Ex), situado em Manaus – AM, é 

contemplado com aeronaves de asa rotativa que apoiam os quartéis em operações, 

no transporte de pessoal ou de material, além de ser demasiadamente empregado 

em apoio às ações subsidiárias do EB. Outra OM de destaque na Amazônia é o 

Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), que possui a missão institucional de 

ministrar cursos e estágios voltados para as operações e sobrevivência na selva, 

além de ser o ente responsável pelo desenvolvimento doutrinário do EB no que diz 

respeito ao combate em ambiente operacional amazônico (MUNIZ, 2018). 

Durante a decretação presidencial de GLO, as OM mais aptas a conduzirem 

suas ações no campo operativo são os grandes comandos operativos (GCO), dos 

quais BIS são a principal peça de manobra. Entretanto, mesmo OM ligadas a 

atividades de apoio, como engenharia e logística, quando sediadas distantes das 

sedes de Bda, têm condições de conduzir ações de cunho operacional nas 



    96 
 
 

respectivas áreas de responsabilidade, como garantia da votação e apuração 

eleitoral e afins. 

 

2.3.3 Brigadas de selva e suas vocações prioritárias  
 

A concepção estratégica (CE), que faz parte do sistema de planejamento do 

exército (SIPLEx), traz à tona o embasamento conceitual que respalda como o EB 

deve ser empregado para cumprir cada uma de suas missões e, por conseguinte, 

como deve ser organizado e preparado para tal. Baseada no plano estratégico do 

exército (PEE), a CE amarra vocações prioritárias de emprego para os grandes 

comandos e grandes unidades (BRASIL, 2017d). A missão constitucional de defesa 

da pátria, que materializa a razão de existência das FA, inclui Op convencionais e 

Op na fronteira e, portanto, faz parte da maioria das vocações das GU. Por outro 

lado, a missão prioritária de garantia da lei e da ordem é vocação cativa de apenas 

algumas GU, como observa-se na tabela abaixo: 

 

 
Figura 25 - Vocações prioritárias para emprego de G Cmdo / GU, segundo especificidades. 

Fonte: BRASIL, 2017d 
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Como observado na figura 25, apenas a 23ª Brigada de Infantaria de Selva 

está vocacionada para, além das operações na faixa de fronteira, as Op GLO. Sediada 

em Marabá-PA, a referida Bda posiciona-se no sul do estado do Pará e, assim, 

distante das faixas de fronteiras brasileiras. Por outro lado, ocupa posição estratégica 

que já foi palco de diversos conflitos e situações de crises político-sociais, como a 

guerrilha do Araguaia, o massivo migratório decorrente do descobrimento de ouro na 

serra pelada e as recentes tensões relacionadas às estruturas estratégicas existentes 

na região, fruto da concentração de recursos naturais e respectivas empresas que os 

exploram. É o caso da usina hidrelétrica de Tucuruí, e da exploradora de minérios 

VALE. Assim, justifica-se, histórica e contextualmente, a vocação para as Op GLO da 

intitulada “maior e mais poderosa brigada da Amazônia”. 

 
2.3.4 GLO na Amazônia e suas potenciais motivações 

 

Sabe-se que a instabilidade que ocasiona a ocorrência de um eventual 

emprego em GLO pode ser potencializada pela ameaça às estruturas estratégicas 

(EE) essenciais à segurança nacional, como usinas hidrelétricas e eixos de 

transporte logístico (BRASIL, 2012b). 

Como resultado da maior ênfase dada pelo EB ao adestramento em GLO, 

em solução a possíveis instabilidades regionais, e em observância ao disposto na 

Constituição Brasileira e na estratégia nacional de defesa (BRASIL, 2012a), foi criado 

o projeto sistema integrado de proteção das EE – Proteger (BRASIL, 2012b).  

Segundo o portal do escritório de projetos do exército (EPEx), a criação 

desse PEE objetivou oferecer ao EB efetiva capacidade para a proteção das EE 

terrestres nacionais, em complemento aos sistemas de segurança orgânica e 

segurança pública, de modo a minimizar os riscos que possam comprometer a 

prestação de serviços essenciais em significativas parcelas do território nacional, 

com os prejuízos exponenciais decorrentes da interdependência das EE (BRASIL, 

2012b). 

Verifica-se então que, no tocante às EE da Amazônia, há uma grande 

concentração dessas instalações relacionadas à extração e processamento de 

recursos naturais, tais como os hídricos, biológicos e minerais (BRASIL, 2012b). 

Os problemas transfronteiriços, como a entrada de ilícitos, a questão 

fundiária, o garimpo ilegal, a biopirataria, o trabalho escravo, as reivindicações de 
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movimentos sociais e as questões indígenas contribuem diretamente para a criação 

de uma complexa predisposição a instabilidades na Amazônia (LOURENÇÃO, 

2006).  

Nesse contexto, constata-se que mesmo as OM operativas da região norte 

que não possuem responsabilidades junto à fronteira estão localizadas em pontos 

de proximidade tática com as EE de maior significância, conforme mostra a figura 27 

(p. 102). Em ambos os casos, os interesses dos diversos atores pressupõem alto 

nível de adestramento, por parte das referidas OM, no que tange à interação civil-

militar.  

Em consequência do exposto e, apesar da conjuntura político-social do país 

apontar para uma maior probabilidade de emprego em GLO nas regiões Centro-Sul e 

Nordeste do país (FREIRE, 2010), é ponderosa a consideração da constante 

possibilidade de emprego de tropa para solucionar crises de segurança pública na 

Amazônia brasileira. E, para tanto, em se tratando de interação civil-militar, busca-se 

com frequência os ensinamentos e práticas doutrinárias herdadas de Op recentes 

dessa natureza. Quanto às Op de não guerra, o manual de Op Sl sequer faz referência 

às possíveis modificações nas TTP decorrentes desse contexto. Esse hiato, 

encontrado no único manual de Op que trata exclusivamente do Ambi Sl, contribui 

para a busca de conhecimentos relacionados à interação com civis e às Op de não 

guerra, em experiências fora da selva e documentos não específicos desse Ambi Op 

(BARBOSA, 1986). 

Prosseguindo com a linha de raciocínio em tela, o Ministério da Defesa 

disponibilizou, em seu sítio eletrônico, um estudo histórico de todas as Op GLO 

desencadeadas no país, desde 1996, das quais o autor extraiu somente aquelas 

realizadas na região amazônica, e excetuando-se as Op de garantia de votação e 

apuração eleitoral, que ocorriam periodicamente em todo território nacional, 

conforme abaixo: 
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Nº Período Nome Local Missão 
1 04/96 ELDORADO 

SUL DO PARÁ 

Garantir a ordem pública no Estado do Pará 

2 06/96 TUCURUÍ 
Garantir a integridade da hidrelétrica de 

Tucuruí. 

3 
10/96 a 

11/96 
ITACAIÚNAS 

Contribuir para a ordem pública no Estado do 

Pará. 

4 
04/97 a 

05/97 
CARAJÁS 

Garantir a integridade das instalações 

Companhia Vale do Rio Doce, na Serra de 

Carajás. 

5 04/98 ALTO TURIAÇU MARANHÃO 
Contribuir para a ordem pública no Estado do 

Maranhão 

6 03/98 PARAUAPEBAS SUL DO PARÁ 
Contribuir para a ordem pública no Estado do 

Pará. 

7 
08/99 a 

09/99 
RODA VIVA I 

Todo o território 

nacional 

Contribuir para a ordem pública, em função da 

greve dos caminhoneiros. 

8 
12/99 a 

01/00 
TRANCA FORTE Contribuir com a segurança pública. 

9 05/00 RODA VIVA II 
Contribuir para a ordem pública, em função da 

greve dos caminhoneiros. 

10 11/2000 CURIONÓPOLIS 
Serra pelada, 

CURIONÓPOLIS/PA 

 

Contribuir para a ordem pública no Estado do 

Pará 

 

11 
04/03 a 

05/03 
GUARDA - COSTA AMAZONAS 

Garantir a integridade das instalações das 

refinarias de Paulínia, Henrique Lage, Gabriel 

Passos, Presidente Vargas e Isaac Sabbá. 

12 
04/04 a 

07/04 
MAMORÉ RONDÔNIA 

Contribuir com os órgãos de segurança 

pública em Rondônia/RO. 

13 
08/04 a 

12/05 
IBAMA Amazônia Legal 

Apoio logístico e de segurança às ações do 

IBAMA 

14 02/05 PARÁ PARÁ 
Contribuir com as Policias Federal, Militar e 

Civil no Estado do Pará. 

15 04/06 SURUMU RORAIMA 

Contribuir com os órgãos governamentais 

para a segurança pública no Estado de 

Roraima. 

16 05/06 TUCURUÍ SUL DO PARÁ 
Garantir a integridade das instalações da 

Hidrelétrica de Tucuruí. 

17 01/07 
GARIMPO 

TUCANO 

SÃO GABRIEL DA 

CACHOEIRA - AM 

Contribuir para a segurança pública em São 

Gabriel da Cachoeira-AM. 

18 06/07 TUCURUÍ SUL DO PARÁ 
Garantir a integridade das instalações da 

Hidrelétrica de Tucuruí. 

19 12/11 RONDÔNIA RONDÔNIA 
Emprego das FA em RO devido à paralisação 

da PM. 
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Nº Período Nome Local Missão 

20 12/11 

Plebiscito - criação 

dos estados de 

Tapajós e Carajás 

CARAJÁS - PA 
Garantia da Ordem pública durante a 

realização do Plebiscito 

21 
08/18 a 

09/18 
TUCUXI 

Faixa de fronteira 

norte e leste e 

rodovias federais do 

estado de 

RORAIMA 

Contribuir para a maior eficiência e segurança 

das atividades dos órgãos federais 

22 
10/18 a 

03/19 
TUCUXI II RORAIMA 

Contribuir para proteção das instalações e das 

atividades relacionadas ao acolhimento de 

refugiados 

23 
08/19 a 

10/19 
VERDE-BRASIL 

Áreas de fronteira, 

terras indígenas e 

unidades federais 

de conservação 

ambiental da área 

compreendida pela 

Amazônia Legal 

Realização de ações preventivas e 

repressivas contra delitos ambientais, e na 

execução de atribuições subsidiárias, 

mormente no levantamento e no combate a 

focos de incêndio 

Quadro 1 - Op GLO realizadas na Amazônia, de 1996 a 2019 - extrato. 

Fonte: BRASIL, 2020e. 

 
2.3.5 Operações VERDE BRASIL I e II 

 

A fim de intensificar o combate às queimadas e repressão ao desmatamento 

da floresta e do garimpo ilegal, foram decretadas as Op VERDE BRASIL I (agosto a 

outubro de 2019) e a VERDE BRASIL II (ainda em curso). As ações ocorrem em toda 

a Amazônia Legal, incluindo terras indígenas e unidades de conservação ambiental. 

A coordenação atual é da Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de 

controle ambiental e de segurança pública (BRASIL, 2020b). 

São Op GLO com foco em ações preventivas e repressivas contra delitos 

ambientais. Participam integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Força 

Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e Centro 

Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) (BRASIL, 

2019 e 2020f). 
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2.3.6 O batalhão de infantaria de selva 
 

O BIS é a unidade tática básica de emprego das brigadas de Infantaria de 

selva. Sua atuação tática pode ocorrer, tanto enquadrado em contextos que 

envolvem toda a brigada, como de forma isolada e pontual, conforme ocorre 

frequentemente nos casos de BIS muito afastados de suas brigadas sede.  

Os BIS caracterizam-se, diferentemente dos demais batalhões de infantaria, 

por sua fluidez e pela capacidade de operar continuadamente na selva. A fluidez 

traduz a possibilidade de emprego descentralizado de suas frações e seu 

adestramento para deslocar-se através da floresta é decorrente dos meios fluviais 

que lhe são orgânicos e do seu adestramento para operar com aeronaves e 

embarcações fornecidas pelo escalão superior (BRASIL, 1997). 

Constituído pelo comando, estado-maior, uma companhia de comando e 

apoio e três companhias de fuzileiros de selva, o BIS inclui no escopo de atribuições 

a possibilidade de cooperar, mediante ordem, com os órgãos públicos federais e 

estaduais responsáveis por questões ligadas à temática indígena, ao narcotráfico, 

ao contrabando, exploração ilegal e predatória de recursos naturais, à saúde e às 

atividades educacionais, seja na faixa de fronteira ou no interior da Amazônia 

(BRASIL,1997).  

 

 
Figura 26 - Organograma do batalhão de Infantaria de Selva. 

Fonte: BRASIL, 1997 
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O EB possui atualmente 17 (dezessete) BIS na Amazônia, estando 9 (nove) 

deles com atuação mais vocacionada à faixa de fronteira e 8 (oito) situados no 

interior, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 27 - Batalhões de Infantaria de Selva na Amazônia (CMA e CMN). 

Fonte: Guerreiro, 2017 
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3 METODOLOGIA 
 

A metodologia empregada compreendeu uma vasta pesquisa documental 

em bibliografias diversas, comparando o que há de consagrado em nações e 

instituições que já desenvolvem o tema (Estados Unidos da América, Canadá, 

Espanha, Reino Unido, ONU e OTAN) com a doutrina brasileira, apreciando a 

experiência de militares do EB na atividade de CIMIC e que já tenham servido na 

região Amazônica. Ainda, foram consultados integrantes de agências civis que 

estiveram envolvidos diretamente em missões de GLO, no ambiente operacional 

amazônico. 

Foram considerados diversos relatórios de Op GLO realizadas no Comando 

Militar da Amazônia (CMA) e no Comando Militar do Norte (CMN), trabalhos 

acadêmicos nacionais e estrangeiros que estudaram o assunto, bem como dados 

estatísticos de instituições de pesquisa militares e civis reconhecidas no Brasil, 

através de páginas da internet e outros documentos sobre a realidade brasileira 

naquele bioma. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

A pesquisa abrangeu as ações de cooperação e coordenação civil-militar 

realizadas em apoio aos BIS, durante Op GLO na Amazônia. Para tanto, foram 

levantadas as peculiaridades do ambiente operacional amazônico que influenciam 

as atividades e tarefas de CIMIC normalmente executadas por frações de um BIS. 

Apesar do EB já ter publicado um manual que estabelece doutrina própria 

de CIMIC, fruto, principalmente, da experiência vivenciada ao longo dos anos de 

atuação na MINUSTAH (de 2004 a 2017), cujo caráter humanitário consolidou o 

modus operandi no nível brigada, há que se considerar também a atuação das OM 

nos níveis unidade (U) e subunidade, durante as OCCA no território nacional, já que 

suas características de emprego descentralizado exigem maior riqueza de detalhes 

quanto à descrição de técnicas, táticas e procedimentos previstos. 

Assim, configura-se como objeto formal de estudo a tipificação das ações de 

cooperação com civis que podem contribuir para o atingimento do estado final 

desejado de um BIS, durante uma Op GLO, bem como a apreciação do nível de 
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influência que essas ações sofrem em decorrência das diversas características do 

ambiente operacional de selva. 

 

3.1.1 Variáveis 
 

a) Variável independente: peculiaridades do ambiente operacional de 
selva. 

As referidas peculiaridades incluem toda a caracterização da região 

amazônica sob o ponto de vista civil, bem como os aspectos militares que 

condicionam o planejamento das operações. Especificamente quanto à ótica militar, 

buscou-se utilizar parâmetros mais objetivos de descrição, elegendo-se os já 

consagrados fatores da decisão, enunciados segundo impressões de militares com 

experiência em operações na selva. Assim, a variável independente se consistiu dos 

diversos aspectos que compõem cada um dos fatores da decisão (missão, inimigo, 

terreno, meio, tempo e considerações civis), que caracterizam o ambiente 

amazônico. 

b) Variável dependente: atividades de cooperação civil-militar 
desempenhadas em apoio aos batalhões de infantaria de selva durante 
operações de garantia da lei e da ordem. 

Considerando que as atividades CIMIC são divididas, segundo o manual EB 

70-MC-10.221, em ligação civil-militar, apoio à estrutura civil e apoio à força 
militar, a variável em questão foi representada, dentro dessas divisões, pelas tarefas 

comumente desempenhadas pelos BIS e suas SU orgânicas, durante uma Op GLO. 

Essas tarefas envolvem todo o tipo de relacionamento com os atores não militares 

de determinada área de responsabilidade: contatos iniciais, reuniões de 

coordenação, ações sociais, segurança de eventos civis, formação de mão de obra 

especializada, escolta a ações humanitárias, etc. 

 
3.1.2 Definição operacional das variáveis 
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Variável 

independente 
Dimensões Indicadores Formas de medição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peculiaridades 

do ambiente 

operacional de 

selva, segundo 

fatores da 
decisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 

Enquadramento legal Conforme legislação em vigor 

Regras de engajamento 
Relatórios dos BIS que participaram da 

Op VERDE-BRASIL (2019) 

Intenção do comandante 
Entrevista com Cmt BIS, Cmt Bda Inf Sl 

e Ch COp CMN/CMA 

Ação de 
Perturbação da 
Ordem Pública 

Contrabando e descaminho 

de ilícitos e ações ligadas 

ao narcotráfico - consulta a bancos de dados de 

instituições consagradas (PF, INPE, 

IBGE, ICMBio, FUNAI);  

- consulta a Relatórios operacionais de 

OM de Sl, nos períodos de 2017, 2018 

e 2019; e 

- entrevista a autoridades com 

experiência em Op Ambi Sl 

Agressões ao meio ambiente 

(garimpo, queimadas e 

biopirataria) 

Questões agrárias (grilagem, 

invasões, conflitos entre 

setores) 

Questões político-ideológicas 

(crimes eleitorais, conflitos 

étnicos e ideológicos) 

Terreno e 
condições 

meteorológicas 

Características do ambiente 

de selva 

- revisão da literatura nacional e 

internacional (manuais de operações na 

selva, artigos e publicações sobre 

operações realizadas em ambiente de 

selva); e 

- questionário a Cmt SU e S3 (BIS) 

Meios 

Disponibilidade de meios 

CIMIC de um BIS e 

respectivas SU Inf Sl 
- revisão da Literatura; e 

- questionário aos Cmt SU e S3 (BIS) 
Materiais mínimos 

necessários para a 

condução de Op CIMIC, 

adaptados ao nível SU/U 

Estrutura de pessoal 

especializado (especialistas 

CIMIC, Op Ap Info, As Civ e 

Com Soc) 

- revisão da literatura (manuais de 

CIMIC da OTAN, ONU e do EB), bem 

como pesquisas sobre emprego CIMIC 

em Op GLO em território nacional; e 

- questionários a especialistas CIMIC. 

 
 
 

Tempo 
 
 

Duração das Op GLO 

- relatórios operacionais 2017, 2018 e 

2019; e 

- questionário a Cmt SU e S3 (BIS) 
Período de atuação de uma 

SU isolada da sede 
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Variável 
independente 

Dimensões Indicadores Formas de medição 

 

Peculiaridades 

do ambiente 

operacional de 

selva 

 

Considerações 
Civis 

Interações com a população 

indígena 
 

- entrevistas com integrantes de 

agências (IBAMA, ICMBio, CBM, 

FUNAI); 

 

- entrevista com Cmt BIS; e 

 

 

 

 

- consulta a bancos de dados de 

instituições consagradas (PF, INPE, 

IBGE, ICMBio, FUNAI); 

Interações com a população 

ribeirinha 

Interação com imigrantes 

Interação com governos 

locais 

Interação com agências 

governamentais 

Interação com o setor 

privado (indústrias e 

empresas) 

Interação com organizações 

não governamentais (ONG) 

Estruturas estratégicas / 

infraestruturas críticas 

Quadro 2 - Definição operacional da variável independente. 

Fonte: o autor 

 
Variável 

dependente 
Dimensão Indicadores 

Formas de 
medição 

Atividades 

de 

cooperação 

civil-militar 

executadas 

em apoio às 

SU/U Inf Sl 

durante Op 

GLO 

Ligação 

Civil-

Militar 

Presença de ouvidoria 

 

- questionário 

a 

especialistas 

CIMIC; 

 

- entrevistas 

com 

especialistas 

CIMIC; e 

 

- entrevistas 

Cmt BIS 

 

 

Mobilização das agências locais para apoiarem as ações da 

Força 

Estabelecimento de Centro de Cooperação Civil-Militar 

Sistemática de contato com as lideranças comunitárias 

Apoio às operações de informação 

Apoio à 

estrutura 

civil 

Sistemática de levantamento, reparo ou reconstrução de 

infraestruturas 

Mapeamento das lacunas de capacidade civis com possível 

interferência na missão 

Integração das equipes de reconstrução com as equipes 

civis 

Apoio à 

Força 

Apoio das autoridades locais visando a permissão para uso 

de instalações e propriedades 

Sistemática de contratação de civis ou especialistas 

funcionais 

Coordenação dos esforços das agências envolvidas 

Cooptação de doadores para as atividades CIMIC 

Quadro 3 - Definição operacional da variável dependente. 

Fonte: o autor 
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3.2 AMOSTRA 

 

Além dos diversos manuais, livros, artigos e relatórios utilizados na revisão 

de literatura, com melhor detalhamento no item 3.3.1 (procedimentos para a revisão 

da literatura), foram também consideradas, a fim de possibilitar o estabelecimento 

de relação confiável entre as variáveis, amostras de militares colabores, as quais 

foram selecionadas de acordo com a especialidade e experiência nos assuntos 

compreendidos na presente pesquisa. 

 
Gp 
Nr 

População Amostra 
Método de 

Coleta 
Finalidade precípua de abordagem 

1 

Oficiais e sargentos da 

ativa (EB) possuidores do 

estágio de CIMIC que já 

atuaram em Op Sl 

= 35 

30 Questionário 

- fator da decisão “meios”; e 

- explorar as dimensões da variável 

dependente 

(enfoque no conhecimento técnico sobre 

atividades CIMIC) 

 
2 
 

Cmt SU e S-3 de BIS que 

tenham participado de Op 

GLO no ano de 2019 

= 34 

 

30 

 

Questionário 

- caracterização das Op na Sl à luz dos 

fatores da decisão 

(explorar suas consequências nas 

capacidades para CIMIC da SU/U Inf Sl). 

3 

Comandantes e chefes 

de OM de selva nos 

últimos 5 anos 

= 7 

7 Entrevista 

- caracterização das Op na Sl à luz dos 

fatores da decisão; e 

- estabelecimento de relações entre as 

VI e VD, de acordo com as Info 

levantadas pelos Gp 1 e 2 

4 

Integrantes de agências 

que já tenham atuado 

junto ao EB durante Op 

na Amazônia = 3 

3 Entrevista 

- levantamento de pontos fortes e 

oportunidades de melhoria na atuação 

conjunta junto ao EB 

 
 

5 

Especialistas em CIMIC 

que já trabalharam no 

desenvolvimento da 

doutrina = 4 

4 Entrevista 

- caracterização das Op Ambi à luz dos 

fatores da decisão; e 

- levantamento de Informações diversas 

provenientes de abordagem em um nível 

operacional e estratégico 

Quadro 4 - Definição dos grupos de população, amostra e tipo de coleta de dados. 

Fonte: o autor 

 

A escolha das amostras deveu-se ao fato destes militares possuírem 

habilitações, conhecimentos e experiências profissionais que possibilitam a 
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avaliação de forma significativa das questões levantadas, contribuindo de maneira 

positiva para a conclusão do estudo.  

Para o levantamento dos meios, materiais, atividades e tarefas CIMIC 

passíveis de serem desempenhadas em ambiente de selva, foram selecionados 30 

dos 35 oficiais possuidores do estágio de CIMIC (realizado no CCOPAB) que já 

serviram em OM no Comando Militar da Amazônia (CMA) e do Norte (CMN), nos 

últimos três anos – Gp Nr 1. 

Para o levantamento dos meios disponíveis em um BIS, das características 

do terreno e condições meteorológicas do ambiente de selva e do tempo médio de 

duração das Op GLO, foram selecionados 31 dos 34 oficiais que desempenharam, 

nos ano de 2018, 2019 e 2020, as funções de Cmt SU e/ou S3 de batalhões de 

infantaria de selva – Gp Nr 2. O corte temporal da referida população justifica-se 

pela necessidade de obtenção de dados mais atualizados e pelo fato de, no ano 

último passado, terem ocorrido operações de GLO de vulto importante no CMA e no 

CMN, as quais atendem satisfatoriamente os requisitos da pesquisa.  

Para consubstanciar a correlação entre as variáveis independente e 

dependente, etapa que contribuirá decisivamente para o atingimento do objetivo 

geral da presente pesquisa, foram entrevistados, em sua totalidade, 5 comandantes 

de batalhões de infantaria existentes no país e dois oficiais generais, antigos chefes 

do centro de coordenação de operações do CMA e do CMN, os quais vivenciaram a 

Op VERDE BRASIL I, no ano de 2019 – Gp Nr 3. 

O Gp Nr 4 foi composto por integrantes das três principais agências que 

participam com frequência de operações junto ao EB na Amazônia, quais sejam o 

IBAMA, a FUNAI e o ICMBio. 

Por fim, o Gp Nr 5 incluiu especialistas em CIMIC com experiência em 

campo e que já atuaram ou ainda atuam no desenvolvimento doutrinário dessa 

capacidade, destacando-se um oficial general, antigo comandante do CCOPAB. 

Para a realização do cálculo do espaço amostral dos Grupos 1 e 2, foi 

utilizada a ferramenta digital “cálculos de amostragem”, disponível no sítio 

https://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem, com acesso em 12 de fevereiro 

de 2020, sendo considerado o grau de confiança 95% e a margem de erro de 5%. 

Além dos pré-requisitos para seleção caracterizados pelas especificidades 

dos integrantes dos Grupos 1 e 2, foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão:  

https://www.solvis.com.br/calculos-de-amostragem
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- Grupo 1: ser voluntário, possuir o estágio de cooperação civil-militar 

conduzido pelo CCOPAB, ter servido em BIS no CMA ou CMN, possuir cadastro no 

sistema de cadastro de pessoal do exército (SiCaPEx) e possuir cadastro de email 

na base de dados do departamento geral de pessoal (DGP). 

- Grupo 2: ser voluntário, ter participado, como comandante de SU ou oficial 

de operações de um BIS, durante as Op GLO realizadas no ano de 2019, possuir 

cadastro no SiCAPEx e possuir cadastro de email na base de dados do DGP. Não 

serão considerados militares que ocuparam temporariamente ou em substituição as 

referidas funções. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O presente estudo teve natureza de pesquisa aplicada, que visou produzir 

conhecimentos para aplicação prática, voltados à solução de problemas específicos 

relacionados ao desempenho de atividades CIMIC por batalhões de infantaria de 

selva, no contexto de Op GLO. 

Tendo em vista o objetivo geral, tratou-se de uma pesquisa descritiva, ou 

seja, voltada para o estabelecimento de relações entre as variáveis estudadas. 

Especificamente, esta relação é entendida como a influência das peculiaridades 
do ambiente operacional de selva nas atividades de cooperação civil-militar 
realizadas em apoio aos BIS, durante uma Op GLO. 

O delineamento da pesquisa contemplou, inicialmente, o levantamento e 

seleção da bibliografia, a leitura analítica e o fichamento das fontes. Em seguida, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica em busca das principais publicações acerca 

dos assuntos CIMIC e operações em ambiente de selva. Ainda na etapa inicial, foi 

realizada uma coleta documental em publicações oficiais do EB e de instituições 

mundialmente consagradas, em se tratando de CIMIC e de Op Ambi Sl. 

Posteriormente, foram colhidos dados adicionais através da realização de 

uma pesquisa de campo que coletou opiniões de militares e civis com relação às 

diversas dimensões das variáveis independente e dependente do problema. 
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3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
 

Visando a solução do problema, foram estabelecidos objetivos da pesquisa 

e levantadas quatro questões de estudo. Foi definida a abrangência, as variáveis e 

o objeto formal de estudo. Foram levantadas as fontes de pesquisa e estratégias 

mais adequadas para busca dessas informações. 

Após essa fase, foram obtidos dados e conhecimentos através da pesquisa 

documental em publicações oficiais, trabalhos acadêmicos e materiais de autores 

fidedignos. Para definir os dados que interessaram ao estudo, foram estabelecidos 

os seguintes critérios: 

 

3.2.1.1 Critérios de inclusão 

 

- documentos formais de instrução e de consulta de outras forças armadas 

e organizações de notável experiência no assunto; 

- relatórios de Op GLO realizadas nos últimos 3 (três) anos, nos CMA e CMN; 

- estudos publicados em português, inglês e espanhol referentes aos temas 

CIMIC e Op Ambi Sl; 

- estudos qualitativos e quantitativos que discorram sobre a interação civil-

militar e seus papéis nos conflitos de amplo espectro; 

- documentos de instrução do CCOPAB sobre a doutrina CIMIC; e 

- documentos sobre operações de CIMIC envolvendo as frações de valor SU 

ocorridas no HAITI e nas Op GLO realizadas nos complexos de comunidades do Rio 

de Janeiro. 

 

3.3.1.2 Critérios de exclusão 

 

- Estudos que abordem temas não relacionados ao objeto da pesquisa; 

- Estudos com forte viés político ou ideológico; e 

- Publicações sem fundamentação comprovada ou credibilidade avaliável. 
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3.3.2 Instrumentos 
 

Foram empregados: a coleta documental de dados, o questionário e a 

entrevista exploratória. 

 

3.3.2.1 Coleta documental e fichamentos: 

 

Com a finalidade de reunir o conhecimento necessário ao desenvolvimento 

da pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e sobre a 

história da cooperação civil-militar no mundo e no Brasil. Também foram estudados 

manuais, doutrinas, artigos científicos, relatórios e lições aprendidas em operações 

já ocorridas na região amazônica. Toda a informação útil foi compilada em fichas de 

coletas de dados. 

 

3.3.2.2 Questionários 

 

Os dois questionários aplicados se voltaram, mormente, à obtenção das 

informações relacionados às supracitadas dimensões das variáveis independente e 

dependente. 

O questionário aos Cmt SU e S3 dos BIS (apêndice A) voltou-se para a 

identificação dos fatores da decisão que melhor materializam as peculiaridades do 

Ambi Op Sl. 

O questionário aos especialistas em CIMIC (apêndice B) voltou-se para a 

identificação técnica das atividades e tarefas tipicamente de CIMIC, conduzidas 

durante uma Op GLO por batalhões de infantaria de selva. 

Ambos foram aplicados, na forma de pré-teste, aos militares de cada 

respectivo universo que estavam servindo, à época, na guarnição do Rio de Janeiro. 

Após os ajustes necessários, o restante das amostras foi contemplado. 

Os questionários procuraram sanar dúvidas que não estão presentes na 

literatura, melhores práticas e lições aprendidas durante cada contexto operacional 

vivenciado pelos integrantes das amostras, concluindo sobre as nuances, 

percepções e observações mais relevantes dos militares acerca das atividades 

desencadeadas. 
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3.3.2.3 Entrevistas exploratórias 

 

Foram realizadas entrevistas exploratórias com os comandantes de todos os 

batalhões de infantaria de selva da 23ª brigada de infantaria de selva, no ano de 

2018-2019, os quais vivenciaram as ações de preparo e emprego em GLO realizadas 

por suas OM naquele ano. São eles: 

- comandante do 50º BIS, durante o biênio 2018-2019; 

- comandante do 51º BIS, durante o biênio 2018-2019, e antigo integrante do 

G-9 na MINUSTAH; 

- comandante do 52º BIS, durante o biênio 2018-2019; 

- comandante do 53º BIS, durante o biênio 2018-2019; 

Ainda, foram entrevistados militares que ocuparam cargos de decisão e 

profissionais de notório saber sobre os assuntos da pesquisa, conforme o seguinte: 

- chefe do centro de coordenação de operações (C Op) do CMA, de 2016 a 

2017; 

- chefe do centro de coordenação de operações (C Op) do CMN, de 2017 a 

2019; 

- comandante da 23ª Bda Inf Sl de 2016 a 2019  e especialista em As Civ, 

Op Psc, Intlg; 

- chefe da segurança regional da empresa Vale S.A., com sede em Canaã 

dos Carajás – PA; 

- atual instrutor-chefe do estágio de CIMIC do CCOPAB; 

- antigo G-9 do 25º contingente da Companhia Brasileira de Engenharia no 

Haiti, durante a MINUSTAH; e 

- antigo instrutor do CCOPAB e atual delegado de descontaminação por 

armas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. 

Assim como o questionário, as entrevistas procuraram dirimir dúvidas que 

não foram sanadas pela literatura e nos relatórios operacionais obtidos, bem como 

levantar melhores práticas, lições aprendidas, percepções e observações acerca das 

atividades de CIMIC durante as operações em questão. 
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3.3.3 Análise dos Dados 
 

Os dados foram coletados, organizados e analisados.  As informações 

levantadas foram minuciosamente estudadas, comparando a doutrina existente com 

os relatórios dos questionários e com as entrevistas exploratórias. Destarte, o 

conhecimento foi categorizado para responder às questões de estudo e para o 

alcance dos objetivos específicos. 

Fruto da análise supracitada, foram montadas estatísticas descritivas, que 

possibilitaram uma interpretação qualitativa da pesquisa. Para um maior 

aprofundamento e entendimento do objeto de estudo, foram realizadas leituras 

flutuantes e transversais sobre o tema central da pesquisa. 

Foram apresentados os resultados dos questionários aplicados (Gp Nr 1 e 

2) aos entrevistados, concluindo sobre a influência da variável independente sobre 

a dependente, segundo suas experiências vivenciadas. De posse do resultado das 

entrevistas e da bibliografia acerca dos temas CIMIC, Op GLO e Op Ambi Sl, foram 

emitidos pareceres que responderam às questões de estudo e para a produção de 

uma proposta de capítulo adicional ao manual de CIMIC, com TTP de engajamento 

com atores não militares, a serem empregadas por frações dos BIS em Op GLO. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Após extensa revisão da literatura, foi possível aprofundar o conhecimento 

acerca das três grandes temáticas que compõem o objetivo da pesquisa, quais sejam 

a doutrina CIMIC, o ambiente operacional de selva e as operações de garantia 
da lei e da ordem, os quais compuseram, respectivamente, as subseções 2.1, 2.2 e 

2.3 do capítulo 2 – revisão da literatura. 

Para o estudo da CIMIC, inicialmente, recorreu-se ao histórico recente das 

interações entre civis e militares, elencando as principais nações e exércitos que 

desenvolveram o assunto nos conflitos modernos e pós-modernos. Destacou-se o 

papel dos EUA e da OTAN no pós 2ª Guerra Mundial, bem como da ONU durante os 

conflitos da Guerra Fria. Como referência atual, foram citadas também as Forças 

Armadas do Canadá, dos EUA, do Reino Unido e da Espanha. Sobre a CIMIC no 

âmbito do EB, recorreu-se ao seu embrião doutrinário, com uma análise da 

MINUSTAH e das consequências advindas dessa missão para o desenvolvimento da 

capacidade CIMIC brasileira. Foram estudadas as oportunidades em que houve 

emprego de células CIMIC no contexto das OCCA, já em território nacional. Por fim, 

buscou-se apresentar os fundamentos da doutrina CIMIC atual no EB, segundo sua 

fonte de consulta mais recente, enfatizando os aspectos julgados mais importantes à 

aplicação no nível tático, para o Cmt U e SU. 

Quanto ao ambiente operacional de selva, buscou-se levantar, não apenas as 

características geográficas desse bioma mas, principalmente, os aspectos militares a 

serem considerados para o planejamento das operações naquele ambiente. Para 

tanto, foram utilizados como parâmetro de avaliação os fatores da decisão, já 

consagrados nos principais exércitos do ocidente (missão, inimigo, terreno, meio, 

tempo e considerações civis). Foram levantadas as principais lições aprendidas em 

conflitos internacionais realizados na selva, como a atuação dos EUA nas Filipinas, 

na Malásia, na América Central e, principalmente, no Vietnã.  Ainda, buscou-se 

descrever as operações militares recentemente realizadas na Amazônia brasileira, 

com foco na forma genérica de atuação das tropas do EB. 

Para completar a tríade conceitual necessária à consecução da presente 

pesquisa, restou detalhar as operações de garantia da lei e da ordem, situando-as no 
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espectro dos conflitos e enfatizando os pormenores de sua ocorrência no ambiente 

amazônico. Através do levantamento das ocorrências passadas e recentes de Op 

GLO na selva, foi possível perceber suas principais motivações e entender como o EB 

se organiza e se prepara para a resolução de crises ligadas à ordem pública nesse 

ambiente operacional, principalmente no que tange às relações com o público civil. 

Procedeu-se a análise de relatórios operacionais de alguns batalhões e brigadas por 

ocasião das Op GLO mais recentemente ocorridas, como a VERDE BRASIL I e a 

TUCUXI. 

Além da revisão bibliográfica supracitada, foram realizadas entrevistas e 

questionários a um público diversificado, em conformidade com as diferentes 

demandas conceituais da pesquisa.  

Os questionários foram aplicados a dois públicos alvo. O primeiro (apêndice 

A), destinado a 34 oficiais que desempenharam, nos últimos dois anos, as funções de 

chefe da seção de operações e/ou comandante de subunidade de batalhões de 

infantaria de selva, possibilitou esboçar as peculiaridades desse domínio 

morfoclimático que mais condicionam o planejamento de uma Op GLO, no nível tático. 

O segundo questionário (apêndice B), destinado a 30 a militares possuidores do 

estágio de cooperação civil-militar (realizado no CCOPAB) que já tenham atuado 

nessa especialidade em apoio a organizações militares da Amazônia, permitiu a 

definição das potenciais ações, tarefas e atividades de CIMIC passíveis de serem 

executadas em apoio a tropas de valor batalhão ou menor, no Ambi Op Sl. Os 

questionários permitiram ao colaborador o acréscimo de sugestões e comentários 

livres sobre o assunto, o que acabou constituindo importante ferramenta de captação 

informacional, pois as inúmeras ideias surgidas contribuíram sobremaneira para um 

delineamento ainda mais específico das conclusões esperadas pela pesquisa. 

As entrevistas foram dirigidas a três perfis diferentes de colaboradores. A 

primeira modalidade (apêndice C), destinada a comandantes e chefes de 

organizações militares da Amazônia, teve como entrevistados os antigos chefes do 

centros de coordenação de operações do CMA e do CMN, um antigo comandante da 

23ª Bda Inf Sl e os antigod comandantes do 2º, 50º, 51º, 52º e 53º BIS. A segunda 

modalidade de entrevista (apêndice D) foi aplicada a especialistas em CIMIC, dentre 

os quais figuraram: um antigo comandante do CCOPAB, um antigo chefe do G-9 do 

BRABAT e três instrutores do CCOPAB. Por fim, a última modalidade de entrevista 

(apêndice E) foi dirigida a integrantes de agências civis e contemplou um gerente de 
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segurança patrimonial das empresas VALE S.A, um agente do ICMBio, um agente da 

FUNAI e um agente do IBAMA. Tais entrevistas permitiram acessar visões de nível 

estratégico-político e compreender, dentro de uma ótica não militar, os conflitos e 

nuances que permeiam a atuação conjunta entre militares e civis.  

Por meio do conhecimento adquirido na revisão da literatura, foi possível uma 

composição mais objetiva dos questionários aplicados e, com base nos resultados 

desses questionários e do referencial teórico até então alcançado, foram realizadas 

as entrevistas com ênfase na solução das problemáticas que se apresentaram ao 

longo da pesquisa. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 
Nesta subseção, constam a análise e apresentação dos dados coletados em 

fontes documentais, das entrevistas (apêndices C, D e E) e dos questionários aplicados 

aos dois grupos alvo da pesquisa (Apêndices A e B).  

As três questões iniciais de estudo nortearam o encadeamento de ideias nesta 

fase do trabalho: 

a. Quais fundamentos CIMIC foram absorvidos pelo EB para a consolidação 

de sua doutrina e como tem ocorrido o emprego dessa doutrina, desde a MINUSTAH? 

b. Quais peculiaridades do ambiente operacional de selva condicionam o 

planejamento das operações militares? 

c. Como têm ocorrido as Op GLO na Amazônia e quais ações de cooperação 

com civis são desempenhadas pelo BIS durante seu curso? 

 

4.2.1 Quais fundamentos da CIMIC foram absorvidos pelo EB para a 
consolidação de sua doutrina e como tem ocorrido o emprego dessa 
doutrina, desde o término da MINUSTAH? 

 

Não obstante à correlação entre suas orações, coube dividir essa pergunta 

em duas principais ideias: os princípios e fundamentos CIMIC do EB e o emprego da 

doutrina no território nacional. 

 

4.2.1.1 Fundamentos da CIMIC absorvidos pelo EB 
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Quanto aos fundamentos que compõem a base da doutrina CIMIC brasileira, 

foi possível constatar que o EB absorveu, majoritariamente, os conteúdos 

consagrados da ONU e da OTAN. Tais instituições possuem posições convergentes 

na maior parte de seus postulados, divergindo apenas quanto à finalidade precípua 

da CIMIC durante uma operação. Enquanto a ONU volta seu foco, geralmente, para 

os fins humanitários, a OTAN pauta sua atuação pela necessidade de serem atingidos 

os objetivos militares da operação, cabendo, quando possível, foco na questão 

humanitária.  

O período de maior contato do EB com a CIMIC/ONU foi durante a 

MINUSTAH, quando houve, inclusive, a criação do estágio de cooperação civil-militar, 

a cargo do CCOPAB. Concomitantemente, diversos militares brasileiros foram 

designados para a realização de cursos CIMIC e afins no exterior, aproximando-se da 

CIMIC/OTAN. Após o término da missão de paz no Haiti, o EB passou a adaptar sua 

doutrina para o emprego em território nacional, principalmente no contexto das OCCA. 

Assim, fruto da influência doutrinária das já citadas instituições internacionais e, 

principalmente, diante de uma necessidade de adaptação, foi publicada a 1ª edição 

do manual de campanha sobre CIMIC do EB, em 2017, que apresenta os fundamentos 

necessários ao emprego no nível operacional-estratégico. A documentação 

mencionada possibilitou o esclarecimento de muitas dúvidas, porém carece de 

informações quanto à aplicação dos princípios da CIMIC no nível batalhão e 

companhia, o que é perfeitamente admissível diante do contexto extremamente 

recente da, ainda em desenvolvimento, doutrina CIMIC nacional. 

São inúmeros os fundamentos CIMIC que compõem o atual esqueleto 

doutrinário do EB. Porém, a fim de tornar possível um entendimento mais alinhado 

com os objetivos da pesquisa, buscou-se responder à primeira questão de estudo com 

vistas, apenas, aos fundamentos mais relevantes das três instituições a que se refere 

este estudo (ONU, OTAN e EB). 

 

a. quanto ao objetivo precípuo 

 

Para a ONU, CIMIC é o relacionamento necessário em situações 

emergenciais humanitárias com vistas a garantir a proteção dos princípios 

humanitários, enquanto que para a OTAN, é a cooperação e coordenação entre o 

comando os vetores civis com vistas ao cumprimento da missão. Para o EB, são 
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atividades militares com a finalidade de, além de suprir as necessidades da 

população, naquilo que apenas a intervenção militar possui capacidade de 

proporcionar, apoiar o atingimento dos objetivos da operação militar. Ou seja, o EB 

assimilou uma mescla de ambos os conceitos CIMIC e OTAN, não havendo uma 

definição fixa de quando deve-se priorizar uma ou outra. 

 

b. quanto aos níveis de planejamento e composição das equipes CIMIC 

 

A ONU emprega o U-9 (seção de planejamento) no nível FTC, o G-9 (seção 

de assessoramento e execução) no nível U e prevê o SCmt Cia (elemento isolado), 

que se liga com os anteriores e coordena a execução no nível SU. Já as equipes da 

OTAN possuem composição variável (elementos, grupos e/ou unidades) e 

subordinação direta à força componente (valor mínimo Btl) ou à tropa que está sendo 

apoiada. Todavia, o manual CIMIC do EB menciona apenas o E-9 (planejamento no 

nível mínimo Bda) e seus O Lig junto aos homólogos civis, não havendo qualquer 

referência ao nível U e SU. Logo, infere-se que o EB acabou assimilando 

superficialmente a estrutura de pessoal da ONU, sem detalhamento quanto aos níveis 

abaixo de Bda. 

 

c. quanto às premissas básicas de emprego 

 

Para a ONU: ambiente seguro e disponibilização de meios em apoio ao 

mandato da missão. Para a OTAN: integração e liberdade de ação entre as equipes, 

entendimento da intenção do escalão superior e partilha de responsabilidade com 

setores civis locais. Já o EB alerta apenas para a necessidade de planejamento 

minucioso e experiência prévia por parte do comando da missão, divergindo de ambas 

as premissas ONU e OTAN, possivelmente devido ao contexto geopolítico de 

emprego ser bastante diferente daquelas instituições. 

 

d. quanto aos princípios que norteiam a atuação dos agentes 

 

Para a ONU: compreensão sólida dos esforços civis, unidade de esforços, 

sinergia e exploração das capacidades civis. Para a OTAN: direção de comando, 

prioridade para os objetivos militares, prioridade e concentração de recursos, 
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economia de meios, obrigações legais e considerações humanitárias. O EB 

recomenda: credibilidade, facilidade de relacionamento, recebimento e 

compartilhamento das informações, e boa postura militar. Apesar de não possuírem 

definições idênticas, os princípios ONU e OTAN parecem ter germinado os postulados 

brasileiros, caracterizando, pela subjetividade dos termos, uma relativa absorção 

efetiva de ambas as instituições. Conclui-se que o ideal é uma postura que abarque 

todos esses princípios de atuação. 

 

e. quanto à divisão das atividades militares CIMIC 

 

Todas as instituições subdividem, para fins organizacionais, as tarefas CIMC 

em: ligação civil-militar, apoio à estrutura civil e apoio à força militar.  

 

4.2.1.1 Emprego da doutrina CIMIC desde a MINUSTAH 

 

Para responder à segunda parte da questão de estudo em tela, coube analisar 

as principais operações do EB em que houve emprego de tropa, especificamente com 

funções CIMIC ou correlatas. Para tanto, foram utilizados os seguintes parâmetros de 

comparação: estrutura CIMIC, tipo de operação, forças adversas, ambiente 

operacional, data, duração e tempo de afastamento da sede.  

 
Dimensão/Operação MINUSTAH GLO no RJ Op Acolhida Op Verde Brasil I 

 
 

Tipo de Operação 
 

Sob a égide de 

Organismos 

Internacionais 

Garantia da Lei e da 

Ordem 

Natureza humanitária 

em território nacional 

Garantia da Lei e 

da Ordem 

 
Forças Adversas 

Atuantes 
 

ORCRIM haitianas ORCRIM brasileiras Não é o caso 

Criminosos 

ambientais em toda 

Amazônia Legal 

Ambiente 
Operacional 

Urbano Urbano Selva Selva 

Estrutura 
CIMIC 

 
Bda 
Ou 
 Sp 

 

U-9 (EM-

MINUSTAH) 
E-9 (FTC) D9 (FT Log Hum) Nula 
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Dimensão/Operação MINUSTAH GLO no RJ Op Acolhida Op Verde Brasil I 

Estrutura 
     CIMIC 

Btl D9 (EM-BRABAT) 
Seç Com Soc (EM-

Btl) 
Cia As Civ (4 Gp / 14 

Eq) –descentralizada 
- 

SU SCmt Cia SCmt Cia 

 
 

Duração 
 
 

 
Total 

 

2004 a 2017 

2014-2015 (11 

meses) 

 

2017 – dias atuais 

 

2019 (3 meses) 

Contg 6 meses 3 meses 3 meses Único 

Tempo de 
afastamento 

da sede 
48 horas 24 horas Não é o caso Até 2 meses 

Ap Elm  
externos 

Estrutura completa 

(Op Psc, Intl, F 

Esp, CIMIC, Com 

Soc, etc) 

Intlg, Op Psc, F Esp, 

Com Soc 

Op Psc, Com Soc, As 

Civ, CIMIC 
Op Psc, Intlg 

Quadro 5 - Descrição comparativa das operações do EB em que houve emprego de CIMIC 

Fonte: o autor 

 

As operações consideradas foram a MINUSTAH (2004 a 2017), a Op SÃO 

FRANCISCO (2014 a 2015), a Op ACOLHIDA (2017 aos dias atuais) e a Op VERDE 

BRASIL I (2019), por serem as únicas com registro oficial de emprego de tropa CIMIC, 

à exceção desta última, que foi incluída apenas pelo alinhamento doutrinário com os 

objetivos da pesquisa. Essas operações foram detalhadas no Capítulo 2 e, a fim de 

permitir uma melhor visualização comparada, segundo os parâmetros elencados, 

utilizou-se o quadro acima (quadro Nr 5). 

Quanto ao tipo de operação e forças adversas atuantes, a principal diferença 

da MINUSTAH para as operações em território nacional é o dispositivo legal que 

ampara as ações da tropa, refletindo em regras de engajamento bastante 

contrastantes. Enquanto a ONU permitia, inicialmente, o uso da força para uma 

relativa imposição da paz e, posteriormente para a sua manutenção, nas Op GLO as 

regras de engajamento são mais restritas, potencializadas ainda pela existência de 

dispositivos, por vezes, garantidores de direitos às ORCRIM. Tais diferenças 

interferem diretamente na conduta do agente CIMIC, no sentido de que o trato com 

civis demanda diferentes formas de abordagem, com vistas ao objetivo final de cada 

missão. 

Quanto à estrutura CIMIC relacionada ao tempo, observa-se que quanto maior 

previsão de duração da missão, maior a complexidade estrutural da CIMIC 
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estabelecida. Destaca-se, ainda, dentro do quesito temporal, que o tempo de 

afastamento da sede para pequenas frações sempre foi curto, com a SU podendo 

contar com apoio logístico e operacional da “cabeça do batalhão”, exceto no caso das 

operações na selva. Tal diferença reflete em uma possível maior necessidade de 

reforço pontual de pessoal especializado, no caso da selva, uma vez que as distâncias 

amazônicas dificultam o emprego de equipes itinerantes. 

Por fim, quanto à composição das equipes voltadas para as capacidades 

relacionadas à informação, observa-se um decréscimo na quantidade e na 

versatilidade das equipes, ao longo dos anos. Enquanto no Haiti haviam militares de 

todas as CRI, nas Op em território nacional essas especialidades foram reduzidas às 

suas respectivas demandas mais latentes e, no caso da Op Verde Brasil, apenas à 

Op Psico e Intlg. Entretanto, sugere-se que, tendo em vista a importância estratégica 

e visibilidade dessa última, caberia rever o emprego de militares externos de Com Soc 

e CIMIC, em que pese as limitações de efetivo, recurso e disponibilidade de agenda 

para a descentralização desses agentes. 

 

4.2.2 Quais peculiaridades do ambiente operacional de selva condicionam o 
planejamento das operações militares? 

 

Por meio de pesquisa em fontes como IBGE, o Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos e os manuais doutrinários do EB que fazem alusão 

ao ambiente de selva, foi possível identificar as características fisiográficas 

particulares desse bioma, presente em pouquíssimas regiões da zona tropical 

mundial. As características amazônicas já conhecidas, tais como especificidade 

climática, capilaridade hidroviária, concentração de recursos naturais, baixo índice de 

povoamento e desenvolvimento humano, afetam não somente as operações militares, 

mas têm comprometido o desenvolvimento sustentável da região como um todo e, 

como resultado de uma colonização tardia, inúmeros são os entraves à sua integração 

com o restante do país. 

Entretanto, o questionário aos Cmt SU e S-3 (apêndice A) e algumas das 

entrevistas realizadas permitiram levantar as peculiaridades que realmente 

condicionam o planejamento das operações militares no ambiente amazônico, uma 

vez que as impressões de oficiais dos dezessete batalhões de infantaria de selva 

existentes foram compiladas em gráficos e permitiram observar, com clareza, enorme 
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convergência de respostas, confirmando e, por vezes, refutando o que prescreve a 

bibliografia militar sobre esse assunto. 

Conforme nota-se no apêndice A, o questionário foi dividido em três partes: a 

primeira, composta pelas perguntas de Nr 1, 2 e 3, permitiu a identificação do 

colaborador e seu histórico profissional. A segunda e principal parte, permitiu a 

definição das ideias mais preponderantes relacionadas às peculiaridades da selva em 

operações, dentro dos fatores da decisão, da seguinte forma: sobre a missão, com as 

perguntas de Nr 4 e 5, sobre o inimigo, com a pergunta de Nr 6, sobre o terreno e as 

condições meteorológicas, com as perguntas de Nr 7 à 14, sobre os meios, da 

pergunta de Nr 15 à 18, sobre o tempo, com as perguntas de Nr 19 a 21, e sobre as 

considerações civis, com as perguntas de Nr 22 à 25. Por fim, a terceira e última parte 

permitiu ao colaborador o lançamento de ideias (forma discursiva) sobre a cooperação 

e coordenação com civis no âmbito de um BIS, com as perguntas de Nr 27 à 30. 

A amostra do questionário constante no apêndice “A” foi composta por nove 

majores, vinte capitães e cinco primeiro-tententes, todos da arma de Infantaria, já 

tendo desempenhado as funções de chefe da seção de operações (no caso dos 

capitães e majores) e/ou comandantes de companhia, nos dezessete BIS situados em 

todo Comando Militar do Norte e da Amazônia. O corte temporal foi de 2018 até os 

dias atuais, tendo em vista que as duas últimas Op GLO ocorridas na Amazônia estão 

compreendidas nesse período (Op TUCUXI, em 2018, e Op VERDE BRASIL, em 2019 

e 2020). Antes dessas operações, a última Op GLO havia ocorrido somente em 2011. 

A pergunta Nr 3 permitiu elencar as operações mais conhecidas das quais esses 

militares já participaram, e constatou-se o seguinte: 76,5% participaram da Op VERDE 

BRASIL (GLO), 64,7% participaram da Op CURARE (Fx fronteira), 50% participaram 

da Op ÁGATHA (Fx fronteira), 41,2% participaram da Op ESCUDO (Fx fronteira) e 

2,9% participaram da Op ACOLHIDA (humanitária). Todos já participaram de 

adestramentos voltados para a GLO na selva. 

Destacaram-se, ainda, para a resolução da questão de estudo em tela, as 

entrevistas realizadas com os antigos comandantes de brigada e batalhões de selva, 

bem como os chefes dos centros de coordenação de operações do CMA e CMN.  

O quadro a seguir organiza as respostas julgadas mais relevantes, tanto do 

questionário quanto das entrevistas, os quais respondem à questão de estudo ora 

explorada. Na coluna central estão dispostas as ideias cuja frequência de escolha foi 

maior, por ocasião do questionário, bem como as sugestões apresentadas ao final do 
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mesmo. A coluna da direita expõe as ideias dos entrevistados mais colimadas com a 

problemática em questão.  

 
Fator Questionário Entrevistas 

Missão 

1) Importância da cadeia de 
comando e cumprimento das 
normas de comando; 
2) Necessidade de as ações 
táticas serem bem definidas; 
3) Importância da unidade de 
comando; 
4) Ausência constante do 
estado nas ações de 
fiscalização e apoio 
humanitário; 
5) Necessidade de 
continuidade das ações de 
repressão a ilícitos; e 
6) Necessidade de atenção ao 
contexto legal: Op GLO 
diferem das ações na faixa de 
fronteira (poder de polícia), 
por exemplo. 

7) Estado final desejado; 
8) Intenção do comando; 
9) Efeito pontual das ações (prejuízo 
quando da saída da tropa); 
10) Frequente necessidade de 
envolvimento político na solução dos 
problemas; 
11) Necessidade de estabelecimento 
de alvos prévios junto aos governos 
estatais; 
12) Necessidade de integração do 
EM da OM; 
13) Confiança institucional e 
interpessoal que existe para com o 
pessoal do EB. 
14) Legislação ambiental fraca, 
complacente com o criminoso; e 
15) “O batalhão deve estar voltado 
para o cumprimento das ações 
táticas” (Cmt 52º BIS). 

Agente 
perturbador da 
ordem pública 

1) Principais motivações para 
decretação de GLO: 
- crimes ambientais (55,9%); 
- calamidades (20,6%); 
- crimes transfronteiriços 
(14,7%); 
- ausência do estado (5,9%); e 
- conflitos político-ideológicos 
(2,9%). 

2) Atividades criminosas mais 
recorrentes nas áreas de 
responsabilidade do EB: 
- garimpo ilegal; 
- desmatamento; 
- biopirataria; 
- narcotráfico; e 
- descaminho e contrabando. 

Terreno 
e condições 

meteorológicas 

1) Ocorrência da Op em Fx 
de fronteira ou não; 
2) Distância da sede e da OM 
Log; 
3) Regime de seca ou cheia; 
4)Proximidade com 
localidades; 
5) Revestimento da rede 
rodoviária (asfalto, terra, 
saibro); 
6) Navegabilidade dos rios; 
7) Estado das pontes; 
8) Disponibilidade 
aeroportuária; e 
 
9) Dificuldade de operar à 
noite. 

 
 
10) “A fisiografia da região impõe 
ações independentes” (Cmt 2º BIS); 
11) “O grande diferencial na 
Amazônia é a costumeira ausência 
do estado e as dificuldades 
logísticas, com os tempos e 
distâncias amazônicos” (Ch C Op 
CMA); 
12) Dificuldade de acesso como 
principal fator limitador das ações; 
 
13) Ausência de infraestrutura em 
comunidades isoladas; e 
 
14) Precariedade das estradas. 
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Fator Questionário Entrevistas 

Meios 

1) Disponibilidade e 
preparação do pessoal: 
- Valor da tropa empregada 
isoladamente (U, SU ou Pel) 
- Necessidade de 
qualificações específicas (Nav 
Flu, rastreamento, mecânico 
de Emb, etc) 
- Necessidade de pessoal em 
apoio voltado para as relações 
com civis 
- Pessoal qualificado para 
recolher Info durante ACISO 
 
2) Disponibilidade materiais: 
- Forma de deslocamento 
predominante (terrestre, 
fluvial) e respectiva 
disponibilidade de Vtr, Emb, 
ou Anv 
- Disponibilidade de 
armamento não letal 
- Disponibilidade de meios de 
comunicações e condições 
propícias ao emprego 
- Disponibilidade de meios 
optrônicos 

 
3) “A maturidade do comandante faz 
toda a diferença” (Ch C Op CMA). 
4) Importância do soldado indígena. 
 
 
5) Importância do adestramento 
básico individual (Ex: necessidade 
de orientação). 
 
 
6) necessidade de cauda logística 
pesada. 
 
 
7) quantidade insuficiente de 
embarcações. 
 
 
8) necessidade de blindagem em 
embarcações para determinadas 
operações. 
 
 
9) Necessidade de descentralização 
de recursos para que ocorram 
algumas operações. 
 
 
10) Necessidade de material de 
comunicações. 
 
 

 
Tempo 

 

 
1) Duração da Op; 
 
2) Tempo de atuação 
destacada; e 
 
3) Período de rodízio 
 

“Quanto maior o período da 
operação, maior a necessidade da 
expedição de diretrizes do escalão 
superior (no mínimo C Mil A), pela 
possibilidade de substituição de 
tropa e necessidade de manutenção 
das ações” (Ch C Op CMA). 
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Fator Questionário Entrevistas 

Considerações civis 

1) Peculiaridades da interação com 
agências governamentais: 
- Escassez de meios (52,9%); 
- Diferenças na doutrina de atuação 
(38,2%); 
- Falta de pessoal qualificado 
(35,3%); 
- Ausência de hierarquia interna bem 
definida (32,4%); 
- Dificuldade de priorização de 
tarefas (17,6%); e 
- Influência político-partidária 
(14,7%). 
2) Peculiaridades da interação com 
organizações não governamentais: 
- Necessidade de conhecer as ONG 
atuantes na etno região 
- Procurar evitar generalizações 
- Buscar identificar as ONG que tem 
maior influência na área de 
operações 
- Importância do conhecimento de 
idioma estrangeiro, para o caso de 
ativistas estrangeiros (no caso de 
diálogos entre eles, possibilitando 
captar informações) 
3) Percentual de presença dos 
segmentos sociais nas operações: 
- Ribeirinhos (78%) 
- Indígenas (68%) 
- Extratores de madeira ilegal (56%) 
- Garimpeiros (52%) 
- Fazendeiros (40%) 
- Imigrantes (12%) 
- outros 
4) Maiores dificuldades durante as 
interações civil-militares 
- Dificuldade de acesso das tropas 
(73,5%) 
- Fuga ao travar contato com atropa 
(38,2%) 
- Pobreza extrema (35,3%) 
- Dificuldade de comunicação 
(29,4%) 
- Envolvimento pessoal/afetivo com a 
tropa (11,8%) 
‘’No nível OM, creio que realização 
de conscientização da importância 
das operações seria realizável, 
porém com alcance reduzido devido 
ao fator citado anteriormente.’’ 
“Seria necessária uma preparação 
de específica para que os militares 
possam captar ao máximo as 
capacidades das empresas da área 
de operações, como ferramenta à 
dificuldade logística que sempre 
acompanha o EB” 
 

5) Agências e ONG: 
  
- Imaturidade institucional; 
- Espírito colaborativo; 
- Parceria sólida já construída com o EB; 
- Politização; 
- Efetivo reduzido; 
- Necessidade de conhecimento das 
possibilidades e limitações das agências; 
- Necessidade de rapidez, simplicidade e 
praticidade no momento das reuniões; 
- Necessidade de treinamento especifico 
com participação das agências com a 
finalidade de padronização de POP e NGA 
durante a operação; 
- As outras agências dependem muito mais 
do apoio logístico e de segurança do EB na 
Amazônia;  
- Algumas operações dependem quase que 
exclusivamente da presença de algumas 
agências ambientais para acontecerem. 
- “A maior dificuldade é a confiança no 
interlocutor. Passada essa fase e definidos 
os atores confiáveis, as dificuldades passam 
a ser mais administrativas. Nas primeiras 
reuniões interagências já começa a ser 
possível separar os atores mais confiáveis. 
A partir desse entendimento já podem ser 
feitas reuniões mais específicas, com a 
profundidade e detalhamento adequados a 
cada caso” (Ch C Op CMA) 
 
6) Segmentos sociais 

 
- Predisposição negativa em relação a forças 
federais; 
- Necessidade de identificação da etnia 
presente na área de operação e seleção de 
intérpretes para a missão; 
- Histórico de excelente relacionamento 
entre EB e comunidades locais; 
- Quanto às comunidades indígenas, há que 
se considerar as características de cada 
etnia e, respeitando sua cultura e tradições, 
trabalhar adequadamente cada uma; 
-Índios: o processo decisório deles 
normalmente é mais demorado, tendo que 
levar algumas decisões ao Conselho deles; 
o não entendimento disso, com a 
necessidade de decisões mais rápidas, pode 
levar a problemas. 
- Necessidade de reintegração dos civis que 
trabalhavam em atividades ilegais; 
- Seriam necessárias ações no nível político 
para que fossem disponibilizadas atividades 
de renda que não fossem ligadas a delitos, 
fornecendo uma alternativa para a 
população.  
- Muitos militares não sabem nem como 
abordar um habitante local para solicitar 
informações. Instruções de negociação e até 
mesmo etiqueta poderiam fazer a diferença. 

Quadro 6 - Peculiaridades do Ambi Op Sl que condicionam o planejamento das Op GLO, segundo 

fatores da decisão 

Fonte: o autor 
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4.2.3 Como têm ocorrido as Op GLO na Amazônia, e quais ações de cooperação 
e coordenação com civis são desempenhadas pelo BIS durante seu curso? 

 

Após levantamento realizado no quadro 1 (p. 99), foi possível identificar os 

perfis mais comuns das Op GLO decretadas na região amazônica, nos últimos trinta 

e cinco anos. Para identificação de possíveis padrões, essas operações foram 

grupadas segundo os seguintes indicadores: comando militar enquadrante, crise 

motivadora e tempo de duração. Das vinte e três Op GLO decretadas, desde 1996, 

observou-se o seguinte: sete (28%) ocorreram no CMA, nove (44%) ocorreram no 

CMN e sete (28%) ocorreram em toda Amazônia Legal. Quanto ao tempo de duração, 

dezenove (76%) perduraram por menos de um mês, enquanto apenas seis (34%) 

levaram entre dois e três meses para se encerrarem. Por fim, o gráfico a seguir 

apresenta os percentuais das diferentes crises que levaram à decretação dessas 

operações. 

 

 
Gráfico 1 - Crises que motivaram as Op GLO na Amazônia, nos últimos 35 anos. 

Fonte: o autor. 

 

Dada a diferença na forma de atuação e nos contextos de cada Op GLO 

ocorrida, desde 1996, viu-se a necessidade de levantar o perfil daquelas mais 

recentes, o que foi feito através do questionário (apêndice A), respondido por oficiais 

que já desempenharam as funções de chefe da seção de operações e/ou 

comandante de companhia de um BIS, nos últimos três anos. O questionário permitiu 

Proteção de estruturas estratégicas
Falência das forças de segurança regionais
Greve de camioneiros
Acolhimento de refugiados
Crimes ambientais

45,8% 

20% 

12,5% 

12,5% 
4% 
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a categorização das respostas segundo os seguintes fatores: crises motivadoras, 

terreno e condições das obras de arte, pessoal empregado, meios disponíveis, 

tempo e contato com setores civis. As respostas das questões de Nr 4 ao 25 foram 

organizadas no quadro abaixo, sendo sublinhados os valores e itens apontados com 

maior frequência. 

 
FATOR PARÂMETRO RESPOSTAS – QUESTIONÁRIO AOS Cmt SU e S-3 

 
 

CRISE 
MOTIVADORA 

a. Agentes 
delituosos mais 
envolvidos e/ou 
crises diversas 

55,9% - Crimes ambientais (biopirataria, pesca ilegal, garimpo, 
extrativismo ilegal) 
20,6% - Calamidades (incêndios, enchentes seca de rios, 
epidemias) 
14,7% - Elevado índice de subdesenvolvimento humano (pobreza 
extrema, escassez de infraestruturas básicas) 
0,8¨% - outros 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERRENO E 
CONDIÇÕES DAS 
OBRAS DE ARTE 

b. Tipo de selva 
predominante na 

área de operações 

44,1% - selva primária 
23,5% - selva secundária 
23,5% - lavrado ou savana 
8,8% - Ambi predominante mente urbano  

c. Regime 
hidrográfico 

predominante 

61,8% - seca 
38,2% - cheia 

d. Navegabilidade 
dos rios na A Op 

73,5% - boa 
20,6% - ruim 
5,9% - muito boa 

e. Proximidade com 
centros urbanos 

76,5% - próximo 
23,5% - distante 

f. Rede viária 
predominante 

64,7% - barro 
26,5 % - ausente 
8,8% - asfalto 

g. Estado das 
pontes 

 
47,1% - ruim (Nec constante de Utlz balsas) 
38,2% - razoável 
14,7% - boa 
 

 
PESSOAL 

 

h. Valor total da 
tropa empregada na 

A Op 

 
61,8% - subunidade 
23,5 % - batalhão 
14,7 % - pelotão 
 

i. 
Militares 
internos 
designa 
dos para 

tratar 
com civis 

Seção 
de 

origem 

 
33,5% integrantes da própria SU/Pel 
23,5% - 3ª seção 
17,6% - Seç Com Soc 
14,7% - nenhum 
11,8 % - 2ª seção 
5,9% - setor jurídico 
2,9% - Cia C Ap 
2,9% - célula montada para tal fim (orgânica do Btl) 
 

 
Efetivo 
aproxi
mado 

 
 

76,4% - entre 1 e 3  
14,7% - nenhum 
5,9% - entre 4 e 6 
2,9% - entre 6 e 9 

j. Militares externos 
em apoio, voltados 

para civis 

 
76,5% - nenhum 
11,8% - Elm 5ª Seç da Bda enquadrante 
8,8% - Elm 2ª Seç da Bda enquadrante 
2,9 % - Elm do Grupo Operacional de Inteligência da Bda 
enquadrante 
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FATOR PARÂMETRO RESPOSTAS – QUESTIONÁRIO AOS Cmt SU e S-3 

MEIOS 

k. Meio de Trnsp 
predominante 

64,7% - viatura sobre rodas, 32,4% - embarcações e 2,9% - 
aviação  

l. Impressão 
geral sobre a 
disponibilida-

de 
dos meios 

de 
transporte 

Ter 47,1% - boa, 29,4% - muito boa, 11,8% - excelente e 11,8%- regular 
Flu 32,4% - regular, 32,4% - muito boa, 29,4 % - boa e 5,9%-excelente 

Aer 

41,2% - regular,  
26,5 % - muito boa 
17,6% - boa 
8,8% - insuficiente 
5,9% - excelente 

m. Disponibilidade 
de Armto menos 

letal 

70,6% - suficiente 
29,4% - não suficiente 

n. Mat de GLO 55,9% R, 26,5% B, 8,8% MB e 8,8% I 
o. Optrônicos 44,1% R, 35,3% B, 11,8% MB e 8,8 I 

p. Audiovisuais 58,8% B, 23,5% R, 11,8% I e 5,9% MB  
q. Mobiliário 35,3% MB, 35,3% B, 23,5% R e 2,9% E 

r. Mat de 
expediente 52,9% MB, 23,5% B, 20,6% E e 2,9% R 

s. Mat de 
construção 52,9% B, 17,6% I, 14,7% MB, 11,8% R e 2,9% E 

 
 
 
 

TEMPO 

t. Frequência de 
reuniões de 

coordenação com 
agências 

58,8% semanais 
23,5% mensais 
14,7% quinzenais 
2,9% trissemanais  

u. Frequência de 
recebimento de 
visitas de algum 

segmento civil na 
base militar 

58,8% semanais 
26,5% quinzenais 
26,5% mensais 
2,9% trissemanais 

 
 
 
 
 
 
 

CONTATOS COM 
SETORES CIVIS 

v. Agências e 
frequência de 

interação com o EB 
(maior para menor) 

IBAMA, PM, ICMBio, FUNAI, PF, PRF, Polícia Florestal, Empresas 
privadas. 
Ainda, foram citadas: Secretarias Municipal e Estadual do Meio 
Ambiente, SESAI (combate ao fogo), CENSIPAM, Min Público e 
MB. 

x. Organizações 
não 

governamentais 
Contatos com ONG não foram numericamente significativos. 

y. Segmentos 
sociais em contato 
mais frequente com 

a tropa 

1 - garimpeiros, 2 - ribeirinhos, 3 - indígenas, 4 - extrativistas, 5 - 
fazendeiros, 6 - biopiratas, 7 - traficantes, 8 - imigrantes, 9 - outros. 

z. Reuniões com 
lideranças locais 

(frequência) 

55,9% muitas vezes 
26,5% poucas vezes  
11,8% sempre 
2,9% algumas vezes; e 
2,9% nunca 

Quadro 7 - Caracterização das Op GLO recentemente ocorridas na Amazônia 

Fonte: o autor 

 

Da análise de todas as Op GLO ocorridas na Amazônia (desde 1996) e 

daquelas realizadas nos últimos três anos, é possível inferir que: 

Em que pese a base legal ser sempre a mesma, a crise motivadora cada Op 

GLO interfere de forma diferente no estado final desejado e na intenção do comando, 

implicando, durante o decorrer da missão, em uma série de possibilidades e limitações 

para a tropa que cumpre a missão na “ponta da linha”. Daí a importância de se 

entender as diferentes motivações desse tipo de operação na vasta região amazônica.  
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Elas têm sido decretadas por razões semelhantes ao restante do território 

nacional, ligadas à falência dos órgãos de segurança estatais. Entretanto, observa-se 

também, como particularidade dessa região, questões ligadas à proteção de 

estruturas estratégicas (majoritariamente no CMN) e ao meio ambiente (operações 

IBAMA, Tucuxi, Verde Brasil I e II) como estopins de decretos de GLO. Tal assertiva 

explica o fato da 23ª Bda Inf Sl, situada em Marabá-PA, e com uma área de 

responsabilidade que abarca as usinas hidrelétricas de Estreito, Belo Monte, Tucuruí, 

a área da Serra Pelada, a ferrovia de escoamento da VALE SA, entre outras estruturas 

estratégicas, ser a única Bda Inf Sl com vocação prioritária para GLO, além da inerente 

servidão à defesa externa.  

A despeito do agente que motivou a operação, outros tipos de crises passam 

a fazer parte da rotina da tropa durante seu andamento, estando os crimes ambientais 

e calamidades à frente no ranqueamento de respostas apresentado pelos 

colaboradores. Infere-se, portanto, que a preparação para tais situações deve ser 

prioridade quando do preparo intelectual e adestramento prévio da tropa. 

Quanto ao terreno e às condições das obras de arte (principalmente pontes e 

túneis) na Amazônia como um todo, as Op GLO recentes têm ocorrido, mais 

frequentemente, em regiões de selva primária e secundária, o que chama a atenção 

para a necessidade de manutenção do adestramento da tropa em deslocamentos 

através selva, mesmo durante uma operação tradicionalmente conduzida em 

ambiente urbano. O regime pluviométrico em geral é de seca, o que facilita os 

deslocamentos terrestres, visto que as vias são predominantemente não asfaltadas, 

porém dificulta o tráfego em rios, por mais que tenham razoável navegabilidade. A 

proximidade com centros urbanos é predominante (73,5%), implicando positivamente 

no planejamento logístico e também nas considerações civis, que acabam se 

mostrando mais relevantes para o caso das Op GLO e, principalmente, para as ações 

de cooperação e coordenação civil-militar. Entretanto, infere-se ainda maior 

necessidade de planejamento dessas ações no caso dos 26,5% de ocorrência 

distante das localidades amazônicas, cabendo minucioso estudo para que sejam 

atingidos os objetivos junto a um público civil mais escasso, típico dessas áreas 

anecúmenas. 

A estrutura de pessoal tem relação direta com o valor da tropa empregada de 

forma isolada, no caso, majoritariamente, as subunidades de infantaria de selva. O 

efetivo empregado em interações com civis, nesses casos, é o da própria companhia 
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destacada (liderados geralmente pelo SCmt), podendo ser também cedido em reforço, 

da 3ª seção e/ou da seção de comunicação social do batalhão. Esse pessoal atua, 

geralmente, em equipes de no máximo 3 militares. Quando há apoio externo (somente 

23,5% respondeu positivamente), ele é, normalmente, composto por elementos da 5ª 

ou da 2ª seção da brigada enquadrante. 

Os meios disponíveis são condição sinequanon para a realização de Op GLO 

no BIS. Contrariamente à fama do transporte fluvial predominante, nas operações 

básicas de selva, 64,7% dos deslocamentos parece ocorrer em viaturas sobre rodas. 

A impressão sobre a disponibilidade dos meios de transporte é, em geral, boa para os 

terrestres e regular para os fluviais e aéreos. A disponibilidade de armamento menos 

letal é vista como suficiente por 70,6% dos colaboradores, sendo preocupante que 

esse valor não seja mais próximo dos 100%, uma vez que esse meio está ligado 

diretamente ao exercício do poder legal da tropa, enquanto detentora do monopólio 

da violência durante o decreto em vigor. As impressões sobre os materiais de emprego 

militar comuns a todas as operações na selva (parâmetros de letra “n” à letra “s”, do 

quadro Nr 7 (p. 127) parecem ser reflexo das condições orçamentárias e prioridades 

logísticas do EB. Por outro lado, podem ter relação com o fato das SU que atuam 

isoladamente não terem prioridade para emprego de recursos orgânicos do batalhão, 

como materiais de construção, mobiliário, etc. 

Uma vez conhecidos os tempos médios de duração das Op GLO, as ocorridas 

recentemente tiveram duração acima da média, se comparadas às de ocorrência 

anterior a 2011. Durante esse período, foram conduzidas reuniões semanais ou 

mensais com agências presentes na área de operações, bem como semanais e 

quinzenais com os segmentos sociais. Esses dados acusam existir, mesmo nas 

frações com menor encargo desta estirpe, preocupação com a interação civil-militar, 

mesmo quando não há ordem expressa para tal. Tal constatação corrobora para a 

necessidade de produção documental que oriente essas relações, ainda que elas 

façam parte de um planejamento macro, no nível Bda ou C Mil A. 

As agências mais atuantes junto ao EB nas Op GLO recentemente realizadas 

estão descritas, em ordem de prioridade, nas letras de “x a z” do quadro Nr 7 (p. 128). 

Destacam-se, especificamente no ambiente amazônico, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI 

e as secretarias do meio ambiente. Tais instituições apresentam hierarquias, normas, 

regras, costumes, legislação e modus operandi muito específicos, requerendo preparo 

intelectual e experiência da tropa durante as situações de engajamento. Ressalte-se 
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que essas informações são dinâmicas e muito raras de serem obtidas, necessitando, 

muitas vezes, serem transmitidas consuetudinariamente, pelos poucos militares que 

detém experiência na atuação conjunta. Contribui, também, para a necessidade de 

centralização de fonte que trate dessas nuances, a constante rotatividade dos 

militares, o que reforça a importância dessa pesquisa, cujos objetivos perpassam pela 

montagem de dossiê informacional sobre a atuação dessas agências. 

 

4.3 DISCUSSÃO 

 

A questão de estudo “d” norteou o desenvolvimento dessa seção. Isto pois, 

para que se chegasse a uma conclusão final a respeito da existência efetiva de 

técnicas, táticas e procedimentos de CIMIC no âmbito do BIS, foi necessário 

responder às três primeiras questões de estudo, anteriormente já pormenorizadas.  

 

4.3.1 Quais TTP são mais adequadas a um BIS, no que tange ao planejamento e 
execução de ações de cooperação e coordenação com civis na Amazônia? 

 

A seleção das TTP foi realizada a partir das impressões dos especialistas em 

CIMIC que já serviram na Amazônia (apêndice B), comparadas aos conteúdos 

resultantes das três questões de estudo, concluindo sobre a viabilidade prática e a 

compatibilidade doutrinária de cada um dos parâmetros considerados. Ou seja, 

determinada TTP elencada como ideal por um especialista, através do questionário, 

só foi considerada válida se estava de acordo com os princípios e fundamentos da 

CIMIC consagrados no EB (resposta da questão de estudo “a”), se levou em 

consideração as peculiaridades do ambiente de selva que condicionam o 

planejamento das operações (resposta da questão de estudo “b”) e se não estava 

distante da realidade do que um BIS já tem capacidade de executar durante uma Op 

GLO (resposta da questão de estudo “c”). Ainda, foram levadas em consideração as 

experiências dos entrevistados, principalmente os especialistas em CIMIC, e os 

comandantes e chefes de organizações militares de selva, para fins de avaliação da 

aplicabilidade dessas TTP.  

Os especialistas que colaboraram com o questionário são caracterizados nas 

perguntas Nr 1, 2 e 3. Responderam, ao todo, 30 militares possuidores do estágio de 

CIMIC realizado no CCOPAB, sendo 2 coronéis, 6 tenentes-coronéis, 9 majores e 13 
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capitães. Esses militares serviram em diversificadas OM de selva, tais como batalhões 

de infantaria de selva, comandos de fronteira, comandos de brigada, CECMA, CIGS 

e até mesmo companhias de inteligência. Os períodos em que esses militares 

passaram pela Amazônia são variados, com alguns mais antigos tendo lá servido 

ainda na década de 90, e outros mais recentemente, tudo conforme indicaram as 

perguntas Nr 1 e 2. A pergunta Nr 3 questionou sobre as funções já exercidas por 

esses colaboradores, tendo se destacado as de comandante de companhia, E-2 de 

brigada, oficial de operações de batalhão, comandante e subcomandante de grupo 

operacional de inteligência. Foram questionados diversos procedimentos ligados ao 

planejamento e emprego da cooperação e coordenação com civis, no nível companhia 

e batalhão. O quadro abaixo permite uma melhor visualização das dimensões, dos 

parâmetros e das questões aplicadas no questionário a especialistas, a fim de que 

pudessem ser estimadas as TTP mais adequadas. 

 
Dimensão Parâmetro Questão Nr 

IMPRESSÕES 

GERAIS 

SOBRE A CIMIC NO 

BIS 

Grau de importância da relação e dos projetos com atores não 

militares 
4 e 6 

Tipos de atores não militares que mais influenciam no EFD das Op 

GLO 
5 

PRINCÍPIOS MAIS 

APLICÁVEIS AO BIS 

Finalidade prioritária da CIMIC no Ambi Op Sl 10 

Vertentes prioritárias da CIMIC no ambiente de selva 11 

Princípios mais relevantes à U/SU 8 

Premissas básicas para o engajamento 
13, 13a, 13b, 

13c e 13d 

COMPOSIÇÃO DAS 

EQUIPES E 

CAPACITAÇÃO 

PESSOAL 

Características necessárias ao militar voltado para a CIMIC 9 

Necessidade de reforço CIMIC a um BIS durante Op GLO 23 

Origem e habilitação das equipes em reforço 16 e 18 

Efetivo, posto e graduação dos integrantes das equipes  17 e 19 

Relação das atribuições funcionais CIMIC com as seções do BIS 15a até 15j 

ATIVIDADES E 

TAREFAS 

Divisão das atividades CIMIC na Amazônia 11 

Tarefas da ligação civil-militar mais compatíveis com o BIS 11a 

Tarefas do apoio à estrutura civil mais compatíveis com o BIS 11b 

Tarefas do apoio à força mais compatíveis com o BIS 11c 

Viabilidade de criação de um C3M no âmbito do Btl 20 

MATERIAIS 
Compatibilidade (U/SU) dos materiais relacionados à interação 

CIMIC 
22a até 22g 

Quadro 8 - Dimensões, parâmetros e questões para consolidação das TTP ligadas à CIMIC no nível 

Btl 

Fonte: o autor 
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4.3.1.1 Impressões gerais sobre as ações CIMIC no BIS 

 
a) Grau de importância da relação e dos projetos com atores não militares 

 

As perguntas 4 a 6 iniciaram o colaborador no assunto principal, versando 

sobre impressões gerais acerca do assunto CIMIC no BIS, a fim de permitir avaliar o 

prosseguimento ou não da discussão sobre esse conteúdo. Questionados, na 

pergunta 4, sobre o grau de importância do relacionamento com vetores civis 

presentes na área de operações de um BIS, 21 (70%) consideram extremamente 

importante, 8 (26%) consideram muito importante e 1 (3%) considerou importante. Já 

a pergunta 6, questionou se o BIS deve executar projetos e/ou eventos aproveitando 

as capacidades dos segmentos civis presentes na área de operações, e a resposta 

foi: 12 (44,4%) sempre, 12 (44,4%) muitas vezes e 5 (18,5%) algumas vezes. Tais 

valores representam considerável fomento ao prosseguimento da pesquisa, tendo em 

vista a amostra acreditar ser relevante que o BIS domine com propriedade o 

relacionamento e a condução de projetos junto aos atores não militares da área de 

operações. 

 

b) Tipos de atores não militares que mais influenciam no EFD das Op GLO 

 

A pergunta 5 indagou o colaborador sobre os atores não militares que mais 

interferem no atingimento do EFD das operações, e o resultado foi conforme o gráfico 

abaixo (somatório de pontos obtidos): 

 

 
  Gráfico 2 - Atores não militares que mais interferem no EFD das operações 

  Fonte: o autor 
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Assim, infere-se que deve ser dada maior ênfase às técnicas de engajamento e 

contato com agências governamentais e segmentos sociais, por parte da tropa que 

lidará com esses atores na área de operações. O conhecimento das suas capacidades 

e vulnerabilidades permitirá ao planejador CIMIC priorizar esforços precisos no 

sentido da cooperação mútua com esses atores específicos, evitando desperdício de 

tempo, meios e com vistas ao cumprimento da missão. 

 

4.2.1.2 Princípios CIMIC mais aplicáveis ao BIS 

 

a) Finalidade precípua da atividade CIMIC no ambiente de selva 

 

A pergunta de Nr 10 expôs as finalidades da CIMIC segundo as instituições 

que mais influenciaram a consolidação da doutrina brasileira, quais sejam a ONU e a 

OTAN, para que o colaborador elegesse a mais relevante para o ambiente de selva. 

 

 
 Gráfico 3 - Finalidade prioritária da atividade CIMIC na selva 

                Fonte: o autor 

 

Apesar dos conhecidamente baixos índices de desenvolvimento humano e de 

todas as dificuldades relacionadas à dimensão humana na Amazônia, 74,1% dos 

colabores acreditam que a cooperação e coordenação com civis devam estar 

alinhadas com o atingimento do objetivo militar da operação, mostrando uma 

aproximação doutrinária maior com a vertente da OTAN sobre CIMIC. Tal tendência 

Suprir necessidades da população Apoiar o atingimento dos objetivos militares

74,1% 

25,9% 
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não deixa de estar em conformidade com a proposta prevista em manual para a 

CIMIC. 

 
b) Vertentes prioritárias da CIMIC no ambiente de selva 

 

As três vertentes que compõem a atividade CIMIC, conforme manual, foram 

assim ranqueadas pelos colaboradores, na pergunta de Nr 11: 

 

 
  Gráfico 4 - Priorização das atividades CIMIC no nível U/SU 

Fonte: o autor 

 

Infere-se que as atividades CIMIC devam priorizar a manutenção das ligações 

com os civis e o apoio ao componente militar da operação. Tal visão por parte dos 

colaboradores pressupõe, em consonância com a questão explorada anteriormente, 

que os BIS devem orientar, sempre que possível, suas interações civil-militares para 

o estado final desejado da operação, relegando a preocupação assistencial para os 

escalões superiores, naturalmente mais capacitados para tal. Esse viés alinha-se, 

novamente, com a doutrina CIMIC OTAN, estando também conforme o previsto no 

manual brasileiro. 
 

c) Princípios CIMIC mais relevantes na U/SU 

 

A pergunta Nr 8 solicitava aos colaboradores escalonar a relevância, para os 

níveis U/SU, dos princípios de emprego da CIMIC previstos em manual, uma vez que 

o mesmo não faz qualquer menção a atividades descentralizadas e a cargo de uma 

SU isolada, como ocorre na selva. 
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Gráfico 5 - Princípios da CIMIC mais relevantes ao nível U/SU 

Fonte: o autor 

 

Os princípios credibilidade e facilidade de relacionamento foram mais 

selecionados do que o compartilhamento de informações e a postura. Infere-se que a 

partilha de informações de CIMIC com o componente civil não deve ficar a cargo dos 

Cmt SU ou do EM de um BIS, devendo tal fluxo ser devidamente coordenado com o 

Esc Sp. Assim como a postura, que teve baixo índice devido a, provavelmente, ser 

uma característica redundante para o público militar, sendo pré-requisito óbvio que 

não convém reforço documental. Por outro lado, a credibilidade e a facilidade de 

relacionamento são vistas como ferramentas mais essenciais ao trato com o público 

civil, especificamente, no nível U/SU. 

 

d) Premissas básicas para o engajamento 

 

Quanto às premissas básicas para se engajar com determinado ator na selva, 

as perguntas Nr 13, 14a, 14b, 14c e 14d permitiram ao colaborador escolher entre 

duas opções, quando questionados sobre os parâmetros apresentados, conforme 

quadro a seguir: 
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Pergunta Nr Teor 1ª Opção % 2ª Opção % 

13 

Fatores críticos 

para o 

planejamento 

Conhecimento da 

liderança-chave e 

alinhamento do encontro 

com a operação são 

cruciais 

 
 

51 

Não é necessário que o 

encontro esteja no escopo da 

missão, tão pouco conhecer 

detalhes sobre seu líder 

 

 

49 

14a 

Liberdade de 

ligação com 

agências 

Só permitida em caráter 

excepcional 
59,3 

Sempre permitida pelo 

pessoal CIMIC 
40,7 

14b 

Pontos de contato 

com atores não 

militares 

Único, para evitar 

redundância de esforços 
63 

Múltiplos, estabelecidos por 

afinidade com os homônimos 
37 

14c 
Frequência dos 

contatos 

Relacionamento 

contínuo 
88,9 

Somente quando houver 

demanda 
11.1 

14d 

Gestão da 

informação 

perante os atores 

Realizar filtragem de 

conteúdo 
70,4 

Divulgar ao máximo a fim de 

ser visto como fonte confiável 
29,5 

Quadro 9 - Premissas para o contato com atores não militares 

Fonte: o autor 

 

Da pergunta 13, observou-se que não houve definição majoritária quanto à 

necessidade de se estudar previamente a liderança-chave de determinada instituição, 

antes de contatá-la, efetivamente. Entretanto, cabe ressaltar que tal indefinição vai de 

encontro ao preconizado pela literatura CIMIC, bem como por diversas outras CRI 

quando se trata de estudo prévio para a missão.  

Ainda, não foi possível definir se os contatos devem, obrigatoriamente, estar 

no escopo da missão ou não. Como os percentuais ficaram bastante próximos, 

dividindo as respostas em metades similares, infere-se que tais fatores devem ser 

flexibilizados de acordo com cada missão. Ou seja, a depender dos interesses, da 

necessidade fortuita e da dinâmica das operações, pode ser válido iniciar um 

engajamento com um novo ator que surja, não sendo sempre necessário conhecer 

profundamente sua liderança-chave. 

A pergunta 14a permite observar leve inclinação da amostra para a 

necessidade de se obter permissão do escalão superior para a realização de um 

contato com determinada agência, entidade ou segmento social, restringindo a 

liberdade do oficial encarregado dessa tarefa. Por outro lado, tal medida contribui para 
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a consciência situacional do escalão enquadrante e evita esforços desalinhados com 

a intenção do comandante. 

Da pergunta 14b, pôde-se extrair que a existência de um contato único dos 

atores com a tropa, ou seja, que apenas um militar fique responsável pelo 

engajamento com os mesmos, tem melhor aceitação dentre os especialistas. Tal 

medida permite o direcionamento correto das demandas e soluções, bem como evita 

redundância e até perda de informações importantes. A filtragem do teor de cada 

contato deve, portanto, ser realizada pelo militar responsável por essa ligação, sendo 

permitido um posterior alinhamento de percepções com demais militares afins ao 

interesse daquele setor ou entidade civil. 

A pergunta 14c disse respeito à frequência com a qual devem ser mantidos 

os contatos com os atores não militares, e obteve unanimidade de respostas 

favoráveis a um relacionamento contínuo, independente da necessidade real 

momentânea de se engajar. Tal procedimento permite fomentar o princípio da 

credibilidade, criando laços mais consistentes entre o EB e os demais atores da área 

de operações. 

Por fim, a pergunta 14d também apresentou unanimidade de respostas, 

versando sobre a forma de transmissão da informação pertinente aos atores não 

militares. Ainda que seja clara a diferença de abordagem CIMIC para o ramo da 

contrainteligência, e que a pergunta esteja voltada, obviamente, para a divulgação (ou 

não) de informações que não comprometem as operações, maioria absoluta afirmou 

ser necessária uma filtragem desses dados. Tal medida favorece a discrição e evita 

que o militar se comprometa inoportunamente. 

Todas as perguntas descritas no quadro Nr 14 vão ao encontro dos preceitos 

doutrinários da CIMIC segundo seu manual e são perfeitamente exequíveis pelos BIS, 

conforme esmiuçado pelos Cmt SU e S-3 que colaboraram com a pesquisa. 

 

4.2.1.3 Composição das equipes e capacitação do pessoal 

 

a) Características necessárias ao militar voltado para a CIMIC 

 

A pergunta Nr 9 versou sobre a relevância das características dos militares 

envolvidos, no nível U/SU, em ações de cooperação e coordenação com civis.  
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Gráfico 6 - Características dos militares envolvidos em ações de cooperação e coordenação 

com civis, no nível U/SU 

Fonte: o autor 

 
Além das características previstas no EB70-MC-10.221, possibilitou-se aos 

colaboradores a inclusão de outros atributos julgados pertinentes. Foram excluídos 

aqueles cuja seleção como resposta foi insignificante e, conforme o gráfico acima, os 

de maior ranqueamento foram considerados os mais relevantes aos oficiais e 

sargentos do BIS. Os baixos índices apresentados pela maioria das características 

previstas no manual, como visão política, diplomacia, entre outros, se deve ao fato de 

que, conforme já citado anteriormente, a atuação dos agentes a que se refere essa 

fonte de consulta considera o planejamento e emprego em missões no nível mínimo 

brigada, dentro de células específicas CIMIC. Outro fator que se deve considerar é 

que nem todos os militares do BIS terão a especialização CIMIC certificada, podendo 

sequer ter experiência nessa atividade. Daí a provável seleção de características mais 

neutras e comuns a uma atividade menos aprofundada. Tal resultado é coerente com 

a doutrina ONU, que prevê a atuação do SCmt SU e sua equipe (não especializados) 

na coordenação de trabalhos superficiais, devidamente alinhados com o planejamento 

do G-9.  

 

b) Necessidade de reforço CIMIC a um BIS, durante Op GLO 

 

Questionados, na pergunta de Nr 25, sobre a necessidade de um BIS ser 

reforçado por pessoal especializado durante uma Op GLO, 18 (60%) responderam 

“concordo totalmente”, e os demais responderam “concordo”. Fica clara a 

predominância da opinião favorável ao envio de equipes especializadas aos BIS 
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isolados, por ocasião de uma Op GLO, as quais foram melhor detalhadas no item 

seguinte. Infere-se a necessidade de melhor capacitação do pessoal interno ou, de 

fato, uma formalização, por parte do COTER, do envio de tropas especializadas em 

CIMIC às operações diversas ocorridas na Amazônia, conforme já sugerido por outros 

autores militares recentes em pesquisa sobre As Civ e CIMIC no EB. 

 

c) Origem e habilitação das equipes CIMIC 

 

As perguntas 16, 17, 18 e 19 questionaram, nos níveis U e SU, sobre a origem 

(interna ou externa ao BIS), a habilitação (cursos), a quantidade e os 

postos/graduações dos militares que devem compor uma equipe em apoio a um BIS, 

voltada para a CIMIC. O resultado segue conforme quadro abaixo: 

 
Pergunta Nr Valor Alternativas Percentual votado 

16 e 18 

(Origem e 

habilitação) 

BIS 

Elm externos, especialistas em CIMIC 25,9% 

Elm externos, especialistas em As Civ 2% 

Elm externo (As Civ) assessor do EM do Btl 2% 

Elm externo (CIMIC) assessor do EM do Btl 1% 

Elm internos que(se) forem especializados 25,9% 

Elm externos e internos com especializações 

diversas (Op Psc, CIMIC, As Civ, Intlg) 
44,4% 

SU 

 

Equipe da Cia assessorada por Elm externo 

(As Civ) 

3% 

 

Equipe da Cia assessorada por Elm externo 

(CIMIC) 

63% 

 

Militares da Cia, chefiados pelo SCmt 

 

22,2% 

 

Militares da Cia, chefiados por militar com 

qualquer especialização voltada para as CRI 

11,1% 

17 e 19 

(Efetivo, posto e 

graduação) 

BIS 

1 Of (Chefe) + 2 Sgt (Adj e Aux) 45,9% 

1 Of (Chefe) + 3 Sgt (Adj e Aux) 11,1% 

1 Of (Chefe) + 4 Sgt (Adj e Aux) 11,1% 

1 Of (Chefe) + 5 Sgt (Adj e Aux) 11,1% 

2 Of (Chefe) + 2 Sgt (Adj e Aux) 3% 

2 Of (Chefe) + 3 Sgt (Adj e Aux) 3% 

2 Of (Chefe) + 4 Sgt (Adj e Aux) 11,1% 

2 Of (Chefe) + 5 Sgt (Adj e Aux) 3% 
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Pergunta Nr Valor Alternativas Percentual votado 

17 e 19 

(Efetivo, posto e 

graduação) 

SU 

1 Of (Chefe) + 1 Sgt (Adj) 29,5% 
1 Of (Chefe) + 2 Sgt (Adj e Aux) 25,9% 

1 Of (Chefe) + 3 Sgt (Adj e Aux) 11,1% 

2 Sgt (Chefe + Adj)  22,2% 

3 Sgt (Chefe + 2 Adj) 4% 

4 Sgt (Chefe + 3 Adj) 7,4% 

Quadro 10 - Composição das equipes voltadas para o relacionamento com atores não militares, em 

reforço a um BIS durante Op GLO 

Fonte: o autor 

 

No nível U, predominaram como solução a composição de equipes híbridas, 

com elementos internos e externos ao BIS, sem delimitação exata de suas 

especializações. Já no nível SU, a resposta majoritária defendeu a montagem de 

equipe da própria companhia, com apenas um chefe especializado em CIMIC, vindo 

de fora da OM para apoiar a operação. Tal fato vai ao encontro da realidade dos 

quadros atuais do EB, que raramente disporá de universo específico de determinada 

especialização em todos os BIS, além de sugerir a importância de se trabalhar com 

equipes orgânicas da própria tropa em ação, com vistas à manutenção da integridade 

tática e à valorização do entrosamento prévio existente na fração. 

Tanto no nível U, quanto no nível SU, foi mormente elencada a composição 

tradicional de um oficial (chefe) e dois auxiliares, podendo esses últimos serem 

reduzidos a apenas um, no caso da Cia. As respostas apresentadas estão alinhadas 

com a doutrina CIMIC e estão de acordo com a capacidade real de uma SU em 

destacar pessoal para missões adicionais, uma vez que geralmente já possuem 

exacerbada sobrecarga laboral. Convém resgatar a composição empregada nas 

companhias durante a MINUSTAH e durante as operações de pacificação no Rio de 

Janeiro, quando o SCmt Cia assumia a coordenação das atividades CIMIC sem, 

muitas vezes, possuir grandes efetivos para auxiliá-lo. 

 

d) Relação das atribuições funcionais CIMIC com as seções do BIS 

 

Foram disponibilizadas, nas questões de 15a até 15j, as atribuições dos 

agentes CIMIC previstas pelo manual, a fim de identificar com quais das seções do 

BIS elas melhor se relacionam ou, ainda, se elas devem dizer respeito única e 

exclusivamente ao elemento CIMIC. O resultado segue abaixo: 
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Questão Nr / Atribuição 
1ª 

Seç 
2ª 

Seç 
3ª 

Seç 
4ª 

Seç 
Com 
Soc 

SCmt 
Cia 

Elm 
CIMIC 

15a) Interpretação das diretrizes do Esc Sp sobre o 

relacionamento com atores não militares 
- 8% 41% - 35% 11% 5% 

15b) Coordenar as ações voltadas para os atores 

não militares 
- - 77% - 18% - 4% 

15c) Gerenciar projetos em benefício da comunidade - - 33% 27% 35% - 5% 

15d) Atualização das informações sobre os atores 

não militares da área de operações 
- 73% 8% - 13% 4% 2% 

15e) Compartilhar informações com os atores não 

militares 
- 62% 14% - 17% 7% - 

15f) Divulgação institucional 4% - - - 86% 10% - 

15g) Produção de matérias  - 4% 4% - 87% 5% - 

15h) Alimentação com outras CRI do sistema de Op 

Info 
- 74% 36% - - - - 

15i) Planejar e coordenar os ACISO - - 25% 5% 30% 10% 30% 
15j) Cobertura fotográfica - - - - 95% - 5% 

Quadro 11 - Responsabilidade pelas atribuições relacionadas à atividade CIMIC, no âmbito do BIS 

Fonte: o autor 

 

O resultado da questão 15a sugere que a fase de interpretação das diretrizes 

do Esc Sp deve incluir uma participação mais ampla de diversas seções do Btl, ainda 

que o assunto em tela seja mais pertinente apenas ao relacionamento com atores não 

militares.  

A questão 15b já apresentou predominância de respostas para a 3ª seção, no 

que tange à atribuição de coordenar as ações voltadas para atores não militares, o 

que já é, naturalmente, doutrinário e alinhado com a vocação da seção de operações. 

O gerenciamento de projetos, questionado na pergunta 15c, evidenciou uma 

divisão igualitária entre 3ª Seç, 4ª Seç e Com Soc, materializando um envolvimento 

necessário das operações, da logística e da comunicação social na tarefa de conduzir 

tais frentes.  

As questões 15d e 15e versaram sobre a atualização e o compartilhamento 

das informações sobre o público não militar, as quais são já são tradicionalmente 

relacionadas à parte de inteligência da OM, o que ficou confirmado com a maioria dos 

votos para essa seção em ambas as perguntas. 

De igual forma, as perguntas 15f, 15g e 15j que trataram, respectivamente, da 

divulgação institucional, da produção de matérias e da cobertura fotográfica das 
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atividades relacionadas aos atores não militares, evidenciaram alinhamento 

majoritário com a seção de comunicação social, uma vez que todas essas tarefas já 

tem teor previamente alinhado com aquela seção. 

Por fim, a pergunta 15h versou sobre a interação com outras capacidades 

relacionadas à informação do sistema de Op Info. Apesar do escalão Btl não incluir a 

gestão das Op Info, ficou evidenciado que tal faina está mais alinhada com a 2ª seção 

do Btl. 

A conclusão mais proeminente que resulta da análise do quadro em questão 

é, sem dúvidas, a unanimidade da seguinte máxima, que ficou evidenciada em todas 

as respostas: embora não haja elemento especializado em CIMIC no QCP de um BIS, 

as atribuições previstas para o agente CIMIC no manual podem ser transferidas, por 

afinidade, para as seções orgânicas do BIS durante as operações, permitindo que o 

Btl realize atividades dessa voga, ao invés de somente a brigada. 

 

4.3.1.4 Atividades e tarefas CIMIC 

 

Além dos exemplos de atividades e tarefas previstos no manual de CIMIC do 

EB, constantes das perguntas 11a, 11b e 11c, possibilitou-se ao colaborador sugerir 

eventuais ações já realizadas ou julgadas possíveis de serem conduzidas pelos BIS 

e suas Cias que atuam isoladamente na Amazônia. Buscou-se dividir as tarefas dentro 

das três atividades CIMIC, no intuito de tornar mais clara a finalidade de determinada 

tarefa. As respostas foram ranqueadas segundo o somatório de notas recebidas (de 

0 a 5) e foi possível traçar um perfil daquelas mais próximas à realidade das U/SU, 

coerente com as peculiaridades que condicionam o planejamento de uma operação 

na selva. 
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a) Apoio à estrutura civil (pergunta 11a):  

 
Gráfico 7 - Atividades de apoio à estrutura civil mais relevantes no nível U/SU 

Fonte: o autor 

 

As ações melhor ranqueadas foram incluídas no gráfico acima, enquanto 

aquelas que não receberam votação significativa não foram computadas. Ainda que 

tenham sido consideradas, a realização de reparo de instalações (obras básicas) e a 

formação de mão de obra receberam menores quantidade de votos. Tal fato se deve, 

provavelmente, à capacidade reduzida do batalhão de conduzir tais atividades. 

Todavia, elas são passíveis de serem desempenhadas até por companhias de selva 

destacadas, conforme relatado nas entrevistas com os antigos Cmt 51º e 53º BIS. 

O material voltado para esse fim de que dispõem as SU e U é, normalmente, 

fornecido na medida necessária para a manutenção da vida vegetativa da OM. 

Entretanto, nos casos de Op GLO, é bastante comum ocorrer a descentralização de 

recurso com naturezas de despesa voltadas especificamente para a realizar 

melhoramentos em instalações utilizadas pela tropa durante a operação. Cabe, 

portanto, aos gestores do Btl planejarem a utilização de instalações que atendam às 

demandas militares e que, ao mesmo tempo, possam eventualmente ser aproveitadas 

para uma possível aproximação com a população local, por meio de reformas 

superficiais quando do abandono do local pela tropa. Esse trabalho é a essência do 

espírito CIMIC e se aplica, no gráfico em questão, aos conceitos de ação social, obras 

básicas e assistência imediata. 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35



    145 
 
 

b) Ligação civil-militar (pergunta 11b): 

 
Gráfico 8 - Atividades de ligação civil-militar mais relevantes no nível U/SU 

Fonte: o autor 

 

Foram consideradas de maior relevância: a manutenção de boa relação com 

civis, conhecer as capacidades dos atores não militares, identificar suas lacunas ou 

vulnerabilidades, difundir ideias-força sobre a operação e estabelecer ouvidoria. Tais 

atividades estão enquadradas no manual CIMIC e podem ser, perfeitamente, 

executadas por pessoal não especializado durante o engajamento com os atores de 

determinada área de operações, caracterizando-se como alinhadas com a doutrina. 

Cabe destaque ao estabelecimento do serviço de ouvidoria que, conforme entrevista 

com antigos comandantes e oficiais de operações dos BIS, pode ser uma importante 

ferramenta de amenização de possíveis efeitos colaterais, por permitir que as 

informações dos habitantes locais relativas à tropa cheguem antes ao comando do 

que às mídias locais, preservando a imagem institucional. 

Foram consideradas de menor relevância, a identificação de homólogos, a 

atualização da lista de contatos, o apoio à campanha Op Info e a confecção de 

relatórios frequentes. Tais atividades podem ter sido menos elencadas por exigirem 

maior conhecimento técnico, não compatível com os quadros de que disporá um BIS, 

tanto na atuação centralizada quanto no âmbito das subunidades destacadas.  
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c) Apoio à Força (pergunta 11c) 

 
Gráfico 9 - Atividades de apoio à força mais relevantes, no nível U/SU  

Fonte: o autor 

 
Quanto às atividade CIMIC de apoio à força, permite-se extrair do 

ranqueamento descrito acima que, o oficial/sargento encarregado da CIMIC no BIS 

ou em uma SU destacada deve buscar, prioritariamente, se engajar com atores não 

militares para: buscar instalações que possam ser utilizadas pela tropa, viabilizar a 

contratação de serviços necessários ao cumprimento da missão e melhor controlar 

eventuais danos. As demais atividades, analogamente ao que ocorre no apoio à 

estrutura civil, demandam certo nível de conhecimento técnico acerca da doutrina 

CIMIC para que sejam cumpridas eficientemente, inviabilizando sua execução por 

todos os BIS da Amazônia. Alternativamente, pode-se inferir também que as 

atividades menos votadas estejam relacionadas a níveis acima do BIS, como é o caso 

da alimentação e sincronização com as Op Info. 

 

d) Viabilidade da criação de um C3M 

 

A pergunta 23 questionou sobre a viabilidade de criação de um centro de 

cooperação civil-militar no âmbito de um BIS e obteve maioria de respostas negativas 

(73%). Tal quadro se alinha com o previsto para o C3M no manual de CIMIC, que só 

prevê sua mobilização no escalão mínimo brigada. 
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4.3.1.5 Materiais relacionados à CIMIC no BIS 

 

4.3.1.5.1 Compatibilidade com a U ou SU dos materiais relacionados à CIMIC 

 
Através das perguntas 22a até 22g, foram levantados, dentre os materiais 

voltados para a interação com atores não militares, aqueles de maior compatibilidade 

com um Btl ou uma Cia que esteja sendo empregado(a) longe de sua sede, isto é, 

avaliou-se a viabilidade de transportá-los até a área de operações, considerando o 

ambiente operacional de selva. O quadro abaixo apresentou os resultados, já com a 

conclusão do que a maioria elencou a respeito da compatibilidade com uma Cia, Btl 

ou se não deve ser conduzido em nenhum dos casos (traço): 

 
Material/tipo Descrição Cia Btl 

Comunicação Social 

Câmera digital Compatível Compatível 

Câmera Go Pro Compatível Compatível 

Drone - Compatível 

Impressora gráfica - Compatível 

Divulgação institucional 

 
- Compatível 

Audiovisual 

Megafone Compatível Compatível 

Microfones, caixas de som e fiação Compatível Compatível 

Projetor de imagem - Compatível 

Televisor - Compatível 

Computadores Compatível Compatível 

Mobiliário básico 

Mesas e cadeiras - Compatível 

Barraca canadense Compatível Compatível 

Separadores de fluxo Compatível Compatível 

Estofados - Compatível 

Ar condicionado - Compatível 

Ventilador Compatível Compatível 

Expediente 

Canetas, lápis, borracha, tesoura, 

folhas, etc 
Compatível Compatível 

Material de limpeza Compatível Compatível 

Emprego militar 

Algemas Compatível Compatível 

Detector de metais Compatível Compatível 

Cães farejadores - Compatível 

Alarmes Compatível Compatível 

SARP - Compatível 
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Material/tipo Descrição Cia Btl 

Material de Construção 

Cimento, cal, areia - Compatível 

Pintura Compatível Compatível 

Perfuração de poço - - 

Marcenaria - Compatível 

Serralheria - Compatível 

Caixas D`Água - - 

Geradores Compatível Compatível 

Motosserra, Moto Poda Compatível Compatível 

Cortadores de grama Compatível Compatível 

ACISO 

Material médico e odontológico - Compatível 

Entretimento (cama elástica, 

brinquedos, etc) 
- Compatível 

Material educativo (campanha da 

dengue, escovação dentária, etc) 
- Compatível 

Material para corte de cabelo - Compatível 

Quadro 12 - Materiais voltados para a interação com atores não militares e sua compatibilidade com a 

Cia ou Btl 

Fonte: o autor 

 

Os seguintes materiais foram considerados incompatíveis com o QDM de uma 

Cia por ocasião de uma Op GLO longe da sede: drone, impressora gráfica, material 

de divulgação institucional, projetor de imagem, estofados, ar condicionado, cães 

farejadores, materiais de construção (à exceção de pintura) e todo o material de saúde 

voltado para a realização de ACISO. A exclusão desses materiais pelos colaboradores 

reflete uma realidade orçamentária, logística e conjuntural do EB, quando se trata de 

disponibilidade de meios, principalmente na Amazônia. Também vai ao encontro dos 

comandantes de batalhão entrevistados, que afirmaram que uma Cia não tem 

capacidade de conduzir uma ACISO sozinha. No entanto, apesar da compatibilidade 

doutrinária de todas essas informações, há que se considerar, particularmente e 

segundo os especialistas CIMIC entrevistados, o projetor de tela, os cães farejadores 

e alguns dos materiais de construção. O projetor é elemento quase que essencial na 

condução de qualquer reunião de coordenação, ainda que realizada em uma base em 

condições precárias. Os cães multiplicam o poder de combate e mitigam efeitos 

colaterais, por se constituírem ferramenta insubstituível na detecção de entorpecentes 

e, ao mesmo tempo, serem um atrativo lúdico para contribuir com os ACISO. Os 

materiais de construção já são de posse da maioria das subunidades dos corpos de 

tropa para manutenção da vida vegetativa e, caso haja racionamento e gestão 
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proativa, permitem singela realocação em escolas, ginásios, etc, podendo causar 

efeito altamente positivo nas instalações utilizadas pelo EB, durante uma operação. 

Um simples corte de grama ou reparo estrutural pode transformar a realidade de 

muitas escolas, hospitais e até mesmo sedes governamentais dos pequenos centros 

urbanos isolados na Amazônia, conforme afirma o antigo Cmt 51º BIS. Por fim, os 

materiais de ACISO merecem maior atenção, mesmo no nível SU, segundo 

especialistas e as sugestões dos próprios integrantes dos BIS que responderam aos 

questionários, tendo em vista que o ACISO representa ferramenta das mais 

importantes para aproximar os segmentos sociais da tropa, principalmente quando se 

trata da Amazônia (BRASIL, 2018b). 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

5.1 CONCLUSÕES VOLTADAS PARA AS TTP 

 

A principal finalidade deste trabalho foi identificar a influência que as 

peculiaridades do ambiente operacional de selva exercem sobre as relações de um 

batalhão junto aos atores não militares de determinada área, durante Op GLO. 

A metodologia escolhida supriu plenamente as necessidades, tendo em vista 

que foram selecionadas amostras compatíveis com as demandas doutrinárias, bem 

como realizadas entrevistas com compatível quantidade de colaboradores, os quais 

possuem vasta experiência nas respectivas atividades solicitadas. 

As três primeiras questões de estudo nortearam todo o encadeamento de 

ideias da pesquisa e foram devidamente respondidas, permitindo o entendimento 

profundo dos temas que compõem escopo da pesquisa, quais sejam a CIMIC, o 

ambiente operacional de selva e as Op GLO. Uma vez compreendidas as nuances de 

cada um desses temas, foi possível responder à quarta questão de estudo, com um 

mapeamento preciso de técnicas, táticas e procedimentos para se relacionar com 

atores não militares, em OCCA, na selva. 

A primeira questão de estudo objetivou reunir o máximo de conhecimentos 

acerca do tema central da pesquisa: cooperação civil-militar. Constatou-se, por meio 

da revisão da literatura, que a doutrina atual do EB ainda é recente, necessitando 

adequar-se à realidade das operações mais frequentes no território nacional. Para o 

antigo comandante do CCOPAB e corresponsável pelo reconhecimento internacional 

do estágio de CIMIC ministrado por aquele centro, a doutrina CIMIC endógena ainda 

deve ser amplamente desenvolvida e aplicada nas ações subsidiarias, operações de 

GLO, etc. Segundo ele, deve-se fornecer, cada vez mais, capacidade ao EB para atuar 

nesses diversos contextos, no que tange à interação com civis em prol do atingimento 

dos objetivos militares da missão. Ainda, confirmou a necessidade de se pormenorizar 

a execução das atividades e tarefas CIMIC, principalmente nos níveis batalhão e 

companhia, o que pode ser feito ampliando as referências doutrinárias internacionais 

para além das tradicionais ONU e OTAN. Nesse sentido, os Exércitos do Canadá e 

da Espanha oferecem rico cabedal de conhecimento sobre interação civil-militar na 

“ponta da linha”, podendo servir de valiosa referência às produções doutrinárias 

futuras. 
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A segunda questão buscou levantar as peculiaridades do ambiente 

amazônico, sob a ótica das operações militares.  Concluiu-se que os fatores da 

decisão que mais encontram diferenciação, por se tratar do ambiente de selva, são a 

missão, o terreno e as considerações civis. Esse último, por sua vez, sofre 

interferência da infinidade de interesses que permeiam os atores não militares 

presentes na Amazônia Legal. Por meio de questionário aplicado a uma amostra 

significativa, composta por oficiais que já exerceram funções chave em operações na 

selva, foi possível elencar as características mais latentes para o planejamento das 

ações na selva, o que se confirmou também pelas entrevistas realizadas aos chefes 

e comandantes de OM.  

Foram peculiaridades mais mencionadas pelos colaboradores: a confiança 

populacional depositada nas tropas do EB, a dificuldade logística por conta das longas 

distâncias, a pluralidade de atores não militares, a imaturidade institucional das 

agências governamentais e a dificuldade de meios para o cumprimento de 

determinadas missões. 

A terceira questão de estudo buscou caracterizar as Op GLO à luz dos 

manuais vigentes e, principalmente, mapear o perfil dessas operações quando 

ocorrem no ambiente específico de selva. Ao mesmo tempo em que foi possível 

perceber as diferenças no planejamento e na execução, segundo oficiais que já 

cumpriram esse tipo missão na Amazônia, foram elencadas as atividades e tarefas 

que mais se aproximam da doutrina CIMIC, passíveis de serem realizadas no suporte 

aos batalhões e companhias. Foi possível confirmar que essas frações não possuem 

grande autonomia para planejar e iniciar projetos de grande impacto, tão pouco 

conduzir engajamentos muito fora do escopo de cada operação, uma vez que tais 

etapas são cumpridas ainda no nível FTC, C Mil A, DE ou mesmo Bda. Entretanto, 

também se observou que, mesmo os contatos com os vetores civis da área de 

operações de uma pequena fração que atua isoladamente, como um pelotão ou uma 

companhia, carecem de capacitação e fontes de consulta detalhadas para nortear 

seus trabalhos. 

A resposta à quarta e última questão de estudo foi fruto da análise 

comparativa entre o que é realizado, na prática, em termos de ações CIMIC na selva 

pelos BIS (segundo oficiais combatentes que lá atuaram) e o que é considerado o 

ideal a ser feito (conforme especialistas CIMIC). Para proceder a essa análise, foram 

considerados os parâmetros objetivos previstos no próprio manual de CIMIC, como a 
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estrutura de pessoal, a forma de abordagem, os princípios e fundamentos, as 

atribuições dos agentes, os materiais, entre outros. 

Por fim, baseando-se na compatibilidade (ou não) de determinada ação 

descrita pelos especialistas em relação ao que foi apresentado, serão descritas, na 

próxima seção, as técnicas, táticas e procedimentos mais compatíveis com o batalhão 

e/ou companhia, complementando a quarta questão de estudo, que foi parcialmente 

respondida na seção anterior (discussão).  

 

5.1.1 Impressões gerais sobre a atividade CIMIC no BIS 
 

A CIMIC não pode ser capitaneada por OM valor Btl. As diretrizes para a 

interação civil-miliar devem estar compreendidas no ordenamento da missão, advindo 

de escalão superior ao Btl. A condução de projetos de curto e médio prazo, como a 

capacitação de militares em empresas civis ou obras e reformas básicas que visem a 

melhoria do bem-estar social, são atividades de extrema importância para a 

aproximação do EB com a população, porém devem estar devidamente autorizadas e 

pormenorizadas pelo escalão operacional-estratégico planejador. 

Embora as ações descritas no manual como sendo CIMIC sejam realizadas 

com frequência pelos BIS, principalmente quando em OCCA, as TTP para sua 

execução devem seguir os preceitos já consagrados nos manuais doutrinários do EB. 

Por exemplo, para a realização de um ACISO, deve-se seguir o CI 45-01, do COTER, 

que versa sobre ACISO (BRASIL, 2018b), assim como para a realização de uma 

escolta a um comboio de donativos, deve-se seguir a doutrina prevista para a 

realização dessa atividade, que já é rotineiramente executada por tropas de infantaria. 

Porém, há que se considerar a necessidade da tropa, como um todo, conhecer os 

atores presentes na área de operações.  

Nesse sentido, além do adestramento prévio à operação junto às agências da 

área, é imprescindível que sejam realizados, durante a operação em si, engajamentos 

constantes com os diversos atores a fim de se manterem atualizadas as informações 

sobre as capacidades e limitações de cada um. Dessa forma, é possível decidir com 

oportunidade sobre quando, como e a quem solicitar ou prover apoio, ou mesmo, 

viabilizar uma comunicação eficaz entre atores com potencial colaborativo para o EB, 

angariando vantagens para o cumprimento da missão. Logicamente que essa 

presença constante junto aos entes civis, revestida de cordialidade e, principalmente, 
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visão estratégica, não deve ser realizada por toda a tropa, mas sim por uma equipe 

reduzida, cuja concepção se assemelharia ao trabalho de CIMIC outrora conduzido 

no Haiti e nas comunidades do Rio de Janeiro, durante as operações de pacificação. 

A equipe selecionada para realizar essa ligação civil-militar deve manter 

sempre em mente que, embora o primeiro contato tenha vital importância para o 

relacionamento interinstitucional, somente um ciclo contínuo e despretensioso de 

encontros conduzirá ao sucesso durante a operação. Para o antigo G9 do 25º 

contingente da companhia brasileira de engenharia da MINUSTAH, é a famosa 

“continuidade que gera credibilidade”. 

Em entrevista com o antigo Cmt 23ª Inf Sl e especialista em assuntos civis e 

operações psicológicas, o contato com os atores não militares deve ser provocado 

pelo EB, independente da potencialidade de cooperação mútua ou não, dessa ou 

daquela instituição (princípio da oportunidade). A finalidade precípua, normalmente, 

será a confirmação daquelas capacidades e limitações já levantadas, a fim de planejar 

mais detalhadamente os engajamentos.  

Para um antigo instrutor de CIMIC do CCOPAB e atual delegado do Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha, na Ucrânia, uma vez que determinado engajamento 

esteja no escopo da missão, deve-se identificar ameaças aos atores que possam ser 

enquadradas na missão constitucional do EB e que a fração em campo possa 

neutralizar, sem efeitos colaterais para a Força. O objetivo maior é buscar o 

levantamento prévio de alternativas para um enfrentamento conjunto dos problemas. 

 

5.1.2 Fundamentos aplicáveis ao BIS 
 

O atual instrutor-chefe do estágio de CIMIC do CCOPAB reitera que o termo 

mais adequado ao se referir àqueles que não pertencem ao componente militar é 

“atores não militares”, visto que o termo “civis” nem sempre se aplica a algumas 

agências governamentais. Esse termo abarca todas as agências governamentais, 

estaduais, federais, nacionais e internacionais que atuam em determinada área de 

operações, bem como os organismos e entidades não governamentais, nacionais ou 

estrangeiros, empresas e estabelecimentos privados e, ainda, os diversos segmentos 

e movimentos sociais presentes naquela região.  

O engajamento com um ator não militar é um contato voluntário, previamente 

planejado e com objetivos definidos, buscado pelo componente militar quando da 
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atuação em determinada operação. Não abrange as atividades de CIMIC 

propriamente ditas. Liderança-chave é a personalidade ou grupo de indivíduos que 

lidera(m) determinada instituição, entidade ou grupo social, para o qual se direcionam 

os esforços, durante um engajamento, complementa Valdetaro (2017). 

Embora não tenha a iniciativa das ações CIMIC, um BIS pode e deve lançar 

mão dos princípios da CIMIC e de outros relacionados às CRI, com destaque para as 

Op Psc e a Com Soc. Ao entender que a missão prioritária do BIS deva estar sempre 

voltada para o cumprimento de ações táticas, conforme reforça um antigo Cmt 52º 

BIS, conclui-se que a vertente da CIMIC mais adequada ao emprego no âmbito 

daquela OM é o apoio à Força. Nesse sentido, os princípios CIMIC a serem seguidos 

foram levantados pelos colaboradores por ocasião do questionário e confirmados 

pelos antigos comandantes de BIS entrevistados. Foram, então, condensados e 

depurados em procedimentos práticos, os quais seguem abaixo: 

 

5.1.2.1 Procedimentos ligados ao princípio “credibilidade” 

 

Para manutenção da credibilidade já consagrada pelo EB no âmbito da 

sociedade, deve-se planejar o estabelecimento de uma relação social sincera e 

honesta entre a tropa e os ANM, prezando pela transparência, objetividade, e 

procurando conduzir a relação com bases na confiança e na cooperação mútua. 

Quando defronte a situações de fragilidade social ou institucional, deve-se prometer 

apenas o que se pode cumprir, nunca trazendo para si obrigações desgastantes que 

seriam de responsabilidade de outras instituições governamentais. Nos casos em que 

for necessário, olhar para o interlocutor e não para o intérprete, estando sempre atento 

à linguajem corporal. 

 

5.1.2.2 Procedimentos ligados ao princípio “facilidade de relacionamento” 

 

O respeito e consideração mútuos devem ser vistos como premissas básicas 

para um engajamento produtivo. Sendo o EB uma força federal e que goza de grande 

credibilidade junto à sociedade, deve-se trabalhar para substituir a imagem de 

subordinação pela de cooperação. Nunca se deve permitir envolvimento em 

desavenças ideológicas locais. Antes de realizar trabalhos fotográficos e/ou de 
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filmagens, pedir consentimento prévio, seja em uma agência, uma ONG ou mesmo 

nas comunidades locais. 

 

5.1.2.3 Procedimentos ligados ao recebimento e compartilhamento de informações 

 

Quando do recebimento de informações sobre determinada área, deve-se 

sempre abolir generalizações, pernosticismos e proselitismos. Julgamentos prévios 

acabam por prejudicar potenciais relações institucionais. Todo engajamento deve ser 

uma nova oportunidade de conhecimento mútuo e de difusão dos valores e da ética 

militar. É importante esclarecer, desde o primeiro encontro, a relação de subordinação 

e a necessidade de prestação de contas com o superior, que são típicos da hierarquia 

militar, enfatizando a necessidade do escalão superior autorizar a tomada de 

decisões. Assim, estimula-se a capacidade própria de solução de problemas das 

agências, tendo em vista que não é missão constitucional do Exército Brasileiro 

atender demandas sociais dessa ou daquela comunidade. Apesar disso, deve-se 

procurar contribuir, com o que for possível, para a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes locais. Por fim, deve-se atentar para o fluxo de mensagens e o 

relacionamento com a inteligência e, quando for o caso, as operações de informação. 

Um agente CIMIC não deve realizar busca de dados negados, sob pena de 

comprometer a credibilidade junto ao interlocutor. Outrossim, deve-se somente 

repassar ao civil aquilo que for autorizado pelo escalão superior. 

 

5.1.2.4 Procedimentos ligados ao princípio “postura militar” 

 

É imprescindível que o militar encarregado da ligação civil-militar aja sempre 

com o máximo de discrição e moderação, enquanto agente do estado brasileiro no 

cumprimento de suas atribuições constitucionais, investido de autoridade legal e de 

competência. Deve-se tomar o cuidado de não exagerar no uso de suas prerrogativas, 

para não parecer arrogante. Ele deve demonstrar respeito ao se referir às autoridades 

locais, independentemente de sua reputação, e nunca se manifestar a favor desse ou 

daquele setor político, ideológico ou social.   

Em reuniões de coordenação ou eventos conjuntos, deve-se evitar a “mania 

de liderar”, típica da formação curricular dos militares, sob pena de lhe serem 

transferidas responsabilidades e demandas inoportunas. Em comunidades 
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ribeirinhas, nunca se deve aproximar das mulheres, mesmo que a aproximação parta 

delas. Todos os esforços devem ser envidados para que essa determinação seja 

cumprida por todos os integrantes da equipe. 

 

5.1.3 Composição das equipes e capacitação de pessoal 
 

Ficou claro, após a entrevista com o antigo Cmt do CCOPAB e com antigos 

comandantes dos batalhões da 23ª Bda Inf Sl, no biênio 2018-2019, que não é 

necessário o envio de equipes externas a um Btl para tratar de CIMIC, por ocasião de 

operações em situação de não guerra na Amazônia. As sugestões de grupos e 

equipes em reforço a um Btl concluídas por Teixeira (2017) e Valdetaro (2017) estão 

totalmente alinhadas com a doutrina da OTAN. Porém, nem sempre teriam viabilidade 

prática para o emprego na Amazônia. Infere-se, por outro lado, que as atribuições 

relacionadas à CIMIC acumuladas pelo SCmt Cia no BRABAT, as quais multiplicavam 

o poder de combate daquela fração, conforme concluiu Pereira (2018), podem ser 

ainda maiores por ocasião do emprego na selva. O emprego de equipes compostas 

por 2 ou 3 sargentos e chefiadas pelo SCmt Cia parece ser o mais adequado à 

realidade de emprego de uma Cia orgânica do BIS. O maior avanço doutrinário vem 

a ser, justamente, o entendimento da necessidade de se destacar uma equipe para 

cuidar das interações civil-militares, ainda que cumulativamente com suas atribuições 

já inerentes à função.  

Quanto maior a equipe, maior a possibilidade de revezamento e manutenção 

da constância dos engajamentos, reitera o antigo G-9 da Companhia Brasileira de 

Engenharia da MINUSTAH. Essa equipe deve, sempre que possível, buscar 

assessoramento especializado, discutindo objetivos comuns e possíveis divergências 

ideológicas com especialistas e eventuais habitantes locais de confiança (um militar 

que seja nativo é um bom exemplo).  

Em linhas gerais, e considerando as demandas relacionadas à CIMIC 

enfrentadas pelo pessoal e elencadas pelos colabores nos questionários, o SCmt 

deverá adotar as seguintes medidas: 

- selecionar rigorosamente seus auxiliares: motorista, anotador, fotógrafo 

(SFC) e intérprete (SFC). Eles também deverão ser apresentados à liderança-chave, 

logo na primeira visita. Especial atenção deve ser dada àqueles militares que não 

sejam orgânicos de sua fração ou que tenham pouco tempo incorporados a esta; 
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- instruir seus homens e fazer um briefing acerca do contexto legal e 

antecedentes da missão; 

- informar à equipe quem, efetivamente, está no topo hierárquico da 

instituição, entidade ou segmento social a ser engajado; 

- aprender e praticar os costumes sociais (principalmente com ribeirinhos e 

indígenas); 

- aprender pelo menos algumas palavras do dialeto local (indígenas e regiões 

de fronteira); 

- deve-se esclarecer e ensaiar o discurso. É importante desenvolver a 

argumentação segundo ideias-força (missão constitucional do EB, objetivos comuns, 

possibilidade de cooperação mútua, preservação do meio ambiente, segurança da 

população, resolução dos conflitos locais, cumprimento da missão institucional, etc); 

- atentar para a expectativa de troca de presentes, a fim de evitar rejeições. 

Dar preferência aos de interesse coletivo, em detrimento dos de caráter pessoal; 

- estar preparado para enfrentar elementos corruptos e/ou mal intencionados; 

- participar, sempre, do ciclo de planejamento das missões principais da tropa, 

junto do comandante e seu estado-maior (segurança, manobra, logística, 

comunicações, situações de contingência, etc), a fim de manter o alinhamento das 

percepções relacionadas à interação com os atores da área de responsabilidade; 

- caso o objetivo do contato seja a realização de uma ponte com um 

colaborador maior, checar se o vínculo desse com a instituição/entidade a que se 

dirige está realmente em vigor, favorável ou amistoso. O recrutamento de 

colaboradores sem autorização de determinadas lideranças pode ser entendido como 

um desrespeito à autoridade local; e 

- considerar que a liderança-chave possui rotina própria e objetivos internos 

(planejar o tempo e evitar discursos longos e enfadonhos). 

 

5.1.4 Atividades e tarefas CIMIC 
 

Conforme mencionado anteriormente, não há viabilidade em se caracterizar, 

nesse estudo, todas as ações relacionadas à CIMIC que um BIS pode desempenhar, 

pois as mesmas são, em verdade, atividades rotineiras já amparadas por outros 

manuais doutrinários. Considerando, portanto, que o foco da pesquisa tenha passado 

ao engajamento com os atores não militares, as atividades e tarefas mais eixadas com 
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o trabalho a ser desempenhado no BIS, seja pelo estado maior ou pelo SCmt Cia, são 

aquelas ligadas ao levantamento prévio de informações sobre área de operações, 

com ênfase na interação civil-militar. 

Um estudo preliminar da missão e das considerações diversas sobre a área 

de operações deverá incluir profunda revisão da legislação que ampara as ações da 

tropa, bem como o acesso às fontes abertas já disponíveis sobre a região onde será 

empregada, facilmente obtido pelo levantamento estratégico de área (LEA), 

confeccionado e atualizado anualmente pela 2ª seção do Btl. Outra ferramenta 

bastante útil para guiar esse levantamento de dados é a primeira fase do exame de 

situação do comandante tático, descrita no manual de ensino sobre o trabalho do 

estado maior (BRASIL, 2016b). Essa fase trata do levantamento de informações 

relativas às considerações civis e segue uma sequência conhecida pelo acrônimo 

AECOPREC (área, estruturas, capacidades, organizações, população, refugiados e 

deslocados, eventos e considerações civis complementares). Contudo, nunca deverá 

ser procedida busca de dados negados pelo próprio militar (responsável pela 

coordenação civil-militar), uma vez que, via de regra, esse tipo de atividade não faz 

parte do rol de atribuições da CIMIC, e sim da inteligência.  

Ao término da identificação do AECOPREC, o militar responsável pela 

ligação-civil militar deve ser capaz de: 

- identificar as instituições, entidades ou personalidades de maior influência 

na área; 

- identificar a hierarquia entre as lideranças locais; 

- determinar as possibilidades e limitações de cada ator; 

- determinar o potencial de influência do EB; e 

- montar a rede de lideranças-chave. 

 

Essas informações fazem parte do entendimento da rede de interação entre 

os atores e visam orientar a ordem de prioridade, a sequencia cronológica e o 

alinhamento com o contexto geral dos engajamentos, ainda na fase de planejamento 

preliminar. 
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5.1.5 Materiais 
 

As dificuldades logísticas impostas pelo ambiente operacional de selva já 

limitam demasiadamente o transporte de materiais de emprego militar. Assim, 

constatou-se, com base nos questionários e entrevistas, que ao se deslocar para 

regiões mais distantes da sede, não é necessária uma condução de materiais de 

emprego militar extras, além do previsto em QCP. Entretanto, sugere-se o porte de 

determinados itens atípicos às tropas de infantaria, a fim de aperfeiçoar as interações 

e permitir um aproveitamento da proximidade conquistada pelos agentes CIMIC, seja 

para a divulgação institucional, para o levantamento de elementos essenciais de 

inteligência ou simplesmente para o estímulo do espirito amistoso entre instituições, 

entidades e segmentos sociais. São exemplos dos citados materiais: câmera Go Pro, 

panfletos e brindes institucionais, computador e acessórios, itens culturais diversos 

(músicas, alimentos, vestimentas, etc). O oficial CIMIC geralmente trabalha fardado, 

porém o uso de viatura e uniforme civis pode ser oportuno em determinadas situações. 

O armamento deve ser conduzido na quantidade e discrição mínimos para realizar a 

segurança da equipe, variando de acordo com cada situação tática. 

 
5.2 CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A evolução dos meios de comunicação gerou impactos sem precedentes nas 

operações militares. A velocidade de propagação informacional e o apelo midiático 

tem moldado cada vez mais o planejamento dos esforços, no Brasil e no mundo. 

Recentemente, a temática ambiental amazônica está fortemente em voga, e o 

emprego das Forças Armadas como resposta às ameaças àquele bioma chamou a 

atenção de entidades nacionais e internacionais, principalmente pela eficácia já 

alcançada por tal medida. 

Em um ambiente cada vez mais volátil, incerto, complexo e instável, a 

competência e prontidão para a tomada de decisões corretas tem sido exigida dos 

líderes de cada vez menores escalões. Considerando que boa parte da instabilidade 

citada perpassa pelas dimensões humana e informacional de qualquer conflito, é 

imprescindível que os militares cujas funções pressupõem relacionamento civil-militar 

estejam muito bem preparados, principalmente em um ambiente operacional tão 

atípico, como a Amazônia brasileira. 
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A presente pesquisa possibilitou um delineamento ímpar das operações de 

garantia da lei e da ordem ocorridas recentemente na região amazônica e buscou, 

como solução à crescente necessidade de interação do EB com os atores não 

militares daquela área, a consolidação em fonte documental única de técnicas, táticas 

e procedimentos para a abordagem e manutenção do contato pessoal com tais atores. 

Para tanto, buscou-se os ensinamentos colhidos dentre mais recentes 

capacidades relacionadas à informação vigentes no EB: os assuntos civis e a 

cooperação civil-militar. Diferente das operações psicológicas, da inteligência, das 

operações especiais, da negociação e de diversas outras CRI, a CIMIC pode e deve 

ser de conhecimento de todos os militares que operam em determinada área de 

conflito.  

Todo militar deve estar preparado para ser um agente CIMIC. Entretanto, uma 

série de medidas ainda são necessárias para o amadurecimento dessa capacidade. 

A começar pelo estágio CIMIC, ministrado pelo CCOPAB, que está eixado mais 

enfaticamente para o modelo ONU, de caráter humanitário, conquanto foi assim 

reconhecido e homologado por aquela entidade internacional. Entretanto, convém ser 

estudada a possibilidade de criação de um curso, ou adaptação da grade curricular 

do atual estágio, visando a formação de militares para o emprego CIMIC em território 

nacional, nos diferentes espectros de conflito. Tal medida seria o embrião do 

desenvolvimento doutrinário que ora urge ao emprego dos As Civ nas operações do 

EB, podendo abarcar outras CRI em um curso único e de maior abrangência (oficiais 

e sargentos aperfeiçoados, por exemplo).  

Nesse sentido, e considerando a inviabilidade de todos os militares do EB 

para realizarem o referido curso/estágio, convém também ser estudada a 

possibilidade de inclusão dos princípios da CIMIC nos programas de instrução dos 

corpos de tropa. A interação com elementos não militares não pode depender apenas 

de briefings às vésperas da operação, tão pouco da educação que cada militar traz 

consigo. Ela deve ser ensinada, treinada e difundida, sob pena de uma simples atitude 

incompatível de um soldado para com um habitante local trazer consequências 

gravíssimas à imagem da instituição. Assim como a falta de conhecimento acerca dos 

dispositivos e capacidades legais de determinada agência, como por exemplo o 

IBAMA, pode prejudicar o cumprimento da missão de um determinado pelotão, ora 

realizando um reconhecimento na fronteira. 
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Dada a relativa infância da doutrina CIMIC no EB, é necessário que se dê, 

cada vez mais, continuidade aos temas relacionados a essa capacidade, seja em 

escolas, nos corpos de tropa e, principalmente, no CCOPAB e no âmbito do Comando 

de Operações Terrestres (COTER). A integração da CIMIC com o sistema de 

operações de informação ainda é alvo de muitos questionamentos, em que pese a 

experimentação doutrinária atualmente em vigor na operação Acolhida ser um bom 

exemplo do sucesso ao se empregar elementos especializados em As Civ, CIMIC, 

Intlg, Op Psc e Com Soc, de forma conjunta e em prol da missão. Espera-se que 

essa experimentação contribua para a resolução das demandas motivadoras da 

presente pesquisa, quais sejam a formalização de técnicas, táticas e procedimentos 

CIMIC para os níveis unidade e subunidade.  

Caso seja considerada pertinente, a presente pesquisa e o capítulo proposto 

podem ser encaminhados ao Centro de Doutrina do Exército, para que se avalie a 

viabilidade da aplicação dos ensinamentos colhidos a todos os BIS e da inclusão da 

referida proposta na próxima atualização do manual CIMIC. 

 Por fim, o presente trabalho é de fundamental importância diante do contexto 

recente de operações GLO vivido pelo EB, na Amazônia. Com holofotes cada vez 

mais voltados para as forças de segurança e as abundantes instituições não militares 

que participam desse processo, é de vital importância que se domine como, quando 

e onde explorar as capacidades e limitações de cada ente, em prol dos objetivos 

comuns. Até o presente momento, não havia estudos que correlacionassem a 

capacidade CIMIC com as OCCA, no ambiente operacional específico de selva.  

Muitas entidades internacionais ainda olham para a Amazônia como colônia 

e hesitam em enxergar os esforços hercúleos do Brasil em integrá-la à realidade 

nacional. De fato, a ausência de infraestruturas diversas e a falta de perspectivas de 

inclusão econômica e social transformaram aquela região em um vazio institucional 

que tem sido, por vezes, preenchido apenas pela presença das Forças Armadas. 

Somente com o fortalecimento da integração entre órgãos estatais e o respeito à 

cultura e aos anseios dos povos amazônidas é que se possibilitará um alcance dos 

objetivos militares e civis, almejados por todos os verdadeiros brasileiros durante 

as operações. Assim, pesquisar sobre essa interação é também investir na proteção 

e na defesa dessa que é a maior das riquezas do país, contribuindo diretamente para 

a manutenção da, ainda ameaçada, soberania nacional. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A MILITARES QUE DESEMPENHARAM A 
FUNÇÃO DE OFICIAL DE OPERAÇÕES OU COMANDANTE DE SUBUNIDADE, 
DURANTE OPERAÇÕES DE GLO EM AMBIENTE DE SELVA. 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

 
QUESTIONÁRIO – MESTRADO PROFISSIONAL - 2020 

 
  

O presente questionário, destinado a oficiais que já desempenharam a 

função de oficial de operações ou comandante de SU durante operações de GLO 

em ambiente de selva, é parte importante da pesquisa para o mestrado profissional 

do Cap Sérgio Marcos da Silva Junior, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 

com o tema:  

INFLUÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO AMBIENTE DE SELVA NAS 

ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO CIVIL-MILITAR EM APOIO A 

BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA, DURANTE OPERAÇÕES DE 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. 

Com o resultado, pretende-se analisar em que medida as peculiaridades do 

ambiente de selva influenciam no planejamento e no emprego das ações CIMIC 

realizadas por um Btl durante operações de GLO.  

Desde já agradeço a inestimável participação e o tempo dedicado à 

resposta, colocando-me à disposição para dúvidas ou sugestões através do e-mail 

sergio-msj@hotmail.com. 

 

Respeitosamente, 

Sérgio Marcos da Silva Junior – Capitão de Infantaria 

 

 

mailto:sergio-msj@hotmail.com
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1ª PARTE: IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR 

 

1. Posto Atual: ________________________________________________ 

2. OM, cidade e período que serviu na Amazônia (Ex: 20º BIS / Santarém / 2000-

2003):_________________________________________________________ 

 

3. Assinale as principais Operações das quais o Sr participou na Amazônia: 

 

(     ) Adestramentos (conforme PIM) 

(     ) Garantia de Votação e Apuração 

(     ) ÁGATHA 

(     ) CURARETINGA 

(     ) CURARE 

 

(     ) ESCUDO 

(     ) ACOLHIDA 

(    ) VERDE-BRASIL 

(    ) Operações interagências pontuais, 

fora do contexto das Operações 

supracitadas (Ex: estouro de garimpo, 

apreensão de madeira) 

(     ) Outras:_____________________ 

 

2ª PARTE - CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CIMIC VIVENCIADAS NO 

AMBIENTE OPERACIONAL DE SELVA 

 

Atividades de Cooperação e Coordenação Civil-Militar são interações com o 

setor civil que visam contribuir para o atingimento dos objetivos militares de 

determinada operação. São exemplos: ações cívico-sociais (ACISO); escolta de 

comboios; recebimento, armazenagem e/ou entrega de donativos, como alimentos 

e afins; reconstrução e/ou reforma de instalações civis; segurança de infraestruturas 

críticas; e segurança de eventos. 

Para responder às questões que seguem, o Sr deverá elencar, dentro do 

universo de missões das quais participou, aquela de maior relevância no quesito 

INTERAÇÃO ENTRE CIVIS E MILITARES.  

Foram utilizados os fatores da decisão como parâmetros para o 

detalhamento da missão escolhida, tendo em vista o objetivo final e o contexto da 

pesquisa. 
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I - MISSÃO – Assinale a alternativa que melhor define a Operação em questão: 

 

4. Quanto ao tipo: 

(    ) Preparo (exercício de adestramento voltado para a GLO) 

(    ) Emprego rotineiro da tropa (ex: patrulhamentos, fiscalizações, reconhecimentos, 

garantia de votação e apuração eleitoral, campanhas contra dengue, distribuição de 

alimento, etc) 

 (   ) Emprego de tropa em situações de crise pontuais (Ex: reintegração de posse, 

combate a incêndios, etc) 

 

5. Quanto ao contexto legal: 

(   ) Atuação durante decreto GLO na faixa territorial da fronteira (não confundir com 

ações de patrulhamento e repressão ao crime na fronteira, amparadas pela LC 

97/99) 

(   ) Atuação durante período eleitoral (GVAE) na faixa territorial da fronteira (não 

confundir patrulhamento e repressão ao crime na fronteira, amparadas pela LC 

97/99) 

(    ) Atuação durante decreto GLO sem ser faixa de fronteira 

(    ) Atuação durante período eleitoral (GVAE) sem ser faixa de fronteira 

 

II - INIMIGO (Agente perturbador da ordem pública) 

 

6. No caso da referida Operação ter ocorrido durante uma situação de crise 

específica, cite a principal perturbação da ordem pública que teria motivado sua 

realização: 
 

(    ) Crimes ambientais (biopirataria, pesca ilegal, garimpo, extrativismo ilegal) 

(    ) Calamidades (incêndios, enchentes, seca de rios, epidemias) 

(    ) Elevado índice de subdesenvolvimento humano (pobreza extrema, escassez de 

infraestruturas básicas) 

(    ) Manifestações político-ideológicas 

(    ) Disputas agrárias 

(    ) Outros:__________________________________________________ 
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III - TERRENO E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. Assinale a alternativa que 

melhor define a Operação em questão, quanto a: 
 
7. Faixa territorial 

(     ) Faixa de Fronteira  

(      ) Interior da Amazônia (fora da faixa de fronteira) 

 

8. Vegetação 

(     ) Predomínio de selva primária (deslocamento facilitado, mais recursos) 

(     ) Predomínio de selva secundária (difícil deslocamento, menos recursos) 

(     ) Lavrado (ou Savana) 

( ) Ausência de selva no contexto da operação (Operações conduzidas 

exclusivamente em centros urbanos, por exemplo) 

 

9. Regime hidrográfico 

(    ) Seca (Limitação hidroviária, temperaturas altas,  solo firme) 

(  ) Cheia (mais capilaridade hidroviária, temperaturas moderadas, lamaçal em 

estradas)  

 

10. Proximidade com localidades (marcar a predominância): 

(     ) Próximo 

(     ) Distante (Isolamento geográfico) 

 

11. Rede viária terrestre predominante: 

(     ) Asfalto 

(     ) Barro (saibro, piçarra ou afins) 

(     ) Ausente 

 

12. Navegabilidade/capilaridade dos Rios 

(     ) Muito Boa (qualquer Emb navega / fácil acesso aos principais pontos capitais 

da região) 

(     ) Boa (nem toda Emb consegue navegar / não se chega por rio a todos os pontos 

capitais) 

(     ) Ruim (dificuldade de navegação e/ou pouca capilaridade) 
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13. Infraestrutura viária e obras de arte: 

(     ) Muito boa - quantidade e estado das pontes era suficiente para o andamento 

das operações 

(   ) Boa - Quantidade e/ou estado das pontes dificultou o andamento das operações 

(     ) Pontes ruins e/ou necessidade constante de utilização de balsas 

 

14. Infraestrutura aeroportuária: 

(     ) Boa 

(     ) Ruim 

(     ) Ausente 

(     ) Utilização de meio aéreo não se enquadra no contexto Operação 

 

IV – MEIOS. Assinale a alternativa que melhor define a Operação em questão, 

quanto a: 
 

15. Pessoal especializado: 

a. Qual o valor da fração em que você se enquadrou na maior parte do tempo durante 

a Operação? 

(    ) Pelotão 

(    ) Subunidade 

(    ) Batalhão 

 

 b. Durante a referida Operação, quais militares do batalhão foram empregados 

exclusivamente em prol da coordenação e cooperação civil-militar? 

(     ) Nenhum militar empregado exclusivamente para esse fim 

(     ) Elementos do setor jurídico em apoio 

(     ) Elementos da Seção de Comunicação Social em apoio 

(     ) Elementos da 2ª Seção do Btl em apoio 

(     ) Elementos da 3ª Seção do Btl em apoio 

(     ) Elementos destacados das próprias Subunidades 

(     ) Outros:__________________________________________________ 

 

c. Qual o efetivo aproximado empregado, no contexto da pergunta anterior? 

(     ) 0     (      ) 1 a 3    (     ) 4 a 6    (     ) 7 a 8   (     ) GC   (     ) Pel    (     ) SU 
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d. Quanto ao apoio externo de pessoal voltado para a cooperação e coordenação 

civil-militar, havia: 

(     ) Nenhum elemento externo em apoio 

(     ) Elementos da Seção Jurídica da Brigada enquadrante 

(     ) Elementos da 2ª Seção da Brigada ou Comando Militar enquadrantes 

(     ) Elementos da 3ª Seção da Brigada ou Comando Militar enquadrantes 

(     ) Elementos da 5ª Seção da Brigada ou Comando Militar enquadrantes 

(     ) Elementos especializados em Operações Psicológicas 

(     ) Elementos especializados em CIMIC 

(     ) Elementos especializados em Assuntos Civis 

(    ) Elementos de inteligência do Grupo ou Companhia Operacional subordinado à 

Brigada enquadrante 

(     ) Elementos Operadores de Forças Especiais 

 

e. Qual o valor das tropas empregadas de forma destacada (distantes da base), 

durante essa Operação? 

(    ) GC        (    ) Pel      (    ) Cia     (    ) Btl  

 

f. Nos casos dos Pelotões e Companhias empregados distantes da sede, ou da base 

temporária da Operação, quais Elementos lhes foram cedidos para uma atuação 

voltada especificamente ao público civil: 

 (     ) Nenhum elemento em apoio 

(     ) Elementos da Seção Jurídica da (do BIS ou Bda enquadrante) 

(     ) Elementos da 2ª Seção (do BIS ou Bda enquadrante) 

(     ) Elementos da 3ª Seção (do BIS ou Bda enquadrante) 

(     ) Elementos da 5ª Seção (do BIS ou Bda enquadrante) 

(     ) Elementos especializados em Operações Psicológicas 

(     ) Elementos especializados em CIMIC (do BIS ou Bda enquadrante) 

(     ) Elementos especializados em Assuntos Civis  

(  ) Elementos de inteligência do Grupo ou Companhia Operacional subordinado à 

Brigada enquadrante 

(     ) Elementos Operadores de Forças Especiais 
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16. Material - Assinale a alternativa que melhor define a Operação em questão: 
 

a. Quanto à forma de deslocamento mais empregada: 

(     ) A pé      (    ) Viatura     (    ) Embarcação       (    ) Aviação 

 

b. Quanto à disponibilidade de viaturas para a Operação  

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

c. Quanto à disponibilidade de embarcações para a Operação  

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

d. Quanto à disponibilidade de aeronaves para a Operação  

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

e. No caso de ações cívico-sociais em localidades de difícil acesso, a logística de 

transporte de materiais e estrutura para a montagem do dispositivo foi:  

(   ) Facilmente executada 

(   ) Executada com dificuldade 

(   ) Executada com extrema dificuldade 

(   ) Não foi executada 

 

f. Quanto à disponibilidade de armamento menos letal durante a Operação: 

(    ) Suficiente        (    ) Não suficiente 

 

17. Para a condução de atividades junto ao setor civil durante uma operação, por 

vezes são necessários materiais específicos. Avalie a DISPONIBILIDADE dos 

materiais abaixo discriminados, com ênfase para frações que atuavam isoladamente 

(Pelotões e Companhias), longe da sede: 
 

a. materiais eletrônicos, ópticos e gráficos (câmera, impressora e computador para 

produção de panfletos, fotografias e encartes, banners e painéis institucionais, 

drone, câmera Go Pro):  

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 
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b. material audiovisual (megafones, microfones, caixas de som, projetor, etc): 

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

c. mobiliário básico para interações diversas (mesas, cadeiras, barracas, 

separadores de fluxo, cones, biombos):  

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

d. materiais de expediente diversos (canetas, lápis, pranchetas, cola, tesoura, 

carimbo, pen drive, material de limpeza, etc: 

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

e. materiais de emprego militar específicos (algemas, detector de metais, cães 

farejadores, câmera Go Pro para registro de conduta, alarmes, SARP):  

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

f. materiais de telecomunicações:  

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

g. materiais de construção para ações subsidiárias (reformas básicas de escolas, 

ginásios e instalações usadas durante a Operação):  

Disponibilidade: (   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I 

 

18. Instalações – Classifique as instalações de sua OM, quanto à: 

 

a. qualidade das salas/auditórios/ambientes para reuniões com agências envolvidas 

na Operação: 

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I  (   ) Ausente 

 

b. disponibilidade de instalações para estocagem de donativos: 

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I  (   ) Ausente 

 

c. disponibilidade de instalações adequadas para recepção de civis na Base Militar: 

(   ) E   (   ) MB   (    )B   (   ) R   (   ) I  (   ) Ausente 
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V – TEMPO. Assinale a alternativa que melhor define a Operação em questão: 
 

19. Quanto à duração da Operação como um todo: 

(     ) 01 semana ou menos 

(     ) 02 semanas 

(     ) 03 semanas 

(     ) 01 mês 

(     ) 02 meses 

 

(     ) 03 meses 

(     ) 04 meses 

(     ) 05 meses 

(     ) 06 meses ou mais 

 

20. Quanto à frequência de reuniões com agências ou setores da população: 

(     ) a cada 01 semana ou menos 

(     ) a cada 02 semanas 

(     ) a cada 03 semanas 

(     ) a cada 01 mês 

 

21. Quanto à frequência de visitas a agências ou a setores civis diversos: 

(     ) a cada 01 semana ou menos 

(     ) a cada 02 semanas 

(     ) a cada 03 semanas 

(     ) a cada 01 mês 

 

 
VI - CONSIDERAÇÕES CIVIS - Assinale uma ou mais alternativas que respondam 

às respectivas perguntas:  
 

22. Sobre as interações com as principais agências que atuam na Amazônia, 

classifique-as abaixo segundo a frequência com as quais seu batalhão atuou durante 

a Operação:  
5: Muito frequente, 4: frequente, 3: normal, 2: pouco frequente, 1: inexistente 

(     ) Polícia Militar 

(     ) Polícia Rodoviária Federal 

(     ) Polícia Florestal 

(     ) Polícia Federal 

(     ) DETRAN/DER 

(     ) Guardas Municipais 

(     ) Sindicatos 

(     ) Corpo de Bombeiros Militares 

(     ) IBAMA 

(     ) FUNAI 

(     ) ICMBio 

(     ) INCRA 

(      ) IDEFlor 

(     ) Organizações Não Governamentais 

(ONG) 

(     ) Empresas privadas 
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23. Dentre as dificuldades comumente relatadas durante operações interagências, 

assinale aquelas que o Sr julgou mais preponderantes durante a interação de seu 

Btl com as agências assinaladas na questão anterior (pode ser assinalada mais de 

uma resposta):  

(    ) Influência político-partidária 

(    ) Escassez de meios 

(    ) Diferença de linguagem técnica 

específica 

(    ) Ausência de hierarquia bem 

definida nas agências civis 

(    ) Ausência de racionamento de 

frentes de trabalho (operações, 

pessoal, etc) 

(    ) Diferenças na doutrina de 

atuação 

(    ) Envolvimento com setores locais 

(parcialidade) 

(    ) Ausência de unidade de comando 

(    ) Diferenças no entendimento da 

missão 

(    ) Falta de pessoal qualificado 

(    ) Ausência de definição legal de 

atribuições 

(    ) Dificuldade de priorização de 

tarefas 

(    ) Falta de comprometimento com a 

missão 

(    ) Outras 

 

24. Sobre os principais segmentos sociais presentes na Amazônia, classifique os 

listados abaixo segundo a frequência com as quais a tropa de seu batalhão travava 

contato 5: Muito frequente, 4: frequente, 3: normal, 2: pouco frequente e 1: 

inexistente: 

(     ) Indígenas 

(     ) Ribeirinhos 

(     ) Garimpeiros 

(     ) Cultivadores de substâncias proibidas (canabis, coca, etc) 

(     ) Narcotraficantes 

(     ) Contrabando ou descaminho 

(     ) Imigrantes de países vizinhos 

(     ) Extratores ilegais de madeira 

(     ) Grileiros e invasores de terras 

(     ) Fazendeiros 

(     ) Biopiratas (tráfico de plantas e animais silvestres) 

(    ) Outros:__________________________________________________ 
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25. Sobre a interação com os setores sociais listados acima, assinale as dificuldades 

mais comumente encontradas durante a Operação (pode ser assinalada mais de 

uma resposta): 

(    ) Dificuldade de comunicação 

(línguas ou dialetos diferentes do 

português) 

(    ) Realidade social de pobreza 

extrema – condolência da tropa 

(    ) Hostilidade à tropa 

(    ) Desacato à tropa 

(    ) Fuga ao travar contato com a tropa 

(    ) Aversão em geral ao EB 

(    ) Envolvimento/relacionamento da 

tropa com habitantes locais 

(    ) Dificuldade de acesso das tropas a 

determinadas localidades 

 

3ª PARTE - IMPRESSÕES GERAIS SOBRE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO 

E COORDENAÇÃO CIVIL-MILITAR NO BIS 

 

26. Sua OM, utilizando-se de recursos próprios, realizava reuniões com as lideranças 

locais com a finalidade de identificar as necessidades da população?  

( ) Sempre ( ) Algumas vezes ( ) Nunca 

 

27. Na percepção do Sr, qual o grau de importância atribuída aos projetos 

conduzidos pelos civis e militares em conjunto, no que tange à influência direta 

desses últimos no processo de garantia da lei e da ordem durante a operação?  

(   ) Extremamente Importante (   ) Muito Importante (   ) Importante  

(   ) Pouco Importante   ( ) Sem importância  

 

28. O Sr considera necessária a existência de pessoal especializado na condução 

de tarefas CIMIC durante uma Operação GLO, no nível batalhão? 

(    ) SIM    (    ) NÃO 

 

29. O Sr considera necessária a existência de pessoal especializado na condução 

de tarefas CIMIC durante uma Operação GLO, no nível SU? 

(    ) SIM    (    ) NÃO 

 

30. Quais são as principais dificuldades, na opinião do Sr, que o ambiente 

operacional de selva impõe às Operações junto aos civis? 
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31. O Sr teria alguma sugestão de medidas que contribuiriam para a amenização 

das dificuldades citadas no item anterior? 

 

32. Quais são as principais facilidades, na opinião do Sr, que o ambiente operacional 

de selva impõe às Operações junto aos civis? 

 

33. Caso queira contribuir com outras informações acerca do assunto, ou realizar 

algum comentário, favor listar abaixo. Toda contribuição será bem-vinda. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A MILITARES POSSUIDORES DO 
ESTÁGIO DE CIMIC QUE JÁ ATUARAM EM OPERAÇÕES GLO EM 
AMBIENTE DE SELVA. 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

 
QUESTIONÁRIO – MESTRADO PROFISSIONAL - 2020 

 
  

O presente questionário, destinado a militares com experiência na realização 

de ações CIMIC que tenham participado de operações em ambiente de selva, é parte 

importante da pesquisa para o mestrado profissional do Cap Sérgio Marcos da Silva 

Junior, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, com o tema:  

INFLUÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO AMBIENTE DE SELVA NAS 

ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO CIVIL-MILITAR EM APOIO A 

BATALHÕES DE INFANTARIA DE SELVA, DURANTE OPERAÇÕES DE 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM. 

Com o resultado, pretende-se analisar em que medida as peculiaridades do 

ambiente de selva influenciam no planejamento e no emprego das ações CIMIC 

realizadas por um Btl durante operações de GLO.  

Desde já agradeço a inestimável participação e o tempo dedicado à 

resposta, me colocando à disposição para dúvidas ou sugestões através do e-mail 

sergio-msj@hotmail.com. 

 

Respeitosamente, 

 

Sérgio Marcos da Silva Junior – Capitão de Infantaria 

 

 

mailto:sergio-msj@hotmail.com
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1ª PARTE: IDENTIFICAÇÃO DO COLABORADOR 

 

1. Posto/Grad Atual:__________________________________________________ 

 

2. OM, cidade e período em que o Sr serviu na Amazônia (Ex: 20º BIS / Santarém / 

2000-2003):________________________________________________________ 

 

3. Qual(is) foi(ram) a(s) função(ões) desempenhada(s) pelo Sr?: ________________ 

 

2ª PARTE - CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CIMIC DE UM BIS 

 
I – O Componente Civil 
 

4. Na percepção do Sr, qual o grau de importância atribuído ao relacionamento do 

batalhão de Infantaria de Selva com os vetores civis presentes na área de operações, 

no que tange ao atingimento do Estado Final Desejado (EFD) de uma Operação de 

GLO? 

(  ) Extremamente Importante (  ) Muito Importante (  ) Importante  

(  ) Pouco Importante (  ) Sem Importância  

 

5. Coloque em ordem crescente de importância os setores civis cujo relacionamento 

com a tropa mais influenciaram no atingimento do EFD das operações em ambiente 

de selva que o seu batalhão participou, considerando uma escala de 1 (menor 

influência) a 5 (maior influência): 

(  ) Agências Governamentais (PM, CBM, PRF, PF, etc) 

(  ) Organizações Não Governamentais  

(  ) Empresas privadas (VALE, Eletronorte, Hidrovias do Brasil, etc) 

(  ) Agências Civis (IBAMA, FUNAI, ICMBio, etc) 

(  ) Segmentos sociais (índios, ribeirinhos, garimpeiros)  

( ) Outros:_______________________________________________________. 

 

6. Sua OM executava projetos ou eventos aproveitando as capacidades dos 

segmentos civis presentes na área de operações, a fim de atingir o Estado Final 

Desejado da Operação?  
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(   ) Sempre (   ) Algumas vezes  (   ) Nunca  

 

7. Assinale as agências que mais empregavam suas capacidades institucionais em 

projetos conjuntos com sua OM (pode ser assinalada mais de uma resposta): 

 

(     ) Polícia Militar 

(     ) Polícia Rodoviária Federal 

(     ) Polícia Florestal 

(     ) Polícia Federal 

(     ) DETRAN/DER 

(     ) Guardas Municipais 

(     ) Sindicatos 

(     ) Corpo de Bombeiros Militares 

(     ) IBAMA 

(     ) FUNAI 

(     ) ICMBio 

(     ) INCRA 

(     ) IDEFlor 

(     ) Organizações Não 

Governamentais (ONG) 

(     ) Empresas privadas 

(    ) Outros: 

 

II – O Componente Militar 
 
8. PRINCÍPIOS A SEREM SEGUIDOS. Dos princípios necessários ao responsável 

pelas atividades CIMIC elencados abaixo (segundo o que prevê o manual EB70-MC-

10.221) enumere (de 1 a 4) na ordem de importância, aqueles julgados mais 

relevantes para o ambiente operacional de selva: 

(    ) credibilidade (não fazer promessas e nem gerar expectativas);  

(   ) facilidade de relacionamento (ter uma boa relação com todos os atores 

envolvidos, estabelecendo as ligações necessárias);  

(     ) recebimento das informações e compartilhamento destas; e  

(     ) boa postura militar, boa apresentação individual e ser pontual. 

 
9. CARACTERÍSTICAS DOS ENVOLVIDOS EM AÇÕES CIMIC. Dentre as 

características dos Oficiais e Sargentos de um BIS que realizam ações CIMIC 

durante uma Operação GLO na Amazônia, classifique as características abaixo 

quanto ao grau de importância para as ações desses militares: 

1 – Muito importante    2 – Importante     3 - Irrelevante  
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(   ) liderança; 

(   ) visão política; 

(   ) pontualidade;  

(   ) flexibilidade,  

(    ) compreensão;  

(    ) tato; 

(    ) perseverança; 

(   ) capacidade de negociação, de 

mediação; 

(   ) conhecimento na preparação e 

condução de reuniões; 

(   ) conhecimento das técnicas de 

gerenciamento de crise;  

(   ) diplomacia; 

(    ) paciência e sensibilidade no trato 

com as entidades civis;  

(    ) atitude proativa e capacidade de 

prover assessoramento e apoio aos 

órgãos e comunidade civil;  

(   ) confiabilidade, precisão e 

capacidade de criar “continuidade” no 

ambiente de ligação no trabalho de 

campo;  

(   ) conhecimento do idioma espanhol  

(   ) conhecimento do idioma inglês  

(   ) conhecimento dos idiomas e 

dialetos indígenas 

(    ) conhecimento sobre como 

empregar um intérprete local 

(    ) conhecimento dos códigos de 

conduta, das restrições e das 

limitações das organizações e 

identificação de qualquer sensibilidade 

que possa afetar a associação com os 

militares; e  

(    ) consciência cultural, de gênero e 

de mídia. 

(    ) Outro:________ 

 

III - Atividades Militares de CIMIC 
 
10. FINALIDADES DAS ATIVIDADES CIMIC. Considerando que o Manual EB70-

MC-10.221 prevê duas finalidades principais para as atividades militares CIMIC, qual 

delas o Sr considera mais importante para as Operações de GLO em Ambiente 

Amazônico?  

(      ) suprir as necessidades da população, naquilo que apenas a intervenção militar 

possui capacidade de proporcionar;  

(       ) apoiar o atingimento dos objetivos da operação militar. 

 

11. DIVISÃO DAS ATIVIDADES CIMIC. Considerando que as atividades militares 

CIMIC podem ser divididas em ligação civil-militar, apoio à estrutura civil e apoio à 

força militar. Ordene-as de acordo com o grau de importância (1º ao 3º), no contexto 
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das Operações de GLO na Amazônia, com ênfase para o Estado Final Desejado que 

se pretende atingir: 
(     ) Ligação Civil-Militar (busca a confiança e uma efetiva comunicação entre as 

partes); 

(     ) Apoio à Estrutura Civil (largo espectro de atividades CIMIC que vai desde 

reparações e reconstrução de infraestruturas, apoio à educação e instrução até a 

ajuda alimentar); e 

(    ) Apoio à Força (atores civis que reforcem a legitimidade de atuação, a liberdade 

de ação e o domínio da narrativa da Força). 

 

12. No contexto da pergunta anterior, assinale APENAS AS ATIVIDADES CIMIC 

QUE SE ENQUADRAM, SEGUNDO SUA EXPERIÊNCIA, NO ESCOPO de 

Operações de GLO na Amazônia (SELECIONAR APENAS O QUE SE ENQUADRA 

NA AMAZÔNIA, podendo serem assinaladas mais de uma opção): 

a. Ligação Civil-Militar: 

(   ) manutenção do contato estreito e construção de uma boa relação de trabalho 

com os atores civis (lideranças comunitárias, indígenas, ribeirinhos, etc);  

(   ) familiarização com as capacidades, as limitações, o amparo legal, os objetivos e 

a estratégia de seus homólogos para identificar possíveis áreas de interesses 

comuns;  

(   ) identificação dos homólogos (atores com missões semelhantes em outras 

instituições e setores civis) e ligação constante com os mesmos;  

(   ) estabelecimento de contato e mobilização das autoridades locais, OG, OI, ONG 

etc, na A Op, para apoiarem as ações da Força; 

(    ) estabelecimento de uma Ouvidoria na área de Operações; 

(   ) manutenção, expansão e atualização da lista/banco de dados dos contatos;  

(   ) identificação das principais lacunas de capacidade no ambiente civil, que podem 

impactar a missão;  

(   ) ciência das atividades de outros militares do EB relacionados à CIMIC (Com Soc, 

Op Psico, Intlg, FE, Ap à Info), buscando harmonizar com as suas, podendo 

estabelecer um canal técnico com os mesmos;  

(   ) difusão da intenção do Cmt e das ideias-força (Id F), como parte da campanha 

global de informação; e  
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(    ) Dar visibilidade à tropa por meio do Centro de Cooperação Civil-Militar (C3M) – 

quando for o caso a criação do C3M. 

(    ) proposta e preparação de visitas que estejam relacionadas com os interesses e 

com a intenção do Cmt.  

(    ) realização de avaliações e análises das diversas situações e contextos; 

(    ) emissão de relatórios das atividades realizadas;  

(  ) assessoramento e recomendação às agências e entidades civis diversas; 

(    ) apoio à campanha de Operações de Informação.  

 

b. Apoio à estrutura civil:  

(   ) estabelecimento de perímetro de segurança – permite que as OG/OI/ONG 

desempenhem suas tarefas com segurança, como o isolamento de uma área de 

distribuição de mantimentos; 

(     ) proteção – estabelecimento de escolta de comboios ou proteção de instalações 

físicas, como galpões e armazéns; 

(   ) realização do levantamento e posterior reparação da infraestrutura básica que 

necessite – obras de recuperação de instalações de tratamento de água, esgoto, 

geração de energia. Recuperação de escolas, estradas, portos ou aeroportos; 

(   ) apoio à população – formação de mão de obra especializada, realização de 

palestras educativas, eventos esportivos e Ações Cívico-Sociais (ACISO);  

(    ) Identificação das necessidades básicas e socorro à população – busca e 

salvamento, saúde ambiental, vigilância e controle de endemias, assistência 

imediata com água e alimentação e prestação de apoio de saúde; e  

(    ) apoio a deslocados e refugiados – ações voltadas à assistência e à proteção de 

deslocados ou refugiados, pessoas vítimas de conflitos e de desastres. 

 

c. Apoio à Força:  

(  ) buscar o Ap das autoridades civis para permitirem o uso de instalações e 

propriedades;  

(     ) contratação de civis e/ou especialistas funcionais; 

(    ) designação de uma agência líder para coordenar os esforços das entidades civis 

(SFC);  

(     ) busca de doadores para apoiar as Atv CIMIC, bem como atividades relacionadas 

ao escopo da missão do Btl;  
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(    ) envio de mensagens diretas e indiretas para o público, quer internamente, dentro 

da área de Operações, quer externamente, para a sua área de interesse, conforme 

diretrizes estabelecidas pelo Cmdo; 

(    ) contribuição com o conhecimento sobre as dimensões informacional e humana, 

através da obtenção de informações durante as atividades CIMIC (Ex: entrevista 

durante ACISO);  

(    ) sincronização dos meios de comunicação e a transmissão de mensagens com 

a comunicação social, as operações psicológicas, a inteligência e outras 

especialidades;  

(     ) coordenação com o planejamento realizado pela 3ª seção do Btl;  

(     ) coordenação com o planejamento realizado pela 4ª seção do Btl;  

(    ) estabelecendo e mantendo ligações ou diálogos com a população local e os 

OG/OI/ONG;  

(     ) fornecimento de notícias e informações à população local; e 

(    ) esforços no sentido da redução dos efeitos colaterais porventura causados pelas 

Operações.  

 
IV - Planejamento de Ações CIMIC  
 

13. FATORES CRÍTICOS. Especialmente durante a fase inicial de uma operação, é 

de suma importância identificar as peculiaridades que podem ter impacto direto na 

execução da missão. A maioria deles está relacionada às capacidades e limitações 

dos atores não militares da missão. Classifique os fatores críticos para o 

planejamento do engajamento CIMIC, abaixo relacionados, quanto ao engajamento 

com entidades externas e ao conhecimento de suas lideranças: 

1 – Engajamento            2 – Conhecimento da liderança  

(  ) Engajamento somente se autorizado 

e enquadrado no escopo da missão  

(  ) É válida a busca por novos 

engajamentos, contanto que não fujam 

aos dispositivos legais limitantes da 

missão  

  

(  ) É necessário que se estude 

minuciosamente a liderança de 

determinada instituição ou 

comunidade;   

(   ) Não há necessidade de conhecer, 

pois o engajamento deve ser sempre 

despretensioso 
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V - Estrutura das equipes de trabalho 
 
14. PREMISSAS DE EMPREGO DO PESSOAL. Quanto ao pessoal empregado nas 

equipes de CIMIC em apoio a um BIS (orgânicas ou não), assinale a premissa que 

apresenta maior coerência com a realidade de um batalhão que atua na Amazônia 

Brasileira (MARQUE APENAS UMA RESPOSTA): 

 

a) Quanto à liberdade de ligação: 

(    ) A ligação com as agências e setores civis só é permitida, sem autorização prévia, 

quando não se tratar de assuntos operacionais; ou 

(  ) A ligação com as agências e setores civis é sempre permitida, independente do 

assunto em questão, contato que seja feita pelo pessoal CIMIC. 

 

b) Pontos de contato com as agências/segmentos civis: 

(     ) Múltiplos pontos de contato - os pontos devem ser estabelecidos de acordo 

com a afinidade dos assuntos (por exemplo, sempre que o S-3 necessitar saber de 

alguma informação da defesa civil, ele poderá se ligar diretamente com aquela 

instituição); ou 

(   ) Ponto de contato único – a criação de uma estrutura de ligação e coordenação 

minimiza a redundância de esforços, fornecendo um ponto de contato claramente 

definido e acessível, reconhecido igualmente pelos militares e pela comunidade.  

 

c) Frequência dos contatos (quando houver): 

(    ) Só é necessária a realização de contatos junto aos setores civis quando 

houverem demandas que assim exijam da célula CIMIC; ou 

(    ) A atuação deve ser contínua, facilitando a realização dos trabalhos e o contato 

com as agências, aumentando a confiança mútua.  

 

d) Gestão informacional 

(    ) realizar uma filtragem de conteúdo, forma e fonte das informações, repassando 

ao componente civil apenas o que for de interesse para a consecução dos objetivos 

da força; ou 

(   ) divulgar informações atuais e relevantes, a fim de ser visto pelo componente civil 

como fonte confiável, apoiando a arquitetura de ligação. 
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15. As tropas de sua OM dispunham de alguma seção/militar específico responsável 

pelas missões abaixo descritas? Indique a seção/militar e o Escalão a que pertencia, 

quando for o caso (Pel/SU/Btl/Bda): 

 

a) Ligar-se com o Escalão Brigada ou Superior, a fim de receber orientações acerca 

das atividades/operações realizadas com as agências/vetores civis presentes na 

área de operações: 

Seção ou Militar:_____________________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl 

 

b) Coordenar as atividades/operações realizadas pela OM com as agências/vetores 

civis presentes na área de operações;  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

c) Supervisionar e gerenciar projetos em benefício da comunidade que tenham 

influência na consecução do Estado Final Desejado: 

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

d) Coordenar a atualização do levantamento dos vetores civis presentes na área de 

operações (lideranças locais, dados sobre os Órgãos de Segurança e Ordem 

Pública, agências e órgãos governamentais, organizações não governamentais, 

comunidades locais, etc.);  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

e) Ligar-se com as agências/vetores civis presentes na área de operações a fim de 

proceder ao compartilhamento mútuo de informações;  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

f) Divulgação de produtos voltados para o público interno;  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

g) Produzir matérias e enviá-las ao Chefe da Comunicação Social do 

Batalhão/Brigada; 

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 
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h) Trabalhar em conjunto com elementos do Destacamento de Apoio à Informação 

para divulgação de campanhas para público externo;  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

i) Planejar, conduzir e divulgar as Ações Cívico Sociais para a população local;  

Seção ou Militar: _________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

j) Ficar em condições de realizar a cobertura de foto e filmagem em qualquer evento 

realizado na área de operações.  

Seção ou Militar:_________________Escalão Resp: (   ) SU (    ) Btl  (    ) Bda____ 

 

16. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES. Assinale a equipe CIMIC que mais se adequaria 

à realidade de um BIS durante uma Op GLO, no que tange à origem e à habilitação: 

 

(    ) Equipe de elementos externos especializados em CIMIC 

(    ) Equipe de elementos externos especializados em Assuntos Civis 

(    ) Equipe de elementos externos com especializações diversas (CIMIC, As Civ, 

Op Psico, Intlg, Com Soc, FE) 

(    ) Equipe de militares do batalhão chefiada por elemento externo especializado 

em Assuntos Civis 

(    ) Equipe de militares do batalhão chefiada por elemento externo especializado 

em CIMIC 

(    ) Equipe composta exclusivamente por militares do Btl com ao menos um 

elemento experiente em CIMIC ou atividade afim 

(     ) Equipe híbrida, composta por elementos externos e internos com diversas 

especializações (CIMIC, As Civ, Op Psico, Intlg, Com Soc, FE) 

 

17. No contexto da pergunta anterior, assinale a alternativa que mais se adequa à 

realidade de um BIS no que tange ao efetivo e aos postos e graduações, durante 

uma Op GLO: 

 

(     ) 01 Oficial (Chefe) + 02 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 03 praças (adjuntos) 
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(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 04 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 05 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 01 Oficial (Adj) + 02 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 01 Oficial (Adj) + 03 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 01 Oficial (Adj) + 04 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe)+ 01 Oficial (Adj) + 05 praças (adjuntos) 

 

18. Assinale a composição de equipe CIMIC que mais se adequaria à realidade de 

uma SU/BIS atuando isoladamente, durante uma Op GLO, no que tange à origem e 

à habilitação: 

 

(    ) Equipe de militares da SU chefiada por militar do batalhão (ou da Brigada 

enquadrante) especializado em Assuntos Civis 

(    ) Equipe de militares da SU chefiada por militar do batalhão (ou da Brigada 

enquadrante) especializado em CIMIC 

(    ) Equipe composta somente por militares da própria SU, chefiada por militar 

especializado em CIMIC 

(    ) Equipe composta somente por militares da própria SU, chefiada por militar 

especializado em áreas afins à CIMIC (CIMIC, As Civ, Op Psico, Intlg, Com Soc, FE) 

 

19. No contexto da pergunta anterior, assinale a alternativa que mais se adequa à 

realidade de uma SU/BIS que atue destacada durante uma Op GLO, no que tange 

ao efetivo e aos postos e graduações: 

 

(     ) 01 Oficial (Chefe) + 01 praça (Adj) 

(     ) 01 Oficial (Chefe) + 02 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Oficial (Chefe) + 03 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Praça (Chefe) + 01 praça (Adj) 

(     ) 01 Praça (Chefe) + 02 praças (adjuntos) 

(     ) 01 Praça (Chefe) + 03 praças (adjuntos) 

 

VI – Material necessário 
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20. CENTRO DE COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR. O Centro de Cooperação Civil-

Militar (C3M) é uma instalação específica da atividade CIMIC, estabelecida, 

geralmente, no Escalão Brigada ou superior, e cujas finalidades são viabilizar a 

ligação civil-militar, facilitar o compartilhamento de informações, agilizar a interface 

com o ambiente civil e fornecer aconselhamento sobre a disponibilidade e sobre os 

mecanismos de assistência às organizações civis. O Sr acha pertinente a criação de 

um C3M no âmbito dos Batalhões de Infantaria de Selva durante Operações de GLO, 

levando-se em conta o fato dessas OM serem, via de regra, empregadas de forma 

autônoma, longe de suas Grandes Unidades sede logística e operacional e com uma 

vasta área de responsabilidade? 

 

(     ) Sim    (     ) Não 

 

21. Em caso de resposta positiva à questão anterior, classifique em ordem de 

prioridade (1 a 4) as atividades de maior importância a serem conduzidas pelo BIS 

no C3M, durante as Op GLO: 

 

(    ) receber visitantes civis  

(    ) realizar o encontro entre as autoridades civis e militares 

(    ) realizar os briefings 

(    ) realizar o planejamento e o acompanhamento das ações CIMIC 

22. Assinale os materiais sugeridos que, na sua opnião, deveriam estar incluídos no 

aprestamento do Btl (1) e de uma SU isolada (2), durante uma Op GLO na Amazônia, 

voltados EXCLUSIVAMENTE PARA A INTERAÇÃO CIVIL-MILITAR. Não esqueça 

de levar em consideração a realidade dessas tropas, quanto ao QO, QDM, 

capacidade de viaturas e pessoal para realizar o transporte. 

 

( 1 ) = material compatível com uma atuação no nível batalhão 

( 2 ) = material compatível com uma atuação no nível Btl e também SU (isolada 

geograficamente de sua sede) 

(  -  ) = incompatível para ambos 

 

a) materiais eletrônicos, ópticos e gráficos: 

(   ) câmera digital 
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(    ) câmera tipo Go Pro 

(    ) drone 

(    ) impressora gráfica (panfletos, encartes) 

(    ) panfletos, painéis e faixas institucionais 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

b) material audiovisual: 

(   ) megafones 

(   ) microfones, caixas de som e fiação 

(    ) projetor de imagem 

(    ) televisor 

(    ) computadores 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

c) mobiliário básico: 

(    ) mesas, cadeiras,  

(    ) barracas climatizadas 

(    ) separadores de fluxo, cones, biombos 

(    ) estofados  

(    ) ar condicionado 

(    ) ventiladores 

(    ) caixas tipo case para acondicionamento de materiais diversos  

(    ) material decorativo (quadros, vasos, etc) 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

d) materiais de expediente: 

(     ) canetas, lápis, pranchetas, cola, tesoura, carimbo, pen drive 

(     ) material de limpeza 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

e) materiais de emprego militar específicos  

(    ) algemas,  

(    ) detector de metais 

(    ) cães farejadores 
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(    ) alarmes 

(    ) SARP 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

f) materiais de construção:  

(     ) cimento, cal, areia, tijolos (alvenaria em geral) 

(     ) material de pintura  

(     ) material para perfuração de poço 

(     ) material básico de marcenaria 

(     ) material básico de serralheria  

(     ) caixas d`água 

(     ) geradores 

(     ) motosserra 

(     ) cortadora de grama 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

g) materiais específicos para ACISO:  

(     ) material médico e odontológico 

(     ) materiais de entretenimento (cama elástica, fantasias, etc) 

(   ) material educativo (campanha da dengue, DST, conscientização odontológica, 

contra violência doméstica, anti-racismo, etc) 

(    ) outros:________________________________________________ 

 

3ª PARTE - IMPRESSÕES GERAIS SOBRE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO 

E COORDENAÇÃO CIVIL-MILITAR NO BIS 

 
23 - Considerando as proposições abaixo e a sua experiência vivenciada nas 

Operações de não guerra na Amazônia, o senhor acredita ser necessário um 

batalhão de infantaria de selva ser reforçado, durante o período de uma Operação 

de GLO, com uma seção CIMIC? 

- A atividade de garantia da lei e da ordem desempenhada no contexto de uma 

Operação de Apoio a Órgãos Governamentais em território nacional exige do 

componente militar a capacidade de interação com lideranças locais, Órgãos de 
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Segurança e Ordem Pública, agências e órgãos governamentais e não 

governamentais, organizações não governamentais e organizações da sociedade 

civil, a fim de maximizar os esforços para a consecução dos objetivos militares.  

- A doutrina militar nacional não contempla a existência de militar/ seção específica 

nas frações valor Btl com a responsabilidade de facilitar/promover a interação 

supracitada.  

 

(   ) Concordo totalmente (   ) Concordo (   ) Nem concordo, nem discordo  

(   ) Discordo (    ) Discordo totalmente  
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM COMANDANTES E CHEFES 
DE ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SELVA 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

 
ENTREVISTA – MESTRADO PROFISSIONAL - 2020 

 
 

Sou o Cap Inf Sérgio Marcos da Silva Junior, aluno da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, e gostaria de agradecer a oportunidade de entrevistá-
lo, como parte da realização do Mestrado Profissional da EsAO. Este trabalho 
objetiva estudar a influência das peculiaridades do ambiente operacional de selva 
nas ações de cooperação civil-militar (CIMIC) em apoio a Batalhões de Infantaria de 
Selva, durante operações de garantia da lei e da ordem (GLO). A presente entrevista 
visa a compreender o entendimento de um comandante/chefe de OM operativa na 
selva sobre a importância das ações de cooperação civil-militar para o sucesso das 
operações de GLO em um BIS. 

 
a) Quais pontos fortes o Sr enxerga na condução dessas interações junto a 

setores civis (com vistas ao atingimento do estado final de determinada operação), 
por parte de Batalhões de Infantaria que atuam longe das respectivas sedes de 
brigada? E quais oportunidades de melhoria? 

b) Por ocasião da decretação de GLO no ambiente operacional de selva, o Sr 
visualiza alguma diferença no trato com essas instituições, agências e setores civis, 
por parte das tropas do EB, em relação a uma Op GLO realizada em outras partes do 
território nacional? 

c) Existe algum setor específico com o qual o EB teve maior dificuldade para 
tratar, durante sua Chefia? Quais e Por quê? (Ex: ICMBio, IBAMA, tribo indígena 
específica, Defesa Civil, etc) 

d) Em se tratando da atuação das frações do BIS de forma isolada, o Sr 
considera que os Pel/SU têm plenas capacidades de interagir com o setores e 
agências civis durante uma Op GLO (a exemplo do que ocorreu em PACARAIMA, na 
Op TUCUXI, antes de se tornar Op ACOLHIDA)? 

e) Quanto ao pessoal e ao material disponível, o Sr considera que um BIS 
deve ser capaz de conduzir projetos e atividades visando a conquista de ´´corações e 
mentes`` das agências e segmentos civis presentes na área de operações, durante 
uma Op GLO de média duração?  
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM INTEGRANTES DE 
AGÊNCIAS E ENTIDADES CIVIS 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

 
ENTREVISTA – MESTRADO PROFISSIONAL - 2020 

 
 
Sou o Cap Inf Sérgio Marcos da Silva Junior, aluno da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, e gostaria de agradecer a oportunidade de entrevistá-
lo, como parte da realização do Mestrado Profissional da EsAO.   

Este trabalho objetiva estudar a influência das peculiaridades do ambiente 
operacional de selva nas ações de cooperação civil-militar (CIMIC) em apoio a 
Batalhões de Infantaria de Selva, durante Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO). 

A presente entrevista tem por finalidade compreender a visão do(a) 
____________________________ sobre a importância das ações de cooperação 
civil-militar para o sucesso das operações de combate aos crimes ambientais na 
Amazônia. 

 
a) Quais pontos fortes o Sr enxerga na condução de interações junto ao 

Exército Brasileiro, tanto para o ___________, quanto para o EB? E quais 
oportunidades de melhoria? 

b) O Sr poderia dar exemplos de parcerias de sucesso entre o EB e 
o__________, ou outras instituições ligadas à preservação ambiental? 

c) Existe algum setor específico com o qual os Senhores costumam ter maior 
dificuldade para tratar? Quais e Por quê? (Ex: PM, PF, CBM, PRF, etc). 

d) Quais peculiaridades da região amazônica tornam, segundo sua visão, as 
operações (tanto militares quanto civil-patrimoniais) nessa região tão diferenciadas 
em relação ao restante do território nacional? 

e) O Sr teria alguma sugestão de ações, projetos ou iniciativas para 
intensificar o relacionamento do EB com instituições como a VALE, no sentido de 
contribuir ainda mais para a preservação ambiental e o combate aos delitos típicos 
dessa região? 
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APÊNDICE E – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS EM CIMIC 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

 
SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSO 

 
ENTREVISTA – MESTRADO PROFISSIONAL - 2020 

 
 

Sou o Cap Inf Sérgio Marcos da Silva Junior, aluno da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, e gostaria de agradecer a oportunidade de entrevistá-
lo, como parte da realização do Mestrado Profissional da EsAO.   

Este trabalho objetiva estudar a influência das peculiaridades do ambiente 
operacional de selva nas ações de cooperação civil-militar (CIMIC) em apoio a 
Batalhões de Infantaria de Selva, durante Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO). A presente entrevista visa a compreender a visão do ______________ sobre 
a evolução da doutrina CIMIC no âmbito do EB. 

 
a) Como o Sr vê a participação do CCOPAB (instrutores, estudos de campo, 

especializações no exterior) no desenvolvimento da, ainda jovem, doutrina CIMIC no 
âmbito do Exército Brasileiro? 

b) Qual a visão do Sr sobre essas pesquisas que buscam preencher possíveis 
lacunas do manual de CIMIC do EB? 

c) O Sr acredita ser necessária uma adaptação na doutrina de aplicação dos 
princípios CIMIC ao contexto das operações de GLO no território nacional? 

d) O Sr poderia falar um pouco sobre a relação da CIMIC com os Assuntos 
Civis, e suas implicações para as Operações no território nacional? 

e) o Sr teria alguma sugestão para a melhor forma de prestar apoio CIMIC a 
Batalhões que atuam na região Amazônica, de forma descentralizada? 

 
 

  



    199 
 
 

EB70-MC-10.221 

APÊNDICE F – PROPOSTA DE CAPÍTULO ADICIONAL AO MANUAL DE 
COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR 

 
CAP V  

 
TÉCNICAS, TÁTICAS E PROCEDIMENTOS PARA O ENGAJAMENTO DA 

SUBUNIDADE E/OU UNIDADE COM ATORES NÃO MILITARES, DURANTE 
OPERAÇÕES DE COORDENAÇÃO E COOPERAÇÃO COM AGÊNCIAS 

  
5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
5.1.1 Consideram-se atores não militares (ANM) todas agências governamentais, 
estaduais, federais, nacionais e internacionais que atuam em determinada área de 
operações, bem como os organismos e entidades não governamentais, nacionais ou 
estrangeiros, empresas e estabelecimentos privados e, ainda, os diversos segmentos 
e movimentos sociais presentes naquela região.  
 
5.1.2 O engajamento com ANM é o contato voluntário, previamente planejado e com 
objetivos definidos, buscado pelo componente militar quando da atuação em 
determinada operação. Não abrange as atividades de CIMIC propriamente ditas, 
como escoltas, ações sociais, reuniões de coordenação, etc, as quais devem ser 
realizadas conforme o contexto específico de cada missão e de acordo com a doutrina 
militar vigente. 
 
5.1.3 Liderança-chave é a personalidade ou grupo de indivíduos que lidera(m) 
determinada instituição, entidade ou grupo social, para o qual se direcionam os 
esforços, durante um engajamento. 
 
5.1.4 Normalmente, tarefas relacionadas à CIMIC são designadas, no nível batalhão, 
para o oficial de comunicação social, para o chefe da seção de inteligência ou mesmo 
para o chefe da seção de operações. Porém, também é comum a designação de 
oficiais e sargentos com encargos alheios a essa temática para tratar do 
relacionamento civil-militar. 
 
5.1.5 No nível SU, é conveniente que o subcomandante (SCmt) da companhia assuma 
os encargos relacionados à coordenação civil-militar, constituindo uma seção de valor 
e composição variáveis, com pessoal da própria fração, para o planejamento e 
execução de missões dessa natureza, cumulativamente com suas atribuições já 
inerentes. 
 
5.1.6 A cooperação e coordenação com os ANM no nível batalhão ou abaixo deve 
decorrer, sempre, de diretrizes emanadas pelo escalão superior e devidamente 
alinhadas com o contexto legal e as regras de engajamento da operação. Ou seja, o 
batalhão e a companhia apenas executam, em termos de cooperação e coordenação 
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civil-militar, o planejamento realizado pelos elementos da brigada, da FTC ou do 
comando militar de área (C Mil A) enquadrantes. 
 
 
5.2 ANÁLISE DA MISSÃO, SITUAÇÃO E SUA COMPREENSÃO 
 
5.2.1 FINALIDADE 
 
5.2.1.1 Um estudo preliminar da missão e das considerações diversas sobre a área 
de operações deverá incluir revisão da legislação que ampara as ações da tropa, bem 
como o acesso às fontes abertas já disponíveis sobre a região onde será empregada, 
facilmente obtido pelo levantamento estratégico de área (LEA), confeccionado e 
atualizado anualmente pela 2ª seção do Btl.  
 
5.2.1.2 Nunca deverá ser procedida busca de dados negados pelo próprio militar 
(responsável pela coordenação civil-militar), uma vez que, via de regra, esse tipo de 
atividade não faz parte do rol de atribuições da CIMIC, e sim da inteligência. A seguir, 
serão apresentados os aspectos mais relevantes da missão e das considerações 
preliminares a serem levantados durante a fase de preparação do oficial/sargento 
responsável pela ligação civil-militar da operação. 
 
5.2.2 MISSÃO 
 
5.2.2.1 Deverá ser reallizada a interpretação dos seguintes fatores relacionados à 
missão, com o cuidado de reduzí-los ao escalão em que se está enquadrado: 
 
a) Contexto legal (GLO, Op na faixa de fronteira, GVAE, etc); 
b) Conceito da operação (atentar para o verbo principal da missão); 
c) Relatórios anteriores disponíveis na OM; 
d) Diretrizes do escalão imediatamente superior; 
e) Intenção do comando; 
f) Estado final desejado da missão como um todo; e 
g) Atentar, nas documentações supracitaddas, especificamente, para premissas 
relacionadas ao trato com atores não militares; 

 
5.2.3 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
5.2.3.1 Área:  
a) Limites entre municípios; 
b) Identificar possíveis enclaves relacionados à detenção de terras, disputas voltadas 
para a demarcação, etc; e 
c) Rotas e vias de acesso com maior relevância para o público não militar; 
 
5.2.3.2 Estrutura 
a) Infraestruturas críticas sensíveis; 
b) Locais com importância cultural; 
c) Sedes de governo (municipal, estadual e federal); 
d) Instalações com aplicação militar; 
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e) Instalações com importância econômica e, principalmente, ambiental; e 
c) Vulnerabilidades estruturais que possam ser neutralizadas pelas capacidades da 
tropa empregada (ex: fornecimento de gerador, prancha de transporte de veículos, 
etc). 
 
5.2.3.3 Capacidades 
a) Capacidades da população que devem ser preservadas (serviços de emergência, 
sistemas alimentares, etc); 
b) Capacidades vulneráveis da população (saúde, transporte, etc); e 
c) Recursos e serviços que futuramente podem ser contratados pelo EB para apoiar 
a missão militar (intérpretes, serviços de construção, equipamentos específicos, etc). 
 
5.2.3.4 Organizações 
a) Grupos religiosos predominantes; 
b) Sindicatos e organizações comerciais; 
c) Movimentos sociais; 
d) Organizações políticas; 
e) ONG; 
f) Organismos internacionais; e 
g) Organizações filiadas a agências; 
 
5.2.3.5 População 
a) Cidadãos locais (composição, perfil, costumes); 
b) Autoridades civis (incluido líderes eleitos e tradicionais); 
c) Representantes de tribos indígenas (no alto Rio Negro – “capitão”, em Roraima – 
tuxaua, no Pará, Amapá, Rondônia, Acre e algumas regiões do Amazonas – cacique); 
d) Líderes religiosos; 
e) Representantes de agências internacionais; 
f) Líderes das ONG atuantes na região; 
g) Empreiteiros, donos de empresas e prestadores de serviço mais influentes; 
h) Mídia local e regional; e 
j) Demais líderes que porventura sejam conhecidos na região. 
 
5.2.3.6 Refugiados e deslocados  
a) Imigrantes (maior incidência nas fronteiras); 
b) Origem e destinos mais buscados; 
c) Situação econômica; 
d) Vulnerabilidades; e 
e) Apoio de organizações voltadas para este fim (exemplo da Op ACOLHIDA). 
 
5.2.3.7 Eventos 
a) Épocas de plantio ou colheita; 
b) Épocas de pesca (período de defeso); 
c) Eleições locais ou nacionais; 
d) Feriados nacionais, ano escolar e períodos religiosos (ex: Círio, no Pará); 
e) motins e manifestações; e 
f) desastres naturaus ou provocados pelo homem. 
 
5.2.3.8 Considerações civis complementares 
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a) Analisar as problemáticas mais relevantes da área, procurando, ainda antes do 
emprego em campo, buscar soluções às dificuldades dos ANM entre eles mesmos; e 
b) Por exemplo, uma empresa civil pode descartar, durante seus processos, materiais 
de interesse de uma tribo indígena, porém o histórico de relacionamento entre ambos 
nunca foi propício a uma aproximação. Caso haja alinhamento de algum desses 
vetores com o estado final desejado da missão e, devidamente coordenado com o Esc 
Sp, em consonância com o contexto legal da missão, pode-se contribuir para a que o 
referido insumo despejado pela empresa contribua para o bem-estar social da tribo, 
promovendo uma interação benéfica, inclusive, para o EB. 
 
5.3 REDE DE INTERAÇÃO ENTRE OS ATORES 
 
5.3.1 Analisada a missão e a situação com vistas ao engajamento propriamente dito, 
deverá ser realizada a montagem da rede de interação entre os atores não militares 
da área de operações, seguindo-se os seguintes passos: 
 
a) Identificar as instituições, entidades ou personalidades de maior influência na área; 
b) Identificar a hierarquia entre as lideranças locais; 
c) Determinar as possibilidades e limitações de cada ANM; 
d) Determinar o potencial de influência no médio prazo; e 
e) Montar a rede de lideranças-chave. 
 
5.3.2 Essa rede visa orientar a ordem de prioridade, a sequência cronológica e o 
entendimento do contexto geral dos engajamentos, ainda na fase de planejamento 
preliminar. 
 
5.4 IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS DESEJADOS 
 
5.4.1 Após a chegada na área de operações, o contato com os atores não militares 
deve ser provocado pelo EB, independente da potencialidade de cooperação mútua 
ou não, dessa ou daquela instituição (princípio da oportunidade). A finalidade 
precípua, normalmente, será a confirmação daquelas capacidades e limitações já 
levantadas, a fim de planejar mais detalhadamente os engajamentos.  
 
5.4.2 Antes de iniciar o planejamento final dos contatos a serem realizados, é 
interessante que se identifiquem alguns fatores críticos para o sucesso, a fim de 
priorizar a ordem e o nível de esforço a ser dispendido para cada ator. Para tanto, as 
seguintes medidas devem ser tomadas: 
 
a) Avaliar se o engajamento inicial já está enquadrado no escopo legal da missão ou 
se será uma busca de contato visando desdobramentos futuros, não prevista 
inicialmente nas diretrizes da operação. 
b) Estimar, previamente, as capacidades e demandas principais para as quais a 
instituição, entidade ou segmento social estejam mais vocacionados; 
c) Identificar ameaças ao ANM que possam ser enquadradas na missão constitucional 
do EB e que a fração em campo possa neutralizar, sem efeitos colaterais para a Força. 
Deve-se buscar o levantamento prévio de alternativas para um enfrentamento em 
conjunto dos problemas; 
d) Confirmar a real possibilidade da instituição/entidade/personalidade contribuir para 
o atingimento do estado final desejado da operação. 
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e) Identificar o objetivo específico que se pretende atingir com o primeiro contato; 
f) Estabelecer objetivos secundários que permitam o atingimento do objetivo principal; 
g) Identificar as condições preliminares requeridas; 
h) Proceder uma superficial análise de risco para cada ANM a ser engajado;  
i) Identificar as capacidades complementares, tanto entre EB e a instituição-alvo, 
como entre instituições e/ou entidades terceiras; e 
j) Manter sempre em mente que, embora o primeiro contato tenha vital importância, 
somente um ciclo contínuo e despretensioso de relacionamento conduzirá ao sucesso 
durante a operação (continuidade gera credibilidade). 
 
5.4.3 Em caso de quadro favorável, após as realização das avaliações descritas no 
item anterior, realizar o estudo da personalidade com a qual se travará contato. O ideal 
é que seja quem tem o poder da tomada de decisões (liderança-chave), no âmbito da 
instituição ou setor. Identificar, sobre essa liderança, os seguintes aspectos: 
 
a) origem (nascido e criado na área ou não); 
b) etnia e idioma/dialeto (no caso de indígenas); 
c) religião; 
d) antecedentes e perspectivas na instituição/entidade/tribo; 
e) afiliação político-partidária; 
f) associações com outros atores da área e/ou externos; 
g) alianças (pessoais e institucionais/tribais); 
h) recursos pessoais; 
i) principal motivação e interesses; e 
j) capacidades e vulnerabilidades. 
 
5.4.4 O produto final dessa fase consistirá no preparo de respostas para situações 
embaraçosas, de contingência e assertivas desfavoráveis que possam surgir durante 
o primeiro contato com o ANM (semelhante a um mídia training). 
 
5.5 PREPARAÇÃO DO PESSOAL 
 
5.5.1 Sempre que possível, deve-se buscar assessoramento especializado, discutindo 
objetivos comuns e possíveis divergências ideológicas com eventuais habitantes 
locais de confiança (um militar que seja nativo é um bom exemplo). Para tanto, o militar 
deverá incluir, na sua preparação imediata para o primeiro engajamento com o ANM, 
o seguinte: 
 
a) Planejar o estabelecimento de uma relação social sincera e honesta entre a tropa 
e os ANM. Prezar pela transparência e objetividade, procurando conduzir a relação 
com bases na confiança e na cooperação mútua; 
b) Selecionar rigorosamente os auxiliares: motorista, anotador, fotógrafo (SFC) e 
intérprete (SFC). Deverão ser apresentados à liderança-chave na primeira visita. 
Especial atenção deve ser dada àqueles militares que não sejam orgânicos de sua 
fração ou que tenham pouco tempo incorporados a esta; 
c) Instruir seus homens e fazer um briefing acerca do contexto legal e antecedentes 
da missão; 
d) Informar à equipe quem, efetivamente, está no topo hierárquico da instituição, 
entidade ou segmento social a ser engajado; 
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e) Aprender e praticar os costumes sociais (principalmente com ribeirinhos e 
indígenas); 
f) Aprender pelo menos algumas palavras do dialeto local (indígenas e regiões de 
fronteira). 
g) Deve-se esclarecer e ensaiar o discurso. É importante desenvolver a argumentação 
segundo ideias-força (missão constitucional do EB, objetivos comuns, possibilidade 
de cooperação mútua, preservação do meio ambiente, segurança da população, 
resolução dos conflitos locais, cumprimento da missão institucional, etc); 
h) Atentar para a expectativa de troca de presentes, a fim de evitar rejeições. Dar 
preferência os de interesse coletivo, em detrimento dos de caráter pessoal; 
i) Estar preparado para enfrentar elementos corruptos e/ou mal intencionados; 
j) Participar, sempre, do ciclo de planejamento da missão principal da tropa, junto do 
comandante e seu estado-maior (segurança, manobra, logística, comunicações, 
situações de contingência, etc), a fim de manter o alinhamento das percepções 
relacionadas à interação com os ANM; 
k) Caso o objetivo do contato seja a realização de uma ponte com um colaborador 
maior, checar se o vínculo desse com a instituição/entidade a que se dirige está 
realmente em vigor, favorável ou amistoso. O recrutamento de colaboradores sem 
autorização de determinadas lideranças pode ser entendido como um desrespeito à 
autoridade local; e 
l) Considerar que a liderança-chave possui rotina própria e objetivos internos (planejar 
o tempo e evitar discursos enfadonhos). 
 
5.5.2 Não é recomendável o levantamento ostensivo de elementos essenciais de 
inteligência durante as interações diversas. Cooperação civil-militar não deve ser 
confundida com trabalhos de inteligência, sob pena da credibilidade e confiança 
construída serem comprometidos. Caso informações cheguem ao conhecimento 
involuntariamente, é conveniente alimentar o escalão superior. Entretanto, deve-se 
evitar planejar busca de dados ou interferir, desnecessariamente, nas operações de 
informações, durante o engajamento propriamente dito. 
 
5.6 ENGAJAMENTO PROPRIAMENTE DITO 
 
5.6.1 Prosseguindo em uma sequência cronológica, após a execução de todas as 
medidas previamente detalhadas nesse capítulo, proceder-se-á ao engajamento com 
os atores propriamente dito. Esta seção inclui técnicas e procedimentos que devem 
ser observados no primeiro contato, na manutenção do relacionamento durante toda 
a operação e no desfecho da mesma, quando o corre o desengajamento do EB com 
os atores daquela área de operações. 
 
5.6.2 O contato inicial é aquele que exige maior nível de preparação. Tal qual o ditado 
popular, a primeira impressão é, de fato, a que ficará no imaginário dos integrantes da 
agência, da entidade e principalmente do segmento social que ora se aborda. Deve-
se atentar para os seguintes aspectos: 
 
a) Respeito e consideração mútuos são a essência do sucesso do primeiro contato. 
Deve-se trabalhar para substituir a imagem de subordinação pela de cooperação;  
b) Abolir generalizações, pernosticismos e proselitismos; 
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c) Agir sempre como agente do Estado brasileiro no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais, investido de autoridade legal e de competência, com o cuidado de não 
exagerar no uso de suas prerrogativas, para não parecer arrogante; 
d) Todo engajamento deve ser uma oportunidade para a difusão dos valores e da 
ética militar; 
e) Esclarecer, desde o primeiro encontro, a relação de subordinação e a necessidade 
de prestação de contas com o superior que são típicos da hierarquia militar, 
enfatizando a necessidade do escalão superior autorizar a tomada de decisões; 
f) Demonstrar respeito ao se referir às autoridades locais, independentemente de sua 
reputação; 
g) Nunca se manifestar politicamente; 
h) Ser discreto e moderado; 
i) Não se envolver em desavenças ideológicas locais; 
j) Prometer apenas o que se pode cumprir. Não trazer para si obrigações desgastantes 
que seriam de responsabilidade de outras instituições governamentais;   
k) Estimular, no ANM, a capacidade própria de solução de problemas; 
l) Evitar a “mania de liderar”, quando não for oportuno; 
m) Olhar para o interlocutor e não para o intérprete (quando for o caso), estando 
sempre atento à linguajem corporal; 
n) Evitar consumir alimento desconhecido; 
o) Manter o foco no objetivo desejado; 
p) Antes de realizar trabalhos fotográficos e/ou de filmagens, pedir consentimento 
prévio; e 
q) Concluir o contato esclarecendo novamente as ideias levantadas e repetindo o que 
foi acordado. 
 
5.6.3 No caso dos indígenas, a entrada em suas terras sem informação prévia à 
comunidade, mesmo com amparo legal, pode ser entendida como afronta, um 
desrespeito aos seus direitos. Quando o sigilo da ação for prioridade, aconselha-se 
planejar uma reunião com a comunidade para pedir desculpas pelos transtornos e dar 
as explicações possíveis que possam justificar uma ação sem contato prévio. 
 
5.6.4 Ao fazer uso de guias e mateiros, não se deve abandonar as medidas e os 
procedimentos de segurança. Mesmo seguindo guias locais, manter-se orientado; 
 
5.6.5 Deixar claro que não é missão constitucional do Exército Brasileiro atender 
demandas sociais da comunidade e que, apesar disso, a instituição procura contribuir, 
com o que for possível, para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais. 
 
5.6.6 Quando houver o convite, não se deve deixar de participar dos cerimoniais 
indígenas, reuniões internas da entidade/agência e até partidas de futebol nas 
comunidades, se houver tempo e compatibilidade. 
 
5.6.7 Quando for imperioso o registro fotográfico do encontro, solicitar a um integrante 
da própria instituição/entidade/comunidade faça a fotografia ou filmagem. Evitar poses 
demoradas e preocupação excessiva com a estética. 
 
5.6.8 No caso de ações da tropa com necessidade de ligação civil-militar durante seu 
curso e, se o clima de negociação estiver favorável, realizar um contato inicial prévio 
com as lideranças enquanto a tropa aguarda em uma posição mais afastada. 
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5.6.9 Atenção ao operar locais de aterragem próximos de construções, pois a força 
do vento produzido pelos rotores poderá danificar a estrutura das casas, 
especialmente os telhados de palha. Ao pousar em clareiras, evitar locais onde 
existam roças e cultivares que possam ser destruídos. 
 
5.6.10 Nunca demonstrar interesse pelas mulheres, nos casos de comunidades 
ribeirinhas e tribos indígenas, mesmo que a aproximação parta delas. Todos os 
esforços devem ser envidados para que essa determinação seja cumprida por todos 
os integrantes da equipe. 
 
5.7 ANÁLISE PÓS AÇÃO  
 
5.7.1 Imediatamente após o retorno à base, deverá ser confeccionado um relatório 
pós-engajamento, ou documento similar, que possibilite o acesso futuro às 
informações do encontro. Nunca realizar tarefas dessa estirpe durante o engajamento. 
 
5.7.2 Rever ações executadas e comparar com as tarefas anteriormente propostas; 
 
5.7.3 Conduzir análise pós-ação com elementos-chave na missão (ex: no caso da SU, 
comandantes de companhia, comandantes de pelotão, encarregado de material, etc). 
Lembrar que o core da atividade CIMIC é justamente a capacidade de 
assessoramento na tomada de decisões dos comandantes. De nada adiantam os 
engajamentos se não houver participação do agente no ciclo decisório. 
 
5.7.4 Confeccionar e enviar relatório (modelo em anexo a esta proposta) à OM sede 
e/ou Esc Sp; 
 
5.7.5 Processar informações relevantes do líder para uso futuro; e 
 
5.7.6 Criar procedimento operacional padrão (POP) para se realizar contato 
especificamente com aquele ator, a fim de evitar redundâncias e contratempos 
futuros. 
 
5.8 CONTATOS SUBSEQUENTES 
 
5.8.1 O segundo encontro é chave para a consolidação do sucesso. Deve-se evitar 
ao máximo a substituição do militar que fez o primeiro contato. Respeitando-se as 
caracteristicas de cada contexto vivenciado, os seguintes fatores deverão ser 
observados: 
 
a) Rever relatórios e anotações do último encontro; 
b) Fazer uso mais frequente das expressões na língua/dialeto local (no caso de 
indígenas e regiões fronteiriças); 
c) Não se negar a experimentar alimento oferecido; 
d) Fornecer método para que se entre em contato com a tropa; 
e) Utilizar ao máximo os princípios da CIMIC para cumprir os compromissos firmados, 
bem como checar a execução das demandas prometidas. 
f) Monitorar (sempre) a linguagem verbal, corporal e os sinais do interlocutor. 
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g) Permite-se realizar, a depender do grau de confiança já adquirido, suas próprias 
fotografias; 
h) Não assumir postura meramente assistencialista. Não distribuir deliberadamente 
alimentos, combustível, roupas e utensílios; e 
i) Manter a frequência do contato, evitando procurar os atores somente quando houver 
necessidade. 
 
5.9 DESENGAJAMENTO POR TÉRMINO DE OPERAÇÃO 
 
5.9.1 A depender da duração da operação e do espectro de conflito em que ela se 
encontra, o desengajamento pode acabar se tornando tarefa difícil. Isto pois, são 
necessários alguns cuidados visando a preservação da imagem da força e, 
principalmente, a garantia da continuidade dos relacionamentos com os atores, no 
caso de emprego futuro. Basicamente, as seguintes medidas devem ser adotadas: 
 
a) Rever os relatórios de todos os engajamentos durante a operação; 
b) Alinhar com o comandante presente na área de operações as diretrizes para o 
desfecho e, se for o caso, contactar o escalão superior; 
c) Nos casos em que o EB assumiu a operação de infraestruturas críticas ou a 
prestação de serviços tipicamente civis, preparar um plano de reassunção das 
funções pelos atores não militares, de forma a evitar solução de continuidade e 
facilitando a readaptação da estabilidade local; 
d) Quando houver danos materiais ou às estruturas, buscar maneiras de repará-los, 
evitando realizar indenizações com dinheiro em espécie; 
e) Realizar o agradecimento institucional (quando for o caso), evitando aproximações 
pessoais exacerbadas e não dar abertura a tentativas públicas de aproximação 
pessoal. 
f) Reforçar as ideias-força e a missão institucional, bem como o contexto legal da 
missão. 
g) Agir com sinceridade ao agradecer algo que lhe for doado e, na medida do possível, 
retribuir, tomando o cuidado de não banalizar as trocas para evitar que elas se tornem 
a base das relações futuras. 
h) Enviar informações pertinentes sobre o ANM ao escalão superior, para fins de 
confecção de relatórios e lições aprendidas, que servirão de subsídio para operações 
futuras; 
i) Atentar para as informações que podem alimentar as Op Info, bem como a 
atualização do LEA do Btl. 
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APÊNDICE F (Continuação) - MODELO DE FORMULÁRIO PÓS ENGAJAMENTO 
(FPE) 

 
FPE Nr:_____ 

 
OPERAÇÃO:____________LOCAL:_________________DATA:_____/____/______ 
UNIDADE:___________________________________FRAÇÃO:________________ 
Contato realizado com (instituição/entidade/grupo):___________________________ 
LIderança-chave:______________________________________________________ 
Integrante bordado:____________________________________________________ 
 
OBJETIVO: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ASSUNTOS DISCUTIDOS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
COMPROMISSOS FIRMADOS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
ASSUNTOS PENDENTES: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
OBSERVAÇÕES PARA ENGAJAMENTOS FUTUROS: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Previsão de engajamento futuro:____/____/______ 
 
 

____________________________ 
NOME COMPLETO – P/G 

(função na operação) 
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APÊNDICE F (Continuação) - MEMENTO DE BOLSO (FRENTE) 
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APÊNDICE F (Continuação) - MEMENTO DE BOLSO (VERSO) 
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