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RESUMO 
Observa-se, atualmente, que a crescente demanda do emprego das Forças Armadas em Operações 
de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), em um contexto que apresenta um ambiente difuso, faz com 
que a Consciência Situacional fornecida aos decisores seja essencial para mitigar as incertezas nas 
tomadas de decisões. Tal fato evidencia a importância do emprego correto da atividade de Inteligência 
Militar (IM) para assessorar os chefes nos diversos níveis por meio da citada consciência, porém, 
embora haja essa necessidade, a literatura existente até o momento não expressa uma doutrina que 
apresente de forma clara o que o operador de inteligência deve fazer e qual seria o emprego das fontes 
de Inteligência Militar na obtenção dos dados necessários às Op GLO. Face ao exposto, faz-se mister, 
então, a implantação de uma doutrina de Inteligência Militar voltada às Operações de Garantia da Lei 
e da Ordem. Assim sendo, este trabalho tem por finalidade analisar o emprego do Batalhão de 
Inteligência Militar (BIM) nas Op GLO para implantar no âmbito do Exército Brasileiro uma doutrina que 
direcione a atuação desse Órgão de Inteligência. Neste contexto, o trabalho busca abordar conceitos 
de Inteligência Militar, Op GLO e a concepção do BIM. Finalmente, é feita uma análise de como o BIM 
pode ser empregado nas Op GLO buscando implantar uma doutrina de sua utilização. 
 
Palavras-chave: Inteligência Militar. Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Doutrina. Batalhão de 
Inteligência Militar 
 
ABSTRACT 
Currently, there is an increase in the demand for employment of the Armed Forces in Law and Order 
Guarantee Operations, in a context that presents a diffuse environment makes Situational Awareness 
determined by the decisive factors that are essential to mitigate as uncertainties in decision-making. 
This fact shows the importance of the correct use of the Military Intelligence activity to assess the chiefs 
at the different levels of Situational Awareness, however, although there is still a need, the existing 
literature to date is not shown as a doctrine that represents the form It is clear what the intelligence 
operator should do and what would be the use of military intelligence sources that use the necessary 
data for the Law and Order Guarantee Operations. In view of the exposure, there is, then, an 
implantation of a doctrine of Military Intelligence focused on Law and Order Guarantee Operations. 
Therefore, this work aims to analyze the use of the Military Intelligence Battalion in the Law and Order 
Guarantee Operations to implement within the scope of the Brazilian Army a doctrine that directs the 
performance of this intelligence agency. In this context, the search work addresses concepts of Military 
Intelligence, Law and Order Guarantee Operations and a concept of Military Intelligence Battalion. 
Finally, an analysis is made of how Military Intelligence Battalion can be used in the Law and Order 
Guarantee Operations seeking a doctrine of use. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Doutrina Militar Terrestre empregada pelo Exército Brasileiro (EB) está 

descrita no Manual de Fundamentos EB20-MF-10.102 e tem por definição básica: 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) é o conjunto de valores, fundamentos, 
conceitos, concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da F Ter, 
estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 
considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e 
conjuntas. A DMT estabelece um enquadramento comum para ser 
empregado por seus quadros como referência na solução de problemas 
militares. (BRASIL, 2014, p. 1-2. Grifo nosso). 

Nesse sentido, as publicações doutrinárias devem, conforme o trecho citado 

anteriormente, orientar o preparo das tropas a serem empregadas, apresentando 

táticas, técnicas, normas e procedimentos. No entanto, vê-se que, no tocante ao 

emprego dos meios da atividade de Inteligência Militar, o direcionamento das ações 

se faz necessário por intermédio de uma Doutrina específica que atenda esses 

quesitos, o que ainda carece de uma implantação que permita um real entendimento 

de tão nobre atividade. 

Como observado no trecho destacado, deve-se considerar o modo de emprego 

mais provável e atualmente, constata-se uma solicitação cada vez maior do emprego 

das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro (EB), em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem. 

Nesse tipo de operação, a disponibilização de conhecimentos produzidos pela 

Inteligência é imprescindível para o cumprimento da missão, conforme será abordado 

no decorrer deste trabalho. 

Buscando agregar mais capacidades e desenvolver os sensores das fontes de 

inteligência, o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx) criou o núcleo do 6º Batalhão 

de Inteligência Militar (6º BIM), sediado na cidade de CAMPO GRANDE-MS, no ano 

de 2013. A fase final para a implantação do 6º BIM está prevista para o ano de 2022 

e por se tratar de uma estrutura única e nova no âmbito do EB, ainda há divergências 

quanto a sua doutrina de emprego por parte dos escalões superiores, o que reflete na 

atuação dos Operadores de Inteligência. 

Face ao exposto, este trabalho visa analisar a implantação de uma Doutrina de 

Inteligência Militar voltada às Operações de Garantia da Lei e da Ordem de forma a 

cumprir a definição básica de DMT quando no emprego do BIM. 
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1.1 PROBLEMA 

Com a participação cada vez mais constante dos integrantes do Sistema de 

Inteligência do Exército (SIEx) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, verifica-

se que parte das capacidades da Inteligência Militar não estão sendo empregadas em 

tais operações em virtude, muitas vezes, da falta de conhecimento do escalão 

solicitante para empregar as diversas fontes de inteligência. Esse desconhecimento 

pode ser atribuído à carência de uma doutrina de Inteligência Militar, em especial, uma 

doutrina que abarque a atividade de Inteligência Militar em Op GLO. 

Com isso, objetivando levantar os dados necessários que possam contribuir 

significativamente para o desenvolvimento da doutrina de Inteligência Militar e sua 

função no processo decisório, foram formulados os seguintes problemas:  

Como deve atuar a IM no tocante ao seu ramo Inteligência nas Operações de 

GLO? Como deve ser o emprego do Batalhão de Inteligência Militar nesse tipo de 

operação?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a implantação de uma doutrina de 

Inteligência Militar em operações de GLO por meio do emprego do Batalhão de 

Inteligência Militar. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir o objetivo geral de estudo, serão estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos, que permitirão o acompanhamento lógico do raciocínio 
apresentado neste estudo: 

a. Conhecer os conceitos das Operações de Garantia da Lei e da Ordem 
pertinentes ao estudo; 

b. Conhecer os conceitos da Inteligência Militar Terrestre; 

c. Conhecer os ramos da atividade de inteligência; 

d. Descrever a organização do Batalhão de Inteligência Militar; 

e. Analisar a implantação da doutrina de Inteligência Militar no emprego do BIM 
em GLO. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em 12 de Julho de 2017, o Programa Estratégico do Exército LUCERNA 

(PrgEE LUCERNA) foi aprovado por meio da Portaria Nº 272 – EME, objetivando: 

“readequar o Sistema de Inteligência do Exército em função das demandas atuais e 

futuras e da disponibilidade de recursos.” (BRASIL, 2017). 

Ainda em 2017, o Sistema de Planejamento do Exército (SiPlEx/2017) em sua 

Concepção Estratégica, apresenta o 6º Batalhão de Inteligência Militar (6º BIM) como 

integrante dos Módulos Especializados que constituem as Forças de Emprego 

Estratégico do EB, devendo o mesmo, então, estar apto a atuar em qualquer parte do 

território nacional e ter a capacidade de agregar poder de combate, de acordo com 

cada situação. 

 
FIGURA 1 – Módulos Especializados das Forças de Emprego na Concepção Estratégica do Exército 
FONTE: SIPLEX – FASE IV (2017, p. 13, grifo nosso) 
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Em 2018, foi lançado o Manual de Campanha BATALHÃO DE INTELIGÊNCIA 

MILITAR (EB70-MC-10.302) com a seguinte finalidade: 

 

O presente Manual de Campanha tem por finalidade apresentar: a missão; a 

estrutura organizacional; as capacidades e limitações; formas de emprego; e 

como se processa o fluxo de dados e de conhecimentos entre um Batalhão 

de Inteligência Militar (BIM) e o escalão da Força Terrestre que o enquadra. 

(BRASIL, 2018, p 1-1) 

 
Embora a literatura existente, em especial o EB-MC-10.302, tenha por objetivo 

apresentar as formas de emprego do batalhão, até o momento, não há uma doutrina 

de como a Inteligência Militar deva atuar em Operações de Não Guerra, tornando 

necessário, então, o entendimento de como deveria ser seu emprego, de forma a não 

gerar danos por um emprego equivocado, ficando demonstrada a relevância deste 

trabalho, uma vez que o emprego correto dos meios de inteligência possibilitará maior 

qualidade ao trabalho sistemático de Produção do Conhecimento. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a leitura analítica e fichamento 

das fontes, entrevistas com especialistas, questionários e a discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa exploratória, em virtude da necessidade de conhecer mais a 

fundo as lacunas existentes na formação elaboração do problema. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade qualitativa, pois 

buscou-se o entendimento dos militares entrevistados baseado em suas experiências. 

Esse tipo de abordagem foi utilizada também para os questionários enviados aos 

integrantes do SIEx selecionados pelo mesmo motivo. 
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2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Ao iniciarmos o estudo a respeito das Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem, fez-se necessária, primeiramente, a busca conceitual desse tipo de operação 

e observa-se, segundo o Manual GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (MD33-M-10), do 

Ministério da Defesa, o seguinte entendimento: 

 

Operação de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO) é uma operação militar 

determinada pelo Presidente da República e conduzida pelas Forças 

Armadas de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo 

limitado, que tem por objetivo a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações de esgotamento dos 

instrumentos para isso previstos no art. 144 da Constituição ou em outras em 

que se presuma ser possível a perturbação da ordem (Artigos 3º, 4º e 5º do 

Decreto Nº 3.897, de 24 de agosto de 2001). (BRASIL, 2014, p14) 

 

Após a leitura do manual citado anteriormente, conclui-se, parcialmente, que 

para o emprego das Forças Armadas em Op GLO, há que se seguir uma sequência 

de Planejamento e Coordenação das Operações, na qual o Ministro da Defesa emite 

uma Diretriz Ministerial (DM) que servirá de base para que o Chefe do Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas (CEMCFA) elabore as Instruções para o Emprego das 

Forças Armadas (IEFA). 

Ao elaborar as IEFA, vemos que o CEMCFA deverá estabelecer prescrições 

específicas para a Inteligência, porém, não fica claro no manual como ou quais seriam 

tais prescrições. 

Vê-se, ainda no manual em tela, que em seu Capítulo IV, há o seguinte conceito 

de Emprego da Inteligência e Contrainteligência: 

 

Nas Op GLO, será imprescindível a disponibilização dos conhecimentos 

acerca das características da eventual perturbação da ordem pública, da área 

de operações e das características da população da região envolvida. O setor 

de inteligência deverá levantar dados de modo a produzir os conhecimentos 

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

operações. (BRASIL, 2014, p. 25, grifo nosso) 

 

Em um segundo estudo, buscou-se junto ao Manual de Campanha 

PLANEJAMENTO E EMPREGO DA INTELIGÊNCIA MILITAR (EB70-MC-10.307) 
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subsídios para completar as lacunas a respeito de quais devem ser as atividades 

desenvolvidas durante Op GLO e pôde-se ler o seguinte: 

 

A Inteligência, nas Op GLO, deverá disponibilizar conhecimentos acerca das 

características das Forças Oponentes, da área de operações e das 

características da população da região envolvida. (BRASIL, 2016, p. 10-6, 

grifo nosso)  

 

Em ambos os manuais, vê-se que o direcionamento da atividade de Inteligência 

deverá ser voltado para: as características dos atores envolvidos na perturbação da 

ordem pública, características da área de operações e da população da região 

envolvida. 

Ao buscar os componentes das características que deveriam ser analisadas 

pela inteligência para atender a demanda apresentada anteriormente, pôde-se 

observar segundo o Manual de Campanha OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA 

ORDEM (EB70-MC-10.242), no que diz respeito às características da Força Oponente 

que, esse manual denomina a Força Oponente como Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP) e que suas características são analisadas pelos seguintes 

fatores: 

a. Dispositivo; 

b. Composição; 

c. Valor; 

d. Atividades importantes, recentes e atuais; e 

e. Peculiaridades e deficiências. (BRASIL, 2018, p. 4-4) 

 

Em se tratando da Área de Operações, o referido manual, em sua página 3-6, 

apresenta apenas o fator TERRENO, inferindo-se o mesmo representa a Área de 

Operações e que as características a serem observadas nesse tocante são: 

 

a. Áreas de alto valor econômico; 

b. Centros políticos de governo; 

c. Centros sociais de estado; 

d. Áreas culturalmente importantes; 

e. Enclaves sociais, criminosos e outros; 

f. Infraestruturas básicas; e  

g. Sítios possíveis de utilização como áreas temporárias para homizio. 

(BRASIL, 2018, p. 3-6) 
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Ao abordar as características da população da região envolvida, os aspectos a 

serem observados, ainda segundo a página 3-6 do mesmo manual, são: 

 

a. Estrutura social; 

b. Participação Política; 

c. Segurança física da população; 

d. Recursos econômicos; 

e. Acesso da população aos serviços públicos essenciais; 

f. Aspectos sociais que contribuam para um ambiente de revolta; e  

g. Impactos das Operações na rotina local. (BRASIL, 2018, p. 3-6) 

 

Além dessas características, um fator de extrema relevância a ser observado é 

a religião professada pela população da região em que serão desenvolvidas as 

operações, devendo ser levados em consideração os seguintes aspectos, conforme a 

página 3-6, ainda do manual citado anteriormente: 

 

a. Como as tradições religiosas serão afetadas pela missão; 

b. Como e quando agentes religiosos influenciam transformações sociais, de 

forma positiva ou negativa; e  

c. Quais os líderes religiosos da área de GLO. (BRASIL, 2018, p. 3-6) 

 

Além disso, há que se observar no EB70-MC-10.242, em seu Capítulo VI, a 

determinação da existência de Elementos Essenciais de Inteligência (EEI) a serem 

buscados de forma a prevenir contra as seguintes ameaças: 

 

a. Ataques à sociedade como roubos, sequestros e latrocínio; 

b. Ações de organizações criminosas contra pessoas ou patrimônio; 

c. Distúrbios urbanos; 

d. Invasão de propriedades e instalações rurais ou urbanas, públicas ou 

privadas; 

e. Infiltração do crime organizado na política, no judiciário, na área dos direitos 

humanos e outros vetores sociais; 

f. Paralisação de servidões críticos ou essenciais à população ou aos setores 

produtivos do País; e  

g. Sabotagem nos locais de grandes eventos. (BRASIL, 2018) 

 

Após conhecer os conceitos atinentes às Op GLO, buscou-se o conhecimento 

a respeito da Inteligência Militar Terrestre no Manual de Fundamentos INTELIGÊNCIA 

MILITAR TERRESTRE (EB20-MF-10.107), onde pode-se ler o seguinte: 
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A IM é o conjunto de atividades e tarefas técnico-militares exercidas em 

caráter permanente, com os objetivos de produzir conhecimentos de 

interesse dos comandantes e seus estados-maiores, em todos os níveis, bem 

como proteger conhecimentos sensíveis, instalações e pessoal do EB contra 

ações da Inteligência oponente. (BRASIL, 2015, p. 4-1) 

 

Nesse sentido, fomos apresentados às disciplinas de Inteligência que serão de 

fundamental importância para o entendimento de como podem ser empregadas as 

frações do Batalhão de Inteligência Militar. 

Vemos que, segundo o Manual de Fundamentos, existem as seguintes fontes 

de Inteligência: Inteligência de Fontes Humanas, Inteligência de Imagens, Inteligência 

Geográfica, Inteligência por Assinatura de Alvos, Inteligência de Fontes Abertas, 

Inteligência de Sinais, Inteligência Cibernética, Inteligência Técnica, Inteligência 

Sanitária. 

O BIM é composto por um Comando, Estado Maior, Companhia de Comando 

e Apoio, Companhia de Análise de Inteligência, Companhia de Sensores de Fontes 

Humanas (Cia Sns F Hum), Companhia de Sensores de Fontes Tecnológicas (Cia 

Sns F Tecnl), Companhia de Reconhecimento e Vigilância de Inteligência (Cia Rec 

Vig Intlg), conforme o seguinte organograma: 

 

FIGURA 2 - Organograma do Batalhão de Inteligência Militar 
Fonte: BRASIL, 2018, p. 1-2 

 

Nossa pesquisa foi delimitada à Companhia de Sensores de Fontes Humanas, 

Companhia de Sensores de Fontes Tecnológicas e Companhia de Reconhecimento 

e Vigilância de Inteligência, em virtude de serem as Subunidades (SU) responsáveis 

pela obtenção de dados a serem utilizados na produção do conhecimento. 
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Cabe agora, o estudo de como deve ser desenvolvida a atividade de IM, por 

meio do emprego das SU citadas, a fim de fornecer ao escalão superior a Consciência 

Situacional acerca dos temas destacados nos manuais citados anteriormente.  

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português e inglês, relacionados à Consciência 

Situacional, Inteligência Militar e Op GLO; 

- Publicações do Exército Brasileiro a respeito das alterações do SIEx e 

implantação do BIM; e 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas não especializadas na atividade 

de inteligência em Op GLO; e 

- Estudos cujo foco seja relacionado estritamente à descrição tecnológica e/ou 

aos equipamentos militares com finalidade distinta da consciência situacional. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes integrantes 

do 6º BIM: Comandante, Subcomantante, Oficial de Operações (S3), Comandante da 

Companhia de Sensores de Fontes Humanas, Comandante da Companhia de 

Sensores de Fontes Tecnológicas, Comandante da Companhia de Reconhecimento 

e Vigilância de Inteligência Militar.  

Como resultado, vê-se que as três SU analisadas possuem capacidade de 

obter os dados necessários às Op GLO, porém, há que se observar que cada SU deve 

ser empregada dentro da possibilidade de atuação para responder os itens solicitados, 

conforme será abordado nos Resultados deste estudo. 

Cabe ressaltar que com o intuito de preservar os integrantes do SIEx, em 

virtude da particularidade das atividades desenvolvidas pelos mesmos, esta pesquisa 

se reserva a não divulgar os dados pessoais dos militares entrevistados. 
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3.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que integram as SU operacionais do BIM e militares integrantes de Órgãos de 

Inteligência (OI) sediados na cidade do RIO DE JANEIRO-RJ. O estudo foi limitado 

aos militares do BIM por ser o único OI voltado para a atividade de Inteligência Militar. 

No caso dos integrantes de OI no RIO DE JANEIRO-RJ, a finalidade foi analisar a 

diferença no padrão das respostas sobre o entendimento deles sobre as capacidades 

da busca dos dados necessários às Op GLO, uma vez que nesses OI existem apenas 

Operadores de Sensores de Fontes Humanas. Com isso, fica nítida a falta de 

padronização de conhecimentos acerca do assunto, uma vez que os militares que não 

integram o BIM desconhecem suas possibilidades e limitações, o que sobrecarrega o 

trabalho das Fontes Humanas e perde em possibilidades ao não agregar as demais 

capacidades dos demais sensores. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 35 militares do BIM 

e 10 militares dos OI do RIO DE JANEIRO-RJ. Embora a amostra seja pequena, cabe 

salientar que são proporcionais aos efetivos existentes nas frações de interesse para 

o estudo. 

Foi realizado um pré–teste com 10 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) possuidores do Curso Básico de Inteligência, 

ministrado pela EsIMEx e que integraram Órgãos de Inteligência do SIEx, com a 

finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final 

do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no questionário 

e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas realizadas com Operadores de Inteligência a respeito da aptidão 

dos sensores orgânicos do Batalhão de Inteligência Militar na obtenção de dados 

necessários para a montagem da Consciência Situacional em Operações de Garantia 

da Lei e da Ordem indicam que todas as companhias são capazes de produzir 

conhecimento para esse tipo de operação, porém cada Subunidade está mais 

vocacionada para obter dados sobre determinado aspecto a ser levantado dentre os 

abordados na Revisão da Literatura deste trabalho. 
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A falta de conhecimento das capacidades do BIM faz com que, muitas vezes, 

apenas a Companhia de Sensores de Fontes Humanas seja demandada, 

principalmente quando o solicitante travou contato apenas com os Grupos de 

Operações de Inteligência orgânicos das diversas Brigadas ou com as Companhias 

de Inteligência orgânicas dos Comandos Militares de Área, visto que essas estruturas 

orgânicas possuem apenas os sensores de fontes humanas. 

Contrapondo o raciocínio citado anteriormente, a percepção da amostra, de 

maneira geral, é que para levantar dados das características da Força Oponente, o 

Pelotão de Reconhecimento e Vigilância de Inteligência, da Companhia de 

Reconhecimento e Vigilância de Inteligência é o mais apto (86,5%) e o Pelotão de 

Operações de Contrainteligência, da Companhia de Sensores de Fontes Humanas é 

o menos apto (40,5%). 

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra sobre a tropa mais apta a buscar dados das características da Força 
Oponente 
Fonte: O autor 
 

Percebe-se ainda que sob a ótica dos participantes da pesquisa, as frações da 

Companhia de Sensores de Fontes Tecnológicas tem melhores capacidades para 

levantar dados sobre as características da Força Oponente do que o Pelotão de 

Contrainteligência, da Companhia de Sensores de Fontes Humanas, porém há uma 

disparidade entre a percepção da amostra com a demanda de utilização da Cia Sns 

F Tecnl. 

No tocante ao levantamento de dados acerca das características da Área de 

Operações, observa-se que quase a totalidade da amostra (94,6%) afirma que a tropa 

mais apta para essa tarefa é o Pelotão de Reconhecimento e Vigilância de inteligência. 

Cabe salientar que o Pelotão de Inteligência de Imagem é apontado por parcela 

significativa (73%) como uma tropa capaz de produzir conhecimentos acerca do 
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assunto.  

Em questionário enviado para os integrantes do Pelotão de Inteligência de 

Imagem, verificou-se que embora sejam perceptíveis as vantagens (Ex: menor 

exposição de Operadores de Inteligência, segurança, transmissão de dados com 

oportunidade) da utilização dos meios tecnológicos para imageamento de área como 

o emprego do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP), falta uma 

doutrina para emprego desses meios pela atividade de inteligência. Nesse sentido, no 

ano de 2020 o Comando de Operações Terrestres (COTER) iniciou o processo de 

experimentação doutrinária do emprego de SARP categoria 2 pela Inteligência Militar, 

determinando que o 6º BIM seja o encarregado por essa experimentação. 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra sobre a tropa mais apta a buscar dados das características da Área 
de Operações 
Fonte: O autor 
 
 

No que tange ao levantamento de dados referentes às características da 

População da área envolvida, tem-se o seguinte: 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra sobre a tropa mais apta a buscar dados das características da 
População da área envolvida 
Fonte: O autor 
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A partir deste resultado, observa-se uma coerência entre a percepção da 

amostra com a demanda de utilização das frações da Companhia de Sensores de 

Fontes Humanas. De acordo com o Oficial de Operações (S3) do 6º BIM, a Cia Sns F 

Hum foi empregada cerca de quatro vezes mais que as outras SU no ano de 2019. 

De acordo com os entrevistados, a existência de cursos específicos para os 

sensores de fontes humanas (Curso Básico de Inteligência para Oficiais e Sargentos 

e o Curso Intermediário de Inteligência para Oficiais) ministrados na Escola de 

Inteligência Militar do Exército desde o ano de 1999 permite que haja uma doutrina já 

consolidada do emprego de tal fonte na busca da dados na Dimensão Humana¹. Os 

sensores tecnológicos foram contemplados com cursos ministrados na EsIMex 

somente à partir da metade da década de 2010. Com relação ao Reconhecimento e 

Vigilância de Inteligência, há a previsão para a realização do primeiro curso no ano de 

2021, a cargo da EsIMEx. 

Com o exposto, os entrevistados afirmam que a doutrina dos sensores 

tecnológicos e de reconhecimento e vigilância ainda demanda um aprimoramento e 

consolidação. 

Outro item procurou investigar uma das prováveis causas dessa discrepância 

de utilização, buscando a percepção dos participantes da pesquisa sobre quais seriam 

os limitadores de utilização de suas frações e quais as possíveis formas de emprego, 

buscando a padronização de sua doutrina. 

De acordo com os integrantes da Cia Sns F Hum, seu emprego em Operações 

Militares deve ocorrer com antecedência mínima de 30 dias da chegada da tropa, uma 

vez que é necessário o emprego de técnicas operacionais de inteligência que 

demandam tempo para surtir o efeito desejado na população alvo. Outro fator é que a 

saída dos elementos de inteligência não deve ser imediatamente após o término do 

emprego da tropa, uma vez que poderá chamar atenção da população do ambiente 

operacional e acarretar riscos à segurança física dos Operadores de Inteligência. 

 

____________________________ 

¹Dimensão Humana: 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. 
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A Cia Sns F Tecnl apresentou como limitadores a questão de material e efetivo. 

O Pelotão de Inteligência Cibernética depende de equipamentos de informática como 

softwares, por exemplo, e esses em pouco tempo se encontram obsoletos face ao 

dinamismo do ambiente cibernético. Para a implantação de uma doutrina de 

inteligência voltada aos sensores cibernéticos, os militares propuseram uma 

adequação para a inteligência do que prescreve o manual MD-31-M-07 (DOUTRINA 

MILITAR DE DEFESA CIBERNÉTICA), que abarca em seu capítulo de Fundamentos, 

conceitos a respeito das formas de emprego, atuação e limitações da atividade. 

Segundo os militares do Pelotão de Inteligência Cibernética, falta uma especificação 

nesse nível para esse sensor de inteligência. 

Para os integrantes da Cia Rec Vig Intlg, o efetivo existente, atualmente, é o 

principal limitador de emprego visto que é a SU possui metade do efetivo previsto, o 

que gera uma dificuldade para a execução de missões simultâneas de monitoramento 

de Regiões de Interesse Para a Inteligência (RIPI), por exemplo. Outro limitador é que 

a concepção da SU é para Operações de Guerra, logo, seu emprego em Operações 

de Não-Guerra ainda é desconhecido e, segundo os entrevistados, necessita de 

quebra de paradigmas quanto ao armamento e vestimenta a ser utilizada. Em 

ambiente urbano, às vezes será necessário que para monitorar uma RIPI, o Operador 

de Reconhecimento e Vigilância de Inteligência faça uma infiltração descaracterizado 

(sem empregar fardamento militar previsto no Regulamento de Uniformes do Exército) 

e o fato ainda gera muitos debates se não estaria entrando na atividade de Sns F Hum 

ou tropas de Operações Especiais.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre a opinião dos operadores de inteligência quanto a necessidade 

de uma doutrina que direcione o emprego dos sensores de inteligência nas Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem. 

A revisão de literatura possibilitou concluir que, embora em diversos manuais 

exista a referência à atividade de Inteligência, ainda não há uma normatização como 

o manual de DOUTRINA DE DEFESA CIBERNÉTICA, por exemplo, e que esse seria 

o principal anseio os Operadores de Inteligência para legitimar seu emprego nas 

diversas operações. 
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Dessa forma, entende-se que à partir do momento em que a EsIMEx passar a 

ministrar o Curso de Reconhecimento e Vigilância de Inteligência, estará apta a 

desenvolver e consolidar a doutrina de todas as fontes de inteligência e assim, a 

posterior difusão da mesma para que os solicitantes de produtos de inteligência 

tenham a percepção do que pode ser demandado e como demandar. 

A compilação de dados permitiu identificar que todas as fontes são capazes de 

produzir dados de forma a prover a Consciência Situacional aos comandantes nos 

diversos níveis e que se houver um militar encarregado de descentralizar as 

demandas e integrar o esforço de busca das fontes, o trabalho irá ganhar no princípio 

doutrinário de Amplitude, que é o máximo de conhecimentos a respeito de 

determinado assunto. 

Como o ponto focal desta pesquisa diz respeito a Doutrina de inteligência 

Militar, vimos que pela falta mesma de forma pormenorizada, acaba por acarretar, de 

acordo com acrônimo DOAMEPI (Doutrina, Organização, Adestramento, Materiais, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura), um decréscimo na Capacidade do BIM.  

Recomenda-se, assim, que sejam feitas experimentações doutrinárias para o 

emprego das SU do BIM em Operações de Não-Guerra e que os dados sejam 

analisados para posterior implementação nos cursos ministrados pela EsIMEx. 

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade da implantação de uma 

Doutrina de Inteligência Militar voltada às operações de Garantia da Lei e da Ordem 

para que as todas as capacidades do BIM sejam desenvolvidas e utilizadas de forma 

integrada, provendo assim a mitigação de efeitos colaterais aplicabilidade.  
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