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RESUMO 
Esta pesquisa teve por objetivo principal verificar em que medida as soluções de Comunicações já 
apresentadas pelo Projeto Piloto do SISFRON poderão beneficiar os sistemas de Comando e Controle 
do 3º PEF – Vila Bittencourt, em apoio às ações frente aos ilícitos transfronteiriços, em sua área de 
atuação. Ao focar em um Pelotão Especial de Fronteira na Amazônia, foi direcionada uma proposta 
para melhor atuar frente aos desafios na fronteira dessa região. Foram descritos o histórico, a missão, 
a estrutura e as demandas atuais do 3º PEF – Vila Bittencourt, bem como a identificação do uso dos 
equipamentos rádio de Comunicações Táticas, de Comunicações por satélite e de fibra ótica lançada 
nas calhas dos rios, com a finalidade de julgar sobre as melhores soluções em Comunicações do 
SISFRON para a região da Amazônia, especialmente, para o 3º PEF – Vila Bittencourt. O estudo foi 
limitado a testes com o que já existe distribuído para o pelotão e análises teóricas de informações 
técnicas dos equipamentos e projetos conhecidos, porém, não implantados. Foram apresentadas 
soluções adequadas de comunicações, baseadas nos testes dos meios já existentes e propostas 
futuras, quais sejam: o uso dos equipamentos rádio de Comunicações Táticas, de Comunicações por 
satélite e de fibra ótica lançada nas calhas dos rios, sendo expostas as possibilidades e limitações de 
cada um, a fim de proporcionar o devido fortalecimento da presença e da capacidade de ação do Estado 
na faixa de fronteira amazônica. Com a exposição destas propostas para um Pelotão Especial de 
Fronteira específico, estas deverão servir de base para os estudos de viabilidade das próximas fases 
do projeto, visando ampliar a capacidade de repressão dos ilícitos transfronteiriços em ambiente de 
selva, servindo como subsídios para o aprimoramento da doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro, 
contribuindo para a manutenção da soberania nacional. 
 
Palavras-chave: fronteira; capacidade; aprimoramento; Amazônia; soberania. 
 
ABSTRACT 
The main objective of this research was to verify to what extent the Communications solutions already 
presented by the SISFRON Pilot Project may benefit the Command and Control systems of the 3rd PEF 
- Vila Bittencourt, in support of actions against transboundary illicit activities, in their area of action. 
Focusing on a Frontier Special Platoon at the Amazon, a proposal was directed to better act against the 
challenges in the border of that region. The history, the mission, the structure and the current demands 
of the 3rd PEF - Vila Bittencourt, as well as the evaluation of the use of the tactical communications 
radio equipment, satellite communications and fiber optic launched in the river gutters were presented 
with the purpose of concluding on the best Communications solutions from SISFRON to the Amazon 
region, especially for the 3rd PEF - Vila Bittencourt. The study was limited to tests with what already 
exists distributed to the platoon and theoretical analyzes of technical information of the equipment and 
projects known, but not implanted. Appropriated communications solutions were presented, based on 
the tests of the existing means and future proposals, such as: the use of tactical communications radio 
equipment, satellite communications and fiber optics launched in the river gutters, being exposed the 
possibilities and limitations of each, in order to provide the strengthening of the State's presence and 
capacity for action in the Amazon border area. By presenting these proposals to a specific Frontier 
Special Platoon, these will serve as a basis for feasibility studies of the next phases of the project, aiming 
at expanding the capacity of repression of transboundary illicit activities at a jungle environment. It will 
also serve as subsidies to the improvement of the terrestrial military doctrine of the Brazilian Army, with 
the view to contribute to the maintenance of national sovereignty. 
 
Keywords: frontier; capacity; improvement; Amazon; sovereignty.
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Agulhas Negras (AMAN) em 2006. 
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INTRODUÇÃO 

À partir da validação do Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (SISFRON), ainda em andamento, porém em avançado processo de 

finalização, de acordo com as próprias proposições do projeto, a tendência atual é 

verificar quais seriam os próximos passos a serem dados no prosseguimento para a 

integração das capacidades de vigilância e da atuação nos quase 17.000 quilômetros 

da linha de fronteira brasileira. 

  Apesar de não ser contemplada na próxima fase, mais de 11.000 quilômetros 

dessa fronteira estão na Região da Amazônia (AMAZÔNIA LEGAL, 2017). Por suas 

riquezas, essa área, certamente, deveria ser alvo atual de desenvolvimento do projeto. 

Porém, pelas dificuldades logísticas, climáticas e de distâncias continentais desse 

ambiente, as soluções atuais podem não ser suficientes para as análises de 

viabilidade dessa evolução.  

No que tange a controle das fronteiras, o 3º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) 

– Vila Bittencourt entra como um dos mais necessitados neste apoio, tendo em vista 

suas ações recorrentes frente a ilícitos transfronteiriços, na região do Alto Japurá 

(TERCEIRO, 2017).  

Na tentativa de buscar soluções adequadas de comunicações, bem como suas 

possibilidades e limitações, esta pesquisa procura verificar o que pode ser aplicado, 

do que já foi validado no SISFRON, em proveito das operações do 3º PEF.  

1.1 PROBLEMA 

 É sabido que, em comunicações, um equipamento que possibilita uma 

cobertura satisfatória em determinada região não necessariamente terá o mesmo 

resultado em outra área. As condições meteorológicas, o relevo, a vegetação e o 

terreno têm grande influência no emprego de determinados dispositivos (BRASIL, 

1997).  

O Projeto Piloto do SISFRON foi todo baseado na região do Comando Militar 

do Oeste (CMO). Mesmo sabendo que as condições daquela região são bem 

diferentes da Região Amazônica, é salutar verificar até que ponto os equipamentos já 

adquiridos podem ser viáveis para emprego na “ponta da linha” para as diversas 

missões ribeirinhas, pois a investigação traria uma base para as análises de 

possibilidades de futuros projetos. 
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Assim, a presente pesquisa depara-se com o seguinte problema: Em que 

medida as soluções de Comunicações já apresentadas pelo Projeto Piloto do 

SISFRON poderão beneficiar os sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila 

Bittencourt em apoio às ações frente aos ilícitos transfronteiriços em sua área de 

atuação? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de ter uma possibilidade de serem testados os meios já existentes, 

visando basear os estudos de viabilidade dos próximos projetos, esta pesquisa 

pretende identificar os melhores meios de Comando e Controle para o 3º PEF – Vila 

Bittencourt, por meio do SISFRON, em suas ações na repressão de ilícitos 

transfronteiriços. 

Para atingir o objetivo geral supracitado, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos, que buscam descrever o caminho lógico percorrido a fim de dar 

possíveis soluções ao problema de pesquisa: 

a) descrever o histórico, a missão, a estrutura e as demandas atuais do 3º 

PEF – Vila Bittencourt; 

b) definir o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); 

c) identificar o uso dos equipamentos rádio de comunicações táticas; 

d) identificar o uso de comunicações por satélite; 

e) identificar o uso de fibra ótica lançada nas calhas dos rios; 

f) julgar sobre as melhores soluções em comunicações do SISFRON para a 

região da Amazônia, especialmente, para o 3º PEF – Vila Bittencourt. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Qualquer estudo visando a melhora do controle e integração de nossas 

fronteiras torna-se relevante, por estar indo ao encontro da Estratégia Nacional de 

Defesa (END), buscando o alinhamento com os objetivos de defesa nacional na 

proteção de nossas terras. 

Quando se trata de Amazônia, essa relevância aumenta ainda mais, por ser 

prioridade para o nosso Exército, na manutenção da soberania nacional (BRASIL, 

2008). Uma região de valor incomensurável, de beleza exuberante e de difícil controle 

pela sua extensão e dificuldade de acessibilidade.  
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Ao focar em um Pelotão Especial de Fronteira situado na Amazônia, estará 

sendo direcionada uma proposta para melhor atuar frente aos desafios na fronteira 

dessa região, que sofre com tentativas de contrabando e outros ilícitos a todo 

momento.  

Como respondido pelos militares que trabalham e participam das diversas 

missões do 3º PEF – Vila Bittencourt, bem como pelo Chefe da Seção de Operações 

do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, no 

questionário do Apêndice A, esta pesquisa científica é extremamente importante, pois 

o pelotão citado atua de maneira frequente no combate ao narcotráfico, extração de 

ouro e outros ilícitos que acontecem em nossa fronteira. 

O pelotão tem a necessidade de enviar e receber informações do escalão 

superior a todo o momento e o faz, muitas das vezes, por meio de comunicações não 

militares, sem a segurança ideal, segundo os mesmos militares que responderam o 

questionário citado. 

Portanto, esta pesquisa se faz necessária, pois será uma grande oportunidade 

de se trazer uma significativa contribuição para o avanço do conhecimento, em que 

pese as soluções de comunicações para o benefício dos sistemas de Comando e 

Controle em apoio às ações frente aos ilícitos na faixa de fronteira amazônica. 

 

2  METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa pretende verificar em que medida as soluções de comunicações 

já apresentadas pelo projeto SISFRON poderão beneficiar os sistemas de Comando 

e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt em apoio às ações frente aos ilícitos 

transfronteiriços na área de atuação do pelotão.  

Foi definida como variável independente as soluções de comunicações já 

apresentadas pelo SISFRON (equipamentos rádio e satelitais), bem como o uso do 

Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) e do aproveitamento do 

Projeto Amazônia Conectada.  A variável dependente é a eficácia dos sistemas de 

Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt, que será influenciada diretamente 

no uso das variáveis independentes. Tudo no intuito de trazer um maior controle e 

integração das fronteiras onde atua o pelotão citado (região do Alto Japurá), a fim de 

se conseguir o máximo de informações em tempo real para os escalões superiores, 

durante as ações frente aos ilícitos. 
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O estudo foi limitado a testes com o que já existe distribuído para o pelotão e 

análises teóricas de informações técnicas dos equipamentos e projetos conhecidos, 

porém não implantados. 

Tudo isso deverá servir como base para estudos de viabilidade dos próximos 

projetos de implantação do SISFRON, especialmente, na região da Amazônia. 

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto à sua natureza, por ser do tipo aplicada, 

pois busca a produção de conhecimentos para aplicação prática, a fim de trazer 

solução para o problema científico apresentado (NEVES; DOMINGUES, 2007). 

Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa é quantitativa, pois será medido 

até que ponto as variáveis podem beneficiar ou prejudicar umas às outras, com 

pontuações definidas em números (NEVES; DOMINGUES, 2007). 

Já, quanto aos objetivos gerais, esta é uma pesquisa descritiva, pois irá buscar 

estabelecer relações entre as variáveis a fim de se descrever propostas para as 

comunicações em ambiente de selva, por meio do SISFRON (RODRIGUES, 2006). 

Ainda, quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa será experimental, 

pois serão verificados os efeitos do uso de cada proposta de comunicações sobre os 

sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt (RODRIGUES, 2006).  

No caso dos equipamentos já distribuídos que compõem o Projeto Piloto do 

SISFRON, serão feitos testes para verificação de sua eficácia e limitações. Quanto às 

possibilidades futuras, serão feitos estudos das especificações técnicas para 

investigar as melhores propostas através do método comparativo. 

2.1 COLETA DE DADOS 

No prosseguimento do aprofundamento teórico relacionado ao assunto, a 

coleta de dados foi realizada por exercício experimental e questionário.  

Como critérios de inclusão, serão verificados apenas os equipamentos Harris 

que fazem parte do Projeto Piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON) e o uso do Sistema de Comunicações Militares por Satélite 

(SISCOMIS) e da fibra ótica lançada nas calhas dos rios do Projeto Amazônia 

Conectada como possibilidades de integração ao SISFRON no controle de ilícitos 

transfronteiriços na região do Alto Japurá. 

Os equipamentos Harris que não são contemplados no Projeto Piloto do 

SISFRON não serão alvo de estudo (critério de exclusão). 
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2.1.1 Exercício Experimental 

Com a finalidade de verificar em que medida as soluções de comunicações já 

apresentadas pelo Projeto Piloto do SISFRON poderão beneficiar os sistemas de 

Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt em apoio às ações frente aos ilícitos 

transfronteiriços na área de atuação do pelotão, foi procedido um exercício 

experimental, onde foram testados os equipamentos já distribuídos para o pelotão em 

estudo, identificando suas possibilidades e limitações. Foram aproveitados os 

Reconhecimentos de Fronteira (REFRON) de rotina do pelotão para a execução dos 

testes. 

2.1.2 Questionário 

Para conseguir verificar a relação entre as variáveis, foi necessário estudar in 

loco como elas se conectam. Assim, a amostra foi constituída pelos meios de 

comunicações distribuídos ao 3º PEF – Vila Bittencourt que são, também, utilizados 

no SISFRON e por conceitos e dados técnicos do SGDC e do Projeto Amazônia 

Conectada. 

Em seguida, será utilizado um questionário (Apêndice B) para mensurar os 

custos, a facilidade de instalação, a segurança, o alcance e a confiabilidade de cada 

equipamento, a ser respondido pelos oficiais e graduados do 3º PEF – Vila Bittencourt, 

bem como será preenchido com a análise dos dados e especificações técnicas da 

amostra. 

Serão usados, também, os questionários dos Apêndices C e D para mensurar 

os mesmos critérios do SGDC e do aproveitamento do projeto Amazônia Conectada, 

a serem respondidos por militares do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica 

do Exército (CCOMGEX) e do 4º Centro de Telemática de Área (4º CTA), 

respectivamente 

Para dirimir dúvidas no entendimento dos questionários, bem como levantar 

possíveis falhas na clareza das perguntas, foi realizado um pré-teste com 05 capitães-

alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) que já tiveram experiência 

com os equipamentos e projetos que foram testados e identificados na pesquisa. No 

fim do pré-teste, não foram observados quaisquer problemas que apontassem a 

necessidade de alterações no questionário e, assim, seguiram-se os demais da 

mesma forma. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A pesquisa verificou que as soluções de comunicações já apresentadas pelo 

projeto SISFRON podem em muito beneficiar os sistemas de Comando e Controle do 

3º PEF – Vila Bittencourt em apoio às ações frente aos ilícitos transfronteiriços na área 

de atuação do pelotão.  

O equipamento rádio Falcon III RF7800V – HH é utilizado no projeto SISFRON 

e já foi distribuído para o PEF em questão. Os testes realizados mostraram que é 

viável sua utilização, faltando a instalação de uma malha de comunicações condizente 

para atender toda área de atuação do pelotão.  

O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações também poderá ser 

utilizado, apesar de ter um custo muito alto, tanto na aquisição de equipamentos 

compatíveis como na liberação da banda e faixa de utilização. Apesar de ser uma das 

soluções mais adequadas, é também a solução de maior quantidade de despesas.  

O projeto Amazônia Conectada poderá ser utilizado, porém, o lançamento da 

fibra ótica nas calhas dos rios ainda está muito distante da área de atuação do 3º PEF 

– Vila Bittencourt, o que demoraria muito a possibilidade de utilização de 

equipamentos compatíveis com o projeto e que atendam a necessidade de comando 

e controle do Pel. 

 
3.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 

Pesquisando as ideias-chave 3º PEF – Vila Bittencourt, SISFRON, 

Equipamento Rádio de Comunicações Táticas, Comunicações por Satélite e Fibra 

Ótica lançada nas calhas dos rios, chegou-se às seguintes proposições: 

Visando integrar capacidades na vigilância e na atuação das fronteiras 

brasileiras, o SISFRON é um sistema de sensoriamento e de apoio à decisão, no 

emprego operacional, atuando de forma integrada, no intuito de fortalecer a presença 

e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre, 

com vistas a potencializar a atuação dos órgãos governamentais com 

responsabilidades sobre a área. Foi criado por iniciativa do Comando do Exército, 

quando da aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008, que orienta 

a organização das Forças Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença (EPEx, 2017). 
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As principais diretrizes da END estão ligadas ao “poder de dissuasão contra a 

concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas 

jurisdicionais brasileiras e no espaço aéreo nacional” (BRASIL, 2008). 

Para a Força Terrestre, o SISFRON deverá, além de impulsionar a capacidade 

de monitorar as áreas de fronteira, proporcionar o fluxo contínuo e seguro de dados 

entre diversos escalões do Exército Brasileiro, garantir informações confiáveis e 

oportunas para a tomada de decisões, bem como, apoiar, prontamente, em ações de 

defesa ou frente a ilícitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos 

dispositivos constitucionais e legais que regem o tema, em operações isoladas ou em 

conjunto com as outras Forças Armadas ou em operações interagências, com outros 

entes governamentais (EPEx, 2017).  

A proposta é que, no futuro, os meios do SISFRON estarão desdobrados ao 

longo dos 16.886 quilômetros da linha de fronteira do Brasil, monitorando uma faixa 

de 150 quilômetros de largura ao longo dessa linha, favorecendo o emprego das 

Organizações Militares (OM) subordinadas ao Comando Militar do Norte (CMN), 

Comando Militar da Amazônia (CMA), Comando Militar do Oeste (CMO) e ao 

Comando Militar do Sul (CMS). Além disso, servirá de instrumento para a integração 

da atuação dos vários escalões de emprego da Força Terrestre, desde patrulhas e 

postos de controle, na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, 

divisões, Comandos Militares de Área, chegando ao Comando de Operações 

Terrestres (COTER), em Brasília – DF (EPEx, 2017).  

Dos quase 17.000 quilômetros de fronteira, 11.248 quilômetros são de fronteira 

na Amazônia (AMAZÔNIA LEGAL, 2017), sendo esta área considerada como 

prioridade para manutenção da soberania nacional, demandando atuação contínua 

para controle e integração do território.Logo, a preparação para a implantação do 

SISFRON nessa região é de extrema necessidade, apesar de se ter um longo caminho 

a ser percorrido com testes e validações de projetos pilotos, ainda em andamento.  

Dentre os desafios apresentados ao Brasil na fronteira amazônica, cabe 

destacar que “a ampla extensão e a permeabilidade da fronteira brasileira dificultam a 

fiscalização por parte do Estado no que se refere a rotas de tráfico que penetram em 

território nacional” (BARBOSA, 2014).  

Um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime mostra 

que há uma grande produção de drogas em países limítrofes, explicitando a origem 

transfronteiriça do problema, e que o Brasil é um significativo mercado/ponto de 



 8 

trânsito para o tráfico internacional de cocaína, além de que o Brasil ainda é um dos 

países que lidera o ranking como origem de cocaína e crack apreendidas no mundo 

(UNODC, 2016, p. 37). 

Para manter a presença nas linhas fronteiriças, o Exército Brasileiro dispõe de 

24 pelotões Especiais de Fronteira (PEF) só na Amazônia, com efetivo entre 20 a 80 

militares cada. Nesse contexto, o 3º PEF – Vila Bittencourt exerce a vigilância da faixa 

de fronteira Brasil – Colômbia, na região do município de Japurá – AM, a fim de 

proporcionar o alerta oportuno sobre quaisquer atividades hostis e ameaças externas 

à integridade territorial (TERCEIRO PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA – VILA 

BITTENCOURT, 2017). 

O 3º PEF – Vila Bittencourt possui importância estratégica por ser a única 

presença atuante do Estado em uma região considerada uma das maiores entradas 

de drogas e armas ilegais do país, além de ser um local de riquezas naturais 

abundantes, tendo casos de extração de ouro ilegal nos rios Traíra e Puruê 

(TERCEIRO PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA – VILA BITTENCOURT, 2017). 

Apreensão de drogas, de ouro e de materiais utilizados no crime, 

Reconhecimento de Fronteira (REFRON), resgate de indivíduos perdidos na selva e 

operações com o Exército Colombiano são apenas algumas das diversas atividades 

que o pelotão executa (TERCEIRO PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA – VILA 

BITTENCOURT, 2017). 

Dentro da concepção do Projeto SISFRON, existe a premissa de se coletar 

dados diversos com vistas a ampliar a capacidade dos PEF na detecção de ameaças, 

permitindo a orientação das ações das patrulhas para aumentar a eficiência destas 

(DIOGO, 2014). 

Contudo, o ambiente operacional da Amazônia “condiciona certos aspectos do 

emprego das comunicações” (BRASIL, 1997). Dentre as peculiaridades das 

comunicações nessa região, destaca-se a necessidade de emprego de equipamentos 

rádio portáteis e de maior potência, procurando respeitar o princípio de comando e 

controle da continuidade (BRASIL, 2015), a despeito dos obstáculos inerentes à área 

existentes. 

A empresa Harris tem, em seu catálogo 2016, boa parte das soluções em 

comunicações táticas apresentadas, até o presente momento, no projeto SISFRON. 

Alguns desses equipamentos, inclusive, já distribuídos para o 3º PEF – Vila 

Bittencourt, porém, seu uso ainda não foi integrado ao SISFRON, podendo serem 
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testados e verificada a sua eficácia, também, para este fim, quando da chegada da 

"espinha dorsal” do projeto. 

Pensando em outras propostas, com o lançamento do Satélite Geoestacionário 

de Defesa e Comunicações (SGDC) em maio de 2017 (LANÇADO, 2017), que tem 

como uma de suas missões atender ao Sistema de Comunicações Militares por 

Satélite (SISCOMIS), será possível integrar comunicações por satélite no SISFRON, 

havendo a necessidade de uma integração entre o SISFRON e o SISCOMIS por 

intermédio de suas Estações Centrais e Regionais (HOREWICZ, 2014). Sendo esta 

mais uma possível solução em comunicações para os PEF que estaria alinhada com 

as principais tecnologias utilizadas pelas maiores potências mundiais, como Estados 

Unidos da América, Rússia e China (SCIUTTO, 2016).  

Em uma terceira possibilidade, poderia haver o aproveitamento do projeto 

Amazônia Conectada, concebido com vistas a expansão e melhoria das 

comunicações militares, administrativas e operacionais na Amazônia, com ganhos 

para Defesa Nacional (PROGRAMA AMAZÔNIA CONECTADA, 2017). O lançamento 

de fibra ótica nas calhas dos rios já chegou a Tefé – AM, onde o Exército Brasileiro 

está presente com a sede do Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª 

Bda Inf Sl). Sendo a OM na qual o 3º PEF – Vila Bittencourt está subordinado, através 

do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8º BIS), 

existe aqui uma oportunidade futura de integração ao SISFRON, quando o programa 

estiver concluído. 

 
3.2. QUESTIONÁRIOS 
 

Foram realizados testes com o equipamento rádio Falcon III RF - 7800V HH e 

respondidos questionários que verificaram os aspectos de custos, facilidade de 

instalação, segurança, alcance e confiabilidade, juntamente com a verificação de 

emprego de equipamentos compatíveis com o SGDC e com o Projeto Amazônia 

Conectada, de acordo com os mesmos critérios.  

Os rádios da família Falcon III, que compõem o Projeto SISFRON e já foram 

distribuídos para o 3º PEF – Vila Bittencourt (RF – 7800V HH), têm excelente 

qualidade para missões de pequeno alcance. Possuem bom custo-benefício; são de 

fácil instalação para pessoal treinado; muito seguros, desde que usado na totalidade 

dos recursos de segurança disponíveis; possui alcance relativamente ideal para as 

aplicações a que se propõe, mesmo que, em ambiente de selva, não renda o alcance 
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mínimo previsto pelo fabricante; e, quanto à confiabilidade, necessita de um suporte, 

como repetidores, para que não haja problemas de perda de sinal em meio a 

deslocamentos, por exemplo. Para operações de médio e longo alcance, serão 

necessários melhoramentos e novos investimentos em todo o material do 3º PEF – 

Vila Bittencourt, bem como a chegada da “espinha dorsal” do projeto SISFRON na 

região, a fim de facilitar o aumento da potência e qualidade de sinal dos rádios para o 

melhor exercício de ação de comando do escalão superior, bem como do comando e 

controle nas ações frente aos ilícitos transfronteiriços, na aréa de atuação do pelotão.  

Quanto ao uso de equipamentos compatíveis que possam aproveitar o Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), futuramente integrado ao 

SISFRON, primeiramente, deve-se levantar o problema (requisitos operacionais), ou 

seja, levantar os requisitos (fixo ou móvel, tipo de comunicações - dados, voz, imagem, 

videoconferências). Em um segundo momento, deve-se determinar o grau de 

segurança da informação necessária (disponibilidade, confidencialidade e 

integridade). A partir dos requisitos, levanta-se, também, as especificações do 

terminal (tamanho da antena, potência do amplificador, peso, capacidade de banda). 

Por ultimo, o levantamento de requisitos deve ser coordenado junto à gerência do 

Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), objetivando garantir a 

disponibilidade de banda. De um modo geral, o custo é muito alto; é de fácil instalação 

por pessoal treinado; muito seguro, desde que usado na totalidade dos recursos de 

segurança disponíveis; possui grande alcance; e é muito confiável.  

    Apesar do lançamento de fibra ótica nas calhas dos rios do Projeto Amazônia 

Conectada já ter chegado a Tefé – AM, onde o Exército Brasileiro está presente com 

a sede do Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), sendo a 

OM na qual o 3º PEF – Vila Bittencourt está subordinado, através do Comando de 

Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8º BIS), ainda não existe 

qualquer movimento (estudo, teste ou intenção) no sentido de integração entre o 

SISFRON e este projeto. Existindo, aqui, uma oportunidade futura de integração, 

quando o lançamento da fibra estiver concluído. 

Será necessário saber: até onde, exatamente, chegará o Projeto Amazônia 

Conectada (próximo ou não do pelotão); o que poderá ser destinado ao SISFRON; e, 

ainda, quais serão as tecnologias que serão disponibilizadas para conexão. De um 

modo geral, o uso de fibra ótica tem bom custo-benefício; é de fácil instalação por 

pessoal treinado; muito seguro, desde que usado na totalidade dos recursos de 
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segurança disponíveis; possui grande alcance (todo lugar onde a fibra chegar); e é 

muito confiável. 

Os itens estudados tiveram as seguintes pontuações com as repostas dos 

questionários, de acordo com a tabela abaixo: 
Item estudado Pontuação 

RF - 7800V HH 3 

SGDC 5 

Projeto Amazônia Conectada 0 

                          Fonte: O autor.  

Foi aberto um espaço para observações e considerações, onde destacou-se o 

seguinte comentário: 

- O pelotão (3º PEF – Vila Bittencourt) faz uso diário de material de 

comunicações para muitas missões, como contato com a sede, serviços diários, 

missões na área do PEF e controle do pessoal. Hoje, a necessidade real do pelotão 

seria uma base do radio, para aumentar a potência e a qualidade do sinal do contato 

com a sede. E fosse feito um apoio maior em relação à internet e à telefonia, para 

contatos de emergências. 

Após estudo minucioso do catálogo da empresa Harris e do material que 

compõe o SISFRON, mesmo que ainda não distribuído ao 3º PEF – Vila Bittencourt, 

afirma-se que o equipamento rádio RF - 7800H MP seria uma boa solução em 

comunicações para o pelotão. Colocando-o na mesma tabela de avaliação dos 

questionários, o equipamento recebeu nota “9”, possuindo características que 

atendem às necessidades da região amazônica, já que opera em HF.  

 
4 CONCLUSÃO 
 

Com relação às questões de estudo e objetivos apresentados no começo desta 

pesquisa, chega-se à conclusão de que a presente investigação atendeu ao esperado, 

colaborando, grandemente, em trazer uma significativa contribuição para o avanço do 

conhecimento, em que pese às soluções de comunicações para o benefício dos 

sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt, em apoio às ações 

frente aos ilícitos na faixa de fronteira amazônica, especialmente, em sua área de 

atuação (Alto Japurá). 



 12 

A revisão de literatura proporcionou a verificação do que se tem no momento 

quanto às possibilidades de integração do SISFRON com outros projetos e fomentou 

a futura viabilidade do uso da fibra ótica lançada nas calhas dos rios (Projeto 

Amazônia Conectada) e do SISCOMIS/SGDC.  

A reunião das informações recebidas mostrou que, ainda, é muito incipiente ou 

mesmo inexistente a ideia de integração do SISFRON com o Projeto Amazônia 

Conectada, principalmente, pelo fato da fibra ótica lançada estar muito distante no 3º 

PEF – Vila Bittencourt. 

Esta compilação de dados apresentou, ainda, que o uso de equipamentos 

compatíveis que possam aproveitar o Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações (SGDC), futuramente integrado ao SISFRON necessita, ainda de 

muitos ajustes e demandará estudo minucioso e exclusivo para tal atividade.  

Comprova-se, portanto, que a chegada da “espinha dorsal” do SISFRON na 

Região do Alto Japurá, especialmente, no 3º PEF – Vila Bittencourt, utilizando os 

meios de comunicações já distribuídos (equipamento rádio RF - 7800V HH) e/ou o 

equipamento rádio RF - 7800H MP, proposto para ser distribuído, contribuirá, 

substancialmente, para o comando e controle do pelotão, sendo a melhor alternativa, 

dentre as estudadas, para um aumento na eficiência e eficácia  de suas ações frente 

aos ilícitos transfronteiriços em sua área de atuação.  

Assim, com a exposição desta proposta para um Pelotão Especial de Fronteira 

específico, esta deverá servir de base para os estudos de viabilidade das próximas 

fases do projeto SISFRON, visando ampliar a capacidade de repressão dos ilícitos 

transfronteiriços em ambiente de selva, servindo como subsídio para o aprimoramento 

da doutrina militar terrestre do Exército Brasileiro, contribuindo para a manutenção da 

soberania nacional, a fim de proporcionar o devido fortalecimento da presença e da 

capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira amazônica.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 

Relevância de Mestrado Profissional 

(Respostas transcritas de forma fiel) 

 

Sou o Cap Thiago Ferraz, da Arma de Comunicações, da Turma de 2006 da AMAN. 

Servi na, então, 1ª Cia Com Sl (Manaus-AM) em 2007 e 2008, ocasião em que tive a 

oportunidade de participar de diversas operações em ambiente amazônico, 

destacando a Op Solimões II, no alto Rio Negro, região de São Gabriel da Cachoeira 

- AM. Tive, também, a oportunidade de realizar o Curso de Operações na Selva, Cat 

"B" 07/5, bem como de ser instrutor da Casa do Guerreiro de Selva, no biênio 

2009/2010.  

Estou desenvolvendo um Projeto de Pesquisa a ser apresentado à EsAO, como 

requisito parcial para a Inscrição na Pós-Graduação de Mestrado Profissional em 

Ciências Militares.  

Solicito-vos a gentileza de responder este questionário, a fim de comprovar a 

relevância de minha pesquisa. Creio que não serão necessários mais do que 5 

minutos para as questões serem respondidas. A respostas serão oportunas se 

enviadas até o dia 18 de maio de 2017. Grato, desde já, pelo apoio e atenção 

despendidos. 

 

 

1. Qual seu posto/graduação, arma/quadro/serviço, nome de guerra e função na 

OM que o senhor serve? 

Resposta 1: 1º Ten Inf Gonçalves Castro, Cmt 3º PEF – Vila 

Bittencourt/CFSol/8º BIS. 

Resposta 2: Cap Inf Santos, S3 CFSol/8º BIS. 

Resposta 3: 2º Sgt Com Pacheco, Radiotelegrafista 3º PEF – Vila 

Bittencourt/CFSol/8º BIS. 
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2. Sobre uma pesquisa científica ser realizada no intuito de buscar soluções de 

comunicações para o 3º PEF – Vila Bittencourt, visando o benefício dos 

sistemas de Comando e Controle em apoio às ações frente aos ilícitos 

transfronteiriços na área de atuação do pelotão, o senhor considera: 

o Extremamente importante (3 respostas – 100%) 

o Muito importante (0 respostas – 0%) 

o Importante (0 respostas – 0%) 

o Pouco importante (0 respostas – 0%) 

o Sem importância (0 respostas – 0%) 

 

3. À partir da validação da primeira fase do Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (SISFRON), a despeito das dificuldades e limitações da Região 

Amazônica, o senhor considera relevante a possibilidade de utilização das 

soluções de comunicações já apresentadas pelo sistema (basicamente, 

equipamentos Harris) no 3º PEF - Vila Bittencourt? Por quê? 

 

Resposta 1: Sim. Soluções de comunicações que possibilitem fluxo de 

informação em tempo real e com segurança traria uma agilidade maior no 

emprego da tropa frente aos ilícitos transfronteiriços, uma vez que o 3º PEF – 

Vila Bittencourt atua de maneira latente enviando e recebendo informações do 

Escalão Superior para o combate ao narcotráfico, extração de ouro e outros 

ilícitos presentes em nossa fronteira. Hoje, nosso EB-Net não está funcionando, 

o que faz com que mandemos nossas info por email comum e até pelo 

Whatsapp. Já os meios de comunicação portáteis do 3º PEF – Vila Bittencourt 

ainda são muito limitados. A Falcon III não é boa em nossa região. Hoje 

contamos com apenas 05 unidades que são utilizadas no serviço e nos 

Reconhecimentos de Fronteira ao mesmo tempo, com alcance prejudicado à 

partir de 1 km. Nossa Falcon II tem a limitação do problema de antena pois 

muitas das vezes realizamos Operações Ribeirinhas e não paramos nas 

margens para levantar as antenas. O ideal seria uma rádio de longo alcance 

que pudéssemos falar em movimento de dentro da embarcação. 
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Resposta 2: Sim. Atualmente o PEF conta apenas com um sistema rádio, 

sistema telefonia fixa com restrição e internet precária. 

 

Resposta 3:Sim. Devido a extrema dificuldade para o desenvolvimento das 

comunicações na região amazônica, seja ela satelital, via ondas rádio ou 

mesmo na área da tecnologia da informação, o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) seria uma grande ferramenta de 

ajuda nessa área, principalmente para as regiões mais isoladas, afastadas dos 

grandes centros urbanos em crescimento, como por exemplo Vila Bittencourt 

(3º PEF). 

 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap Com 
Thiago Ferraz de Barros Peres, cujo tema é As Comunicações no 3º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) 
– Vila Bittencourt por meio do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON): uma 
proposta futura no controle de ilícitos transfronteiriços na Amazônia. Pretende-se, através da compilação 
dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e 
doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB), contribuindo para a manutenção da soberania 
nacional.  

A fim de conhecer as possibilidades e limitações de equipamentos e projetos possíveis de serem 
empregados a fim de beneficiar os sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt em apoio 
às ações frente aos ilícitos transfronteiriços em sua área de atuação, o senhor foi selecionado, dentro de um 
amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes às soluções de comunicações que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB 
na faixa de fronteira terrestre na Amazônia. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 
quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através dos 
seguintes contatos: 

Thiago Ferraz de Barros Peres (Capitão de Comunicações – AMAN 2006) 
Celular: (21) 97117-6014 
E-mail: thiagoferraz.peres@eb.mil.br  

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
       (   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 

  
 

  

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Quanto ao uso do equipamento rádio Falcon III RF7800V - HH como solução para o apoio 
de Comunicações no 3º PEF – Vila Bittencourt, nas ações frente aos ilícitos transfronteiriços 
em sua área de atuação, dê uma nota para cada quesito no quadro abaixo: 

 
Conceito favorável +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Conceito desfavorável 

Muito Barato        Muito caro 

Fácil Instalação        Difícil Instalação 

Muito Seguro        Pouco Seguro 

Grande Alcance        Pequeno Alcance 

Muito Confiável        Pouco Confiável 



Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
FECHAMENTO 
 

3. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
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SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap Com 
Thiago Ferraz de Barros Peres, cujo tema é As Comunicações no 3º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) 
– Vila Bittencourt por meio do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON): uma 
proposta futura no controle de ilícitos transfronteiriços na Amazônia. Pretende-se, através da compilação 
dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e 
doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB), contribuindo para a manutenção da soberania 
nacional.  

A fim de conhecer as possibilidades e limitações de equipamentos e projetos possíveis de serem 
empregados a fim de beneficiar os sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt em apoio 
às ações frente aos ilícitos transfronteiriços em sua área de atuação, o senhor foi selecionado, dentro de um 
amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes às soluções de comunicações que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB 
na faixa de fronteira terrestre na Amazônia. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 
quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através dos 
seguintes contatos: 

Thiago Ferraz de Barros Peres (Capitão de Comunicações – AMAN 2006) 
Celular: (21) 97117-6014 
E-mail: thiagoferraz.peres@eb.mil.br  

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
       (   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 

  
 

  

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
 

2. Quanto ao uso de equipamentos compatíveis que possam aproveitar o Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC), futuramente integrado ao SISFRON, 
como solução para o apoio de Comunicações no 3º PEF – Vila Bittencourt, nas ações frente 
aos ilícitos transfronteiriços em sua área de atuação, dê uma nota para cada quesito no 
quadro abaixo: 

 
Conceito favorável +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Conceito desfavorável 

Muito Barato        Muito caro 

Fácil Instalação        Difícil Instalação 

Muito Seguro        Pouco Seguro 

Grande Alcance        Pequeno Alcance 

Muito Confiável        Pouco Confiável 



 Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
FECHAMENTO 
 

3. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap Com 
Thiago Ferraz de Barros Peres, cujo tema é As Comunicações no 3º Pelotão Especial de Fronteira (PEF) 
– Vila Bittencourt por meio do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON): uma 
proposta futura no controle de ilícitos transfronteiriços na Amazônia. Pretende-se, através da compilação 
dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e 
doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB), contribuindo para a manutenção da soberania 
nacional.  

A fim de conhecer as possibilidades e limitações de equipamentos e projetos possíveis de serem 
empregados a fim de beneficiar os sistemas de Comando e Controle do 3º PEF – Vila Bittencourt em apoio 
às ações frente aos ilícitos transfronteiriços em sua área de atuação, o senhor foi selecionado, dentro de um 
amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes às soluções de comunicações que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB 
na faixa de fronteira terrestre na Amazônia. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 
quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através dos 
seguintes contatos: 

Thiago Ferraz de Barros Peres (Capitão de Comunicações – AMAN 2006) 
Celular: (21) 97117-6014 
E-mail: thiagoferraz.peres@eb.mil.br  

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 
       (   ) Cap        (   ) Ten (   ) Sgt 

  
 

  

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
 

2. Quanto ao uso de equipamentos compatíveis que possam aproveitar o Projeto Amazônia 
Conectada, futuramente integrado ao SISFRON, como solução para o apoio de 
Comunicações no 3º PEF – Vila Bittencourt, nas ações frente aos ilícitos transfronteiriços 
em sua área de atuação, dê uma nota para cada quesito no quadro abaixo: 

 
Conceito favorável +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Conceito desfavorável 

Muito Barato        Muito caro 

Fácil Instalação        Difícil Instalação 

Muito Seguro        Pouco Seguro 

Grande Alcance        Pequeno Alcance 

Muito Confiável        Pouco Confiável 



 Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
FECHAMENTO 
 

3. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 
 
 


