
 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF GUILHERME AUN DE BARROS BRASIL DE PAULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISFRON: A APLICABILIDADE TÁTICA PELOS PELOTÕES ESPECIAIS DE 

FRONTEIRA NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017 



2 

 

 
 

  
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

  

 
 
 
 
 

CAP INF GUILHERME AUN DE BARROS BRASIL DE PAULA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SISFRON: A APLICABILIDADE TÁTICA PELOS PELOTÕES ESPECIAIS DE 

FRONTEIRA NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017 

Trabalho acadêmico apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito para a especialização 
em Ciências Militares com ênfase em 
Doutrina Militar Terrestre. 



3 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DECEx         -        DESMil 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
(EsAO/1919) 

DIVISÃO DE ENSINO / SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Autor: Cap Inf GUILHERME AUN DE BARROS BRASIL DE PAULA 

 

Título: SISFRON: A APLICABILIDADE TÁTICA PELOS PELOTÕES ESPECIAIS DE 
FRONTEIRA NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA. 

 

Trabalho Acadêmico, apresentado à 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
como requisito parcial para a obtenção da 
especialização em Ciências Militares, com 
ênfase em Doutrina Militar Terrestre, pós-
graduação universitária lato sensu. 

BANCA EXAMINADORA 

Membro Menção Atribuída 

 
_________________________________ 
ANTONIO HERVÉ BRAGA JÚNIOR- Cel 

Cmt Curso e Presidente da Comissão 

 

 
___________________________ 
LUCAS TIAGO MOREIRA - Maj 

1º Membro e Orientador 

 

 
________________________________ 
JOSÉ INÁCIO BERTAZZO FILHO - Cap 

2º Membro  

 

 
 

_________________________________________________ 
GUILHERME AUN DE BARROS BRASIL DE PAULA – Cap 

Aluno 

 

1. APROVADO EM ___________/__________/___________ CONCEITO: 
__________ 



4 

 

 
SISFRON: 

A APLICABILIDADE PELOS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA NO COMBATE 
AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 
GUILHERME AUN DE BARROS BRASIL DE PAULA* 

LUCAS TIAGO MOREIRA ** 
 

RESUMO 
O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) constituiu-se em um dos 
principais projetos estratégico do EB, dado sua relevância para a instituição e para a 
sociedade. Os Pelotões Especiais de Fronteira (Pel Esp Fron) estão inseridos dentro deste 
contexto como partes atuantes na vigilância estratégica e repressão aos ilícitos 
transfronteiriços. Embora situados na faixa de fronteira, a estrutura atual não contempla meios 
suficientes para o cumprimento das missões ao qual se destinam.  O presente trabalho analisa 
a aplicabilidade do SISFRON nos Pel Esp Fron na Amazônia Brasileira no combate aos crimes 
transfronteiriços. Buscou-se responder o seguinte questionamento “em que medida o SISFRON 
contribuirá no nível tático, na missão dos pelotões especiais de fronteira, em coibir os ilícitos 
transfronteiriços na Amazônia Brasileira?”. Para tanto, foram realizados instrumentos de 
pesquisa como questionário e entrevistas a fim de dimensionar a problemática de tais ilícitos 
na região supracitada e analisar a concepção do referido programa no nível das tropas em 
questão. Por fim, viu-se a necessidade de acelerar a aquisição de determinados 
equipamentos, uma vez que os Pel Esp Fron não fazem parte do planejamento das duas 
primeiras fases de implantação do programa. Desta forma, como solução prática, sugeriu-se a 
aquisição, em caráter emergencial, de alguns componentes do SISFRON para os Pel Esp 
Fron, no que se convencionou chamar de módulo especial de fronteira (MEF).  
Palavras-chave: SISFRON, Pelotão Especial de Fronteira, faixa de fronteira, Amazônia 
Brasileira, crimes transfronteiriços, vigilância estratégica. 
 
ABSTRACT 

The Integrated Border Monitoring System (SISFRON) is one of the main strategic projects of the 
Brazilian Army, given its relevance to the institution and to society. The Special Border Squads 
(Pel Esp Fron) are inserted within this context as active parties in strategic surveillance and 
repression of transboundary illicit activities. Although located in the border area, the current 
structure does not include sufficient means to fulfill the missions for which they are intended. 
This paper analyzes the applicability of SISFRON in the Pel Esp Fron at the Brazilian Amazon 
on fighting against transboundary crimes. The following question was asked: "To what extent 
will SISFRON contribute at the tactical level, on the mission of the special border platoons, to 
curb transboundary illicit activities at the Brazilian Amazon?" To this end, research instruments 
such as questionnaires and interviews were carried out in order to assess the problem of such 
illicit activities in the aforementioned region and to analyze the conception of said program at 
the level of the troops in question. Finally, there was a need to accelerate the acquisition of 
certain equipment, since the Pel Esp Fron are not part of the planning of the first two phases of 
implementation of the program. In this way, as a practical solution, it was suggested the 
acquisition, in an emergency, of some components of the SISFRON for the Pel Esp Fron, in 
what is known as the Special Border Module (MEF). 

Keywords: SISFRON, Special Frontier Squad, border strip, transboundary crimes, surveillance, 
monitoring,  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o fim do antagonismo que marcou a guerra fria com a ordem 

mundial marcada pela bipolaridade entre as superpotências e, 

consequentemente pela disputa ideológica entre o socialismo e o capitalismo, a 

conjuntura mundial, com suas novas tendências, possibilitou o surgimento de 

novas ameaças. Os últimos vinte e cinco anos foram caracterizados pelo 

fortalecimento do crime organizado, com ramificações nos mais diversos tipos 

de atividades ilícitas, como: narcotráfico; extorsão; corrupção; redes de 

prostituição; tráfico de armas, pessoas, órgãos; lavagem de dinheiro; 

biopirataria; entre outros. (SANTOS e FRANCO, 2011) 

 Além do caráter empresarial, os grupos criminosos criaram ligações entre 

si, criando verdadeiros conglomerados transnacionais que promovem delitos e 

desestabilizam a segurança dos Estados Nacionais. (SANTOS e FRANCO, 

2011) 

 Dentro desse contexto, imaginemos a região da Amazônica brasileira                                           

com as características de uma imensa região de floresta tropical densa, com 

aproximadamente 11.000 km de fronteira terrestre e com imensos vazios 

demográficos, com a população concentrando-se nas capitais estaduais e ao 

longo dos grandes rios e de algumas rodovias, tornando nossas fronteiras 

muito vulneráveis às ações de forças adversas e à prática de ilícitos. (BRASIL, 

1997) 

O relatório do simpósio “Pressões internacionais sobre a Amazônia: 

consequências para o Exército Brasileiro/2022”, realizado no período de 27 a 

29 de maio de 2008, pelo Estado-Maior do Exército (EME), sob a coordenação 

do Centro de Estudos Estratégicos do Exército aponta que a problemática 

recrudesce no território nacional por fatores ligados a deficiências do Estado. 

Não exercendo efetivo controle e repressão sobre a criminalidade e a 

contravenção, em curso por grileiros, por traficantes (de armas, drogas ilegais, 

animais, plantas etc.), por ONGs em ações escusas, por garimpeiros e por 

madeireiros que operam irregularmente, esses segmentos vão ocupando o 

vazio de poder deixado pelo Estado. Muitas vezes, ele chega tardiamente com 
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suas ações, com sua autoridade, inclusive a de exercer o monopólio legal da 

violência. (BRASIL, 2008, citado por COSTA, 2012) 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Art. 20, 

parágrafo 2º, especifica a definição de faixa de fronteira como a faixa de até 

cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 

designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 

território nacional e sua ocupação é regulada em lei. 

 Na maioria dos distritos localizados na faixa de fronteira na Amazônia 

brasileira, a única presença do Estado consiste no Exército Brasileiro (EB) 

através dos seus Pelotões Especiais de Fronteira (Pel Esp Fron). Ficando, 

portanto, sob sua atribuição as atividades destinadas a outros órgãos públicos, 

com destaque à área de segurança. (BRASIL, 1997, citado por MUNIZ, 2012) 

O EB e o Ministério da Defesa (MD), em sintonia com a Estratégia 

Nacional de Defesa (END), que em seu texto cita, por diversas vezes, a 

importância estratégica da Amazônia para o Brasil, visualizam em seus Pel Esp 

Fron “destacamentos avançados de vigilância” que farão parte do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). (BRASIL, 2008, citado 

por COSTA, 2012) 

O SISFRON surgiu como resultante da aprovação da END, aprovada em 

no ano 2008, com a finalidade de propiciar o fortalecimento da capacidade de 

ação do Estado na faixa de fronteira. Segundo Filho (2014), a implantação do 

programa irá refletir diretamente no combate à criminalidade nos grandes 

centros urbanos além de fortalecer a soberania nacional e otimizar os 

meios do Estado, por intermédio da execução de operações interagências.  

Com essa proposta, o SISFRON constituiu-se em um dos principais  

projetos estratégico do EB, dado sua relevância para a instituição e para a 

sociedade. Sua concepção envolve radares, sistemas de comunicação, 

veículos aéreos não tripulados, modernos sistemas de Comando e Controle, 

equipamentos individuais, viaturas, embarcações, dentre outras ferramentas. A 

expectativa é que em dez anos o SISFRON esteja implantado em toda faixa 

de fronteira. Atualmente, está em fase de execução o projeto piloto na área do 

Comando Militar do Oeste. 
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1.1 PROBLEMA 

O Estudo de Viabilidade do SISFRON foi concebido com o intuito de 

permitir coletar, armazenar, organizar, processar e distribuir dados necessários 

à gestão das atividades governamentais que visam manter monitoradas áreas 

de interesse do Território Nacional, particularmente da faixa de fronteira 

terrestre. (BRASIL, 2011b) 

Segundo Barbosa (2014), em  sua  tese  na  qual  analisa  a  concepção  

do SISFRON no nível político/estratégico, afirma que a implantação do 

Sistema não é a solução para os problemas latentes da realidade das 

fronteiras amazônicas, mas sim, contribui – dentro de suas possibilidades – 

para uma possível solução ou amenização. 

Dada a relevância do assunto e o alto investimento de recursos 

financeiros demandados para execução do programa, se faz necessário o 

seguinte questionamento: 

Em que medida o SISFRON contribuirá no nível tático, na missão dos 

pelotões especiais de fronteira, em coibir os ilícitos transfronteiriços na 

Amazônia Brasileira? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende analisar a aplicabilidade do Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) nos Pelotões Especiais 

de Fronteira na Amazônia Brasileira no combate aos crimes transfronteiriços. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Caracterizar a região amazônica com ênfase na faixa de fronteira; 

b) Identificar os crimes transfronteiriços mais comuns na região 

supracitada, possibilidades e limitações dos pelotões especiais de fronteira no 

combate a tais ilícitos; 

c) Identificar a concepção do SISFRON com foco nas capacidades e 

limitações no Cmb aos delitos transfronteiriços nos pelotões especiais de 

fronteira na Amazônia brasileira. 
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d) Prognosticar os resultados táticos da implantação do SISFRON 

na faixa de fronteira na região amazônica para os pelotões especiais de 

fronteira; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A estrutura atual de segurança e defesa do país apresenta deficiências 

que prejudicam uma maior efetividade nas ações governamentais. Entretanto, 

pode-se perceber uma significativa evolução no processo de combate aos 

crimes transfronteiriços, principalmente pela adequação do Estado Brasileiro, 

em termos de emprego das suas forças de segurança, perante as 

características das novas ameaças. O Programa de Proteção Integrada de 

Fronteiras (PPIF) apresenta em seu texto uma moderna concepção e 

entendimento das peculiaridades do crime organizado transfronteiriços, de 

forma a amparar a coordenação e emprego conjunto de instituições do governo. 

Além disso, o desenvolvimento de modernos sistemas de Comando e 

Controle (C²) dará sustentação à demanda de informações no que tange a 

monitoramento em tempo real das fronteiras. Isso possibilitará subsídios para a 

obtenção da consciência situacional, em todos os níveis, para a tomada de 

decisões acertadas de forma oportuna. 

Para o General Villas Bôas (2014), Comandante do Exército, o desafio de 

neutralizar as limitações dos postos de vigilância na faixa de fronteira, passa 

pela diminuição da dependência do fator humano, hoje tão presente nas 

atividades de proteção e segurança do patrimônio na faixa de fronteira 

amazônica e em grande parte do país. 

A proposta do SISFRON responde às demandas latentes do nível 

estratégico. Sua implantação para o Exército visa: incrementar a capacidade de 

monitorar as áreas de fronteira; assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados 

entre diversos escalões da Força Terrestre; produzir informações confiáveis e 

oportunas para a tomada de decisões; bem como atuar prontamente em 

ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais, em  

cumprimento  aos  dispositivos  constitucionais  e  legais  que  regem  o  

assunto,  em operações isoladas ou em conjunto com as outras Forças 
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Armadas ou, ainda, em operações interagências, com outros órgãos 

governamentais. (BRASIL, 2016) 

O custo previsto para implantação do SISFRON é de R$ 12 bilhões, e a 

expectativa é que o projeto esteja concluído em 2021. O alto valor se deve à 

tecnologia a ser implantada e à extensa área de destinação, afinal os de 

sensoriamento do SISFRON estarão desdobrados ao longo de toda faixa de 

fronteira. O investimento será justificado pela eficácia das forças de segurança 

no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais. (BRASIL, 2016) 

Não obstante, observa-se que os Pel Esp Fron estão inseridos dentro 

deste contexto como partes atuantes na vigilância estratégica e repressão aos 

ilícitos transfronteiriços. Embora situados na faixa de fronteira, a estrutura atual 

não contempla meios suficientes para o cumprimento das missões ao qual se 

destinam. Vislumbrar a instalação do SISFRON em meio a essa realidade nos 

remete a questionamentos que justificam o presente estudo, tais como se o 

programa contempla soluções para demandas no nível tático, no combate aos 

delitos transfronteiriços. 

São essas e outras questões que tornam o assunto instigante e atual. 

Desta forma, o trabalho pretende atender a uma necessidade da Força  

Terrestre e  da  sociedade,  em  verificar  a aplicabilidade tática do SISFRON 

nos Pel Esp Fron na Amazônia Brasileira. 

2 METODOLOGIA 

Com a finalidade de elucidar a pesquisa a ser realizada, buscou-se 

especificá-la conforme as classificações mais comuns. No que diz respeito à 

natureza, a pesquisa será aplicada, afinal se destina a produção de 

conhecimento acerca de um problema específico. (GIL, 2008) 

 Quanto a sua abordagem, a pesquisa será qualitativa, pois 

interpretará fenômenos relacionados às questões a serem estudadas. O 

método a ser utilizado será o indutivo, uma vez que visa chegar ao 

conhecimento pretendido a partir da generalização resultante da observação 

de casos particulares. (NEVES; DOMINGUES, 2007) 

O delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, entrevista com especialistas, questionários e discussão 
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de resultados o que auxiliaram, sobremaneira, o entendimento do problema 

apresentado, a compreensão do assunto e a prognosticar os resultados táticos 

da implantação do SISFRON na faixa de fronteira na região amazônica para os 

pelotões especiais de fronteira. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, pois o 

assunto já é de conhecimento e a contribuição é tão somente proporcionar 

uma nova visão sobre esta realidade já existente. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Com vistas na questão dos crimes transfronteiriços na Amazônia 

Brasileira e na aplicabilidade tática do SISFRON pelos Pel Esp Fron, é 

relevante que se entenda a atual situação da fiscalização das nossas fronteiras 

na Amazônia e os principais problemas vivenciados. Para o Gen. Villas Bôas 

(2014), atual comandante do exército, a fronteira terrestre na Amazônia é 

muito extensa (11 mil Km na Amazônia - considerar que a fronteira dos EUA 

com o México possui apenas 3 mil Km que com todo o aparato policial e 

tecnológico não conseguem vedá-la), a capacidade de vigilância do país 

depende essencialmente do fator humano e o sistema de comando e controle 

não permite o monitoramento em tempo real. 

Ainda segundo o atual comandante do EB (2014), o Sistema Integrado 

de Monitoramento de Fronteira servirá como resposta para essas e outras 

deficiências. Esse sistema se baseia em tecnologia moderna, incorporada nos 

sensores e radares de vigilância aérea e terrestre e em um avançado sistema 

de C². 

Para a realização desta pesquisa, foi considerado o período de nov/2016 

a ago/2017. Considerou-se o limite anterior a data de sanção do Decreto nº 

8.903, de 16 de novembro de 2016, que instituiu o Programa de Proteção 

Integrada de Fronteiras - PPIF, surgiu como resultante da END, instituído pelo 

Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 e do Plano Estratégico de 

Fronteira (PEF) instituído pelo Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.496-2011?OpenDocument
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O limite posterior, dentro do cronograma de trabalho compreende o 

período de compilação dos resultados dos instrumentos utilizados para a 

pesquisa (questionários e entrevista). 

Foram utilizadas as palavras-chave fronteira, SISFRON, Amazônia, 

Exército, Pelotão Especial de Fronteira e crimes transfronteiriços, juntamente 

com seus correlatos em inglês e espanhol, na base de dados RedeBIE, em 

sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e da Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas as publicações em 

português, inglês e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela 

coleta manual de relatórios de exercícios militares, panfletos comerciais de 

empresas do ramo de defesa. 

No que diz respeito à classificação quanto ao tipo de operação militar, a 

revisão de literatura limitou-se a operações de não-guerra, com enfoque 

majoritário no emprego do Exército Brasileiro em operações de apoio aos 

órgãos governamentais. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados ao 

emprego de sistemas e ferramentas tecnológicas em proveito do nível tático na 

vigilância, no monitoramento, nas comunicações, na mobilidade, na segurança 

e na proteção; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio do Exército Brasileiro, de 

outras empresas e instituições que retratam as inovações tecnológicas, 

inclusas no programa do SISFRON; e 

- Estudos qualitativos sobre as características da região amazônica, da 

faixa de fronteira, crimes transfronteiriços e dos Pelotões Especiais de 

Fronteira. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam projetos tecnológicos que não estão 

relacionados ao SISFRON, aos Pel Esp Fron ou à região amazônica; e 

- Estudos cujo foco central seja relacionado estritamente à descrição 

tecnológica e/ou aos equipamentos militares com finalidade distinta do 

patrulhamento, da proteção, do monitoramento e da vigilância. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

O delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos 

seguintes meios: entrevistas semiestruturadas e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

CARLOS ALBERTO NEMITZ MARTINS – 
CAP EB 

Experiência como Cmt SU, no 11º RC Mec, no 
ano de 2017, em Ponta Porã - MS (Unidade 
constante no projeto piloto do SISFRON) 

CARLOS EDUARDO RODRIGUES 
CARDOSO - CAP EB 

Experiência como Cmt Pel e SU no 17º RC 
Mec, em Amambai-MS, nos anos de 2013, 
2014 e 2015 (Unidade constante no projeto 
piloto do SISFRON) 

REINALDO HAYASHIDA 

Engenheiro e Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios da BRADAR e SAVIS (consórcio 
TEPRO), ambas empresas da Embraer 
Defesa e Segurança 

RUI CÉSAR PONTES BRAGA - CEL R/1 
PTTC 

Seção de Planejamento do Centro de 
Coordenação de Operações do CMA 
(CCOp/CMA) 

ANDRÉ LUIZ DE MELO FRANCO - MAJ 
INFANTARIA QEMA 

Adjunto da Seção de Operações do CCOp 
CMA. 

QUADRO 2 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

exerceram as funções de comandante e de subcomandante de pelotão 

especial de fronteira. O estudo foi limitado particularmente aos oficiais de 

carreira da arma de infantaria, ou seja, oriundos da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), devido à sua formação mais completa e 

especialização para o comando das pequenas frações. 

O universo escolhido compreende militares dotados tanto da experiência 

prática, por terem vivenciado a vida em um Pel Esp Fron, quanto do 

conhecimento técnico-profissional adquirido durante a formação da AMAN. Isso 

se faz necessário, pois uma análise da adequabilidade dos meios do SISFRON 

diante das demandas existentes nos Pel Esp Fron, necessitam de um vasto 

entendimento do ambiente ao qual está inserido o pelotão, da questão dos 
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crimes transfronteiriços e da necessidade do emprego de meios tecnológicos 

para patrulhamento, monitoramento e vigilância.  

Dessa forma, partindo do princípio que a faixa de fronteira da Amazônia 

Brasileira, atualmente, está mobiliada por 24 organizações militares do tipo 

Pelotões Especiais de Fronteira e que o período em média que um oficial 

passa na função de comandante ou subcomandante são de 12 meses e o 

período analisado é de aproximadamente 10 meses (novembro de 2016 à 

agosto de 2017), chegou-se ao número de 48 militares.  

Entretanto, é de conhecimento que essas Organizações Militares 

frequentemente são mobiliadas por militares oriundo dos Centros de 

Preparação de Oficiais da Reserva, principalmente na função de 

subcomandante. Com isso, considerou-se o decréscimo da metade do universo 

levantado. Assim sendo, a população a ser estudada foi estimada em 24 

militares.  

Como a pesquisa, quanto a sua abordagem, é de cunho qualitativo, o 

resultado dos questionários servirá como fonte de consulta para a aplicação da 

entrevista e do grupo focal. Para tanto, foi utilizado como parâmetros o nível de 

confiança igual a 80% e erro amostral de 20%. Nesse sentido, a amostra 

dimensionada como ideal (nideal) foi de 19. 

Apesar das funções de comandante e subcomandante de Pel Esp Fron 

serem comumente exercido por oficiais subalternos (tenente), a amostra 

contemplou oficiais intermediários (capitães), pois parte dos militares no 

universo considerado já foi promovida. Dessa feita, foram distribuídos 

questionários para 29 oficiais do EB que ocuparam ou que ocupam tais 

funções. 

O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal=19), utilizando-se como N o valor de 24 militares, a amostra foi 

selecionada em diferentes Organizações Militares, de maneira a não haver 

interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos.  

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (e-mail e outros aplicativos da internet) para 29 

militares que atendiam os requisitos. Entretanto, devido a diversos fatores, 
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somente 29 respostas foram obtidas (150% de nideal e 100% dos questionários 

enviados), entretanto houve necessidade de invalidar 5 respostas por 

preenchimento incorreto. 

Foi realizado um pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que foram comandantes de Pel Esp Fron 

e atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, com 

a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. 

Ao final do pré-teste, foram realizados os ajustes julgados necessários, e, após 

isso, seguiu-se a distribuição. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao longo da pesquisa, buscou-se obter informações fidedignas que não 

desprezassem as variáveis existentes no cenário em estudo, pois somente com 

um completo entendimento das questões atuais, seria possível prognosticar 

panoramas futuros. Em que pese a especificidade dos temas abordados, foram 

utilizados instrumentos variados para pesquisa direcionados para militares e 

civis em suas diversas áreas de atuação, tais como questionário e entrevistas. 

 Inicialmente, foram distribuídos os questionários aos militares que 

atuaram como comandante ou subcomandante de Pel Esp Fron de Jul/2011 a 

Jul/2017. Após isso, foram realizadas entrevistas com: militares que 

participaram da implantação do SISFRON na área da 4ª Bda Cav Mec; com 

representante da empresa SAVIS; e com oficiais do Estado Maior do Comando 

Militar da Amazônia (CMA).  

Buscou-se dividir os resultados e discussões em grupos de questões, 

como forma de facilitar a construção do conhecimento, na presente pesquisa. 

Isso permitiu a realização de uma análise sucessiva dos tópicos de modo a 

facilitar o entendimento dos resultados, conforme seguem nos tópicos abaixo. 

 

 

 

3.1 CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA E 
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ESTRUTURA DOS PEL ESP FRON. 

 

Em primeira análise, os instrumentos de pesquisa foram fundamentais 

para ratificar conclusões acerca da problemática dos crimes transfronteiriços 

nas áreas de responsabilidades dos Pel Esp Fron e do cenário em estudo. No 

resultado dos questionários, a percepção da amostra, de maneira geral, é que 

o contrabando, o narcotráfico e o garimpo ilegal são os ilícitos mais comuns em 

tais áreas. Somado à isso, FRANCO (2017) destaca as características do 

ambiente amazônico como as principais dificuldades para realização de 

operações militares, quais sejam: as grandes distâncias, a ausência de 

estradas, a grande dependência dos transportes fluvial e aéreo, as grandes 

áreas com vazios demográficos, a elevada umidade, a extensa cobertura 

vegetal, entre outros.  

Outro ponto a ser considerado é que ao se questionar se a estrutura 

operacional do Pel Esp Fron é adequada às necessidades de eficiência face ao 

combate aos crimes transfronteiriços, foram obtidas respostas conforme tabela 

abaixo: 

 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca da estrutura operacional 
do Pel Esp Fron face aos crimes transfronteiriços. 

Grupo 
 
Estrutura operacional 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Extremamente adequada  32% 
Adequada  52% 
Inadequada  16% 
TOTAL 24 100,0% 

Fonte: O autor 

 

A percepção da amostra, de maneira geral, é que o Pel Esp Fron possui 

estrutura operacional adequada para se combater o crime transfronteiriço 

(52%). Constatou-se também que uma quantidade significativa de seleções 

(32%) considera tal estrutura extremamente adequada, enquanto um efetivo 

menor (16%) considera que o Pel Esp Fron possui atualmente uma modelagem 

inadequada às demandas face ao combate aos crimes transfronteiriços. 

Neste item, foi aberto um espaço para “justificar”, no qual se destacaram 
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os seguintes comentários: 

a) “A escassez de meios é um percalço para o Pel Esp Fron, pois 

impacta diretamente e indiretamente nas atividades operacionais. Dentre os 

materiais considerados escassos, destacam-se os seguintes: classe (Cl) I – 

ração R2; Cl III – gasolina, óleo dois tempos, diesel e reservatórios de 

combustível; Cl V – Cartuchos (Car) 7,62 mm, Car 9 mm e munição Calibre 12; 

Cl VI – motor de popa 90 HP ou superior; Cl VIII – rádio Falcon II, Falcon III, 

XTS 1000, binóculos e OVN; Cl IX – viaturas e embarcações militares”; e 

b) “Faltam especialistas, equipamentos especializados para a revista 

de embarcações e veículo, materiais para vigilância, equipamentos de 

comunicação e seção de Cães de Guerra”. 

Segundo FRANCO (2017), a solução da questão apresentada precisa 

considerar que os Pel Esp Fron dispõem de uma estrutura própria para a 

realização de missões de combate que é perfeitamente adaptável para o 

cumprimento de missões de não-guerra. Afirma ainda que, a missão prioritária 

do Pel Esp Fron é a defesa, por isso acredita que não caiba reestruturação 

para atender a atribuições subsidiárias. Para ele, deve-se buscar a capacitação 

técnica para o desempenho das atividades de combate aos crimes 

transfronteiriços.  

 

3.2 ANÁLISE INTEGRADA DO SISFRON: O PROJETO PILOTO NA ÁREA DO 

CMO E A CONCEPÇÃO PARA OS PEL ESP FRON 

 

Ao analisar a se concepção do SISFRON levou-se em consideração a 

estrutura operacional de um pelotão, similar à existente no Pel Exp Fron, com 

três grupos de combate como peças de manobra. Cardoso (2017) afirma que, o 

emprego das frações em todos os níveis é pautado pela integridade tática e 

pela unidade de comando, o que demonstra que o programa ajusta-se 

perfeitamente na estrutura de emprego utilizada atualmente.  

Ratificando com essa opinião, Nemitz (2017), assegura que o programa 

contempla a organização atual e eleva a capacidade de comando e controle 

(C²), preservando os diversos níveis de decisão. Conforme apresentado em 

sua entrevista, no nível Cmt SU, o SISFRON possibilitou a melhoria dos meios 
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de comunicação e C² e está organizado com as viaturas leves nos diversos 

modelos1 (Lima, Lima Bravo, Lima Alfa, Juliet Alfa e Hotel Alfa), o que permite 

ao Cmt SU possuir uma consciência situacional nunca antes vista em áreas 

sem a cobertura de sinal de telefonia móvel. 

Cardoso (2017) ressalta que o sistema conta com infovias fixas e móveis 

e sistema de transmissão para que ocorra o fluxo de informações. Informa 

ainda que os diversos níveis de comando têm o controle das missões e da 

posição, em tempo real, de cada fração.   

 Um aspecto a ser considerado são as características da região 

amazônica, já citadas anteriormente. Segundo Franco (2017), o emprego dos 

meios de sensoriamento será extremamente positivo para a atuação dos Pel 

Esp Fron na faixa de fronteira. No entanto, antes da implantação será 

necessária a realização de testes para saber de que forma estes meios se 

comportarão face à tais características, o que pode resultar em redução de 

alcance, interferências, mau funcionamento e etc. 

 Conforme dito em sua entrevista, tem-se discutido, em caráter 

emergencial, a aquisição de alguns componentes do SISFRON para os Pel Esp 

Fron, no que se convencionou chamar de módulo especial de fronteira (MEF). 

Essa medida visa acelerar a aquisição de determinados equipamentos, uma 

vez que os Pel Esp Fron não fazem parte do planejamento das duas primeiras 

fases de implantação do sistema. 

 Ainda nesse contexto, segundo Franco (2017), foram levadas em 

consideração todas as implicações táticas para o emprego de equipamentos de 

alto valor tecnológico à doutrina de emprego e manutenção de uma pequena 

fração. Para este tipo de utilização, haverá a necessidade de aquisição de 

equipamentos de fácil manuseio, robustos e de fácil manutenção. 

 No tocante à participação dos Pel Esp Fron dentro da concepção do 

SISFRON, o Cel R/1 Rui César Pontes Braga (2017) ressalta que a atuação 

seria por meio de um duplo papel: inicialmente, o Pel Esp Fron atuará como um 

“sensor”, pela sua capacidade de coleta dos dados na faixa de fronteira e 

                                                 
1 As viaturas leves são equipadas com acessórios que permitem a comunicação, o C² e etc. Diferem uma 

da outra por utilizarem equipamentos diversos que atendam aos comandantes no nível para o qual estejam 

destinadas. 
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remessa dos mesmos, pelo canal de comando, até o mais alto escalão decisor, 

normalmente o Comandante da Brigada enquadrante, mas, em alguns casos, o 

próprio Comandante Militar de Área; após a decisão de ação, o Pel Esp Fron 

poderá ser empregado como um “atuador” para executar a missão adequada 

para cada caso. 

 Ainda segundo o atual chefe Seção de Planejamento do Centro de 

Coordenação de Operações do CMA (CCOp/CMA), em alguns casos, aliás 

muito comuns, o próprio Cmt Pel Esp Fron será o “sensor”, o “decisor” e o 

“atuador”, em frações de tempo muito reduzidas, apenas informando para 

controle o seu emprego, pelo meio mais rápido. 

Nesse mister, buscou-se investigar quais as principais dificuldades 

encontradas nos Pel Esp Fron para se obter efetividade no combate aos crimes 

transfronteiriços na Amazônia. Foram sugeridos tópicos para análise e 

posterior avaliação, numa escala de 1 a 3 onde 3 compreende o grau de maior 

importância, chegando-se aos resultados, conforme tabela abaixo: 

TABELA 2 - Entendimento dos comandantes de Pel Esp Fron sobre as principais dificuldades 
encontradas por um Pel Esp Fron para se realizar de forma contínua o combate 
aos crimes transfronteiriços na Amazônia. 

Descrição do item/ Escala Pouco 
importante 

(grau 1) 

Importante 
(grau 2) 

Extremamente 
Importante 

(grau 3) 

               Frequência (ƒi) / % de n 

A falta de estrutura de informações, 
como a colaboração contínua de 
informações e conhecimentos 
produzidos  pelas  instituições  Federais  
(Forças  Armadas,  ABIN e  etc.), Órgãos 
de Segurança Pública e instituições 
municipais. 

2 8% 5 21% 17 71%* 

A precária estrutura de Comando e 
Controle, interligando as ações do 
pelotão aos níveis operacional-
estratégico. 

3 12% 4 17% 17 71%* 

A falta de colaboração da população 
local com o pelotão. 

9 38% 11 45% 4 17% 

A dificuldade de atuação devido às 
características do ambiente operacional 
ao qual se insere o Pel Esp Fron. 

12 50% 9 38%* 3 12% 

Fonte: O autor 
* Acima de 66,67% (dois terços) da amostra 
 
TABELA 2 - Entendimento dos comandantes de Pel Esp Fron sobre as principais dificuldades 
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encontradas por um Pel Esp Fron para se realizar de forma contínua o combate 
aos crimes transfronteiriços na Amazônia. (Continuação) 

Descrição do item/ Escala Pouco 
importante 

(grau 1) 

Importante 
(grau 2) 

Extremamente 
Importante 

(grau 3) 

               Frequência (ƒi) / % de n 

Dificuldade logística de meios para a 
realização de patrulhas, 
reconhecimentos e atividades de 
fiscalização contra tais ilícitos. 

3 12% 5 21% 16 67%* 

A falta de pessoal especializado das 
demais instituições do Estado, 
trabalhando em apoio a missão do Pel 
Esp Fron, como Polícia Federal que 
cumpre a função de Polícia Judiciária na 
faixa de fronteira. 

1 4% 3 12% 20 84%* 

A falta de Embarcações adequadas à 
atividade de repressão aos ilícitos 
transfronteiriços. 

5 21% 2 8% 17 71%* 

A falta de radares terrestres, meios  
optrônicos de visão noturna e visão 
termal, ARP (aeronave remotamente 
pilotada) e outras ferramentas 
tecnológicas. 

0 0% 5 21% 19 79%* 

Fonte: O autor 
* Acima de 66,67% (dois terços) da amostra 

 

Além das dificuldades acima expostas, foi citada por um comandante de 

Pel Esp Fron, a ausência de cão farejador como parte integrante de uma seção 

de cães de guerra como parte integrante à estrutura operacional do Pel Esp 

Fron. 

O resultado da Tabela 2 apresenta um diagnóstico das necessidades do 

nível tático das pequenas frações para serem empregadas como o “sensor”, o 

“decisor” e o “atuador” dentro de um contexto de operações de apoio aos 

órgãos governamentais, em específico no combate aos crimes transfronteiriços 

na faixa de fronteira amazônica. Paralelo a isso, permite que seja realizado 

uma análise comparativa com os meios que integram o SISFRON na área da 

4ª Bda C Mec (Dourados-MS).  

Desta forma, buscou-se investigar em qual medida tais equipamentos 

constantes no SISFRON, estritamente voltados para a função de combate 

Movimento e Manobra no nível tático das pequenas frações, contribuiriam com 

a fiscalização da faixa de fronteira. Para tanto, inicialmente foi questionado o 
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que os comandantes de Pel Esp Fron esperavam do SISFRON no nível tático, 

obtendo as seguintes respostas:  

 

Descrição Repetições 

Aumento na capacidade de vigilância e monitoramento 23 

Maior capacidade de atuação em operações interagências 14 

Maior presença do Estado nas áreas de fronteira 16 

Maior efetividade no combate aos ilícitos transfronteiriços, 
contribuindo para o aumento da segurança nos centros 
urbanos 

22 

Efetivação da Estratégia da Presença 8 

Salto tecnológico 13 

Proteção da Biodiversidade 4 

Proteção das populações indígenas 1 

 
QUADRO 3 – Contribuições do SISFRON, no nível tático, na Amazônia brasileira.  
Fonte: O autor 
 

 Para Braga (2017), o SISFRON no nível tático, proporcionará: o 

incremento das capacidades de monitoramento e sensoriamento da sua área 

de responsabilidade na faixa de fronteira; observação antecipada da ocorrência 

de ilícitos; possibilidade de alerta oportuno sobre o deslocamento de 

embarcações nas vias fluviais ocupadas pelo Pel Esp Fron, inclusive com 

observação noturna; aperfeiçoamento da capacidade de transmissão de dados, 

inclusive imagens e vídeos, facilitando a obtenção da consciência situacional 

pelos escalões enquadrantes; emprego de itens mais adequados no combate 

aos ilícitos, como óculos de visão noturna, binóculos termais, radar de 

vigilância terrestre, holofotes e câmeras de longo alcance; aumento do poder 

de combate do Pel Esp Fron, pelo emprego de meios de proteção ao 

combatente, de armamento e equipamento mais moderno, como, por exemplo, 

as embarcações “Guardian”, que propiciarão mobilidade, rapidez e ação de 

choque aos integrantes do Pel Esp Fron; e a existência de Centro de Comando 

e Controle nos batalhões de infantaria de selva (BIS) enquadrantes e de um 

Centro de Operações nas Bda, que acelerarão a observação de imagens de 

radar, de vídeos e fotos em tempo real, reduzindo o tempo de reação para as 

tomadas de decisão de conduta. 
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 Num segundo momento, como forma de buscar aplicações práticas para 

o conhecimento levantado na pesquisa, foi questionado aos Cmt Pel Esp Fron 

acerca dos diversos materiais que abrangem no nível tático, o SISFRON na 

área da 4ª Bda C Mec (Dourados-MS), quais dos materiais abaixo relacionados 

eram necessários constar na concepção do SISFRON na Amazônia. Foram 

obtidos os seguintes resultados: 

 

Descrição Repetições 

Binóculo de imagem termal multifuncional (Veicular) 14 

Monóculo de visão noturna (portátil) 22 

Binóculo termal (portátil) 24* 

Binóculo ótico (portátil) 19 

Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) 21 

Scaner para veículos terrestres (para os Pel Esp Fron com 
vias de acesso terrestre) 

11 

Embarcação leve de patrulhamento  22 

Embarcação blindadas de transporte de pessoal 13 

Sistema de Câmeras, com câmeras de longo alcance 
(imagem termal) com telêmetro e bússola e alcance de 16 
km 

24* 

Radar “Sentir” Defesa e Segurança – 20 a 30 km de 
alcance (portátil), com tablet robustecido 

24* 

Radar “Sentir” Defesa e Segurança – 20 a 30 km de 
alcance (veicular), com tablet robustecido 

24* 

Radar “Sentir” Defesa e Segurança – 20 a 30 km de 
alcance (estrutura fixa), com tablet robustecido 

24* 

 
QUADRO 4 – Emprego de meios tecnológicos, no nível tático, na Amazônia brasileira.  
Fonte: O autor 
* 100% (cem por cento) da amostra 
 

 

3.3 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS SOB A ÓTICA DO CONSÓRCIO 

TEPRO 

 Julgou-se primordial uma investigação acerca das capacidades do 

consórcio TEPRO em oferecer os produtos que atendessem às demandas dos 

Pel Esp Fron diante da implantação do SISFRON, face ao combate aos crimes 

transfronteiriços na região amazônica. Para tanto, foi entrevistado o senhor 

Reinaldo Hayashida, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da BRADAR e 

SAVIS, ambas empresas da Embraer Defesa e Segurança que constituem o 

consórcio TEPRO. 
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 Como introdução, vale salientar onde o consórcio TEPRO está 

enquadrado, apresentando um breve histórico. A concepção do SISFRON 

nasceu no Estado-Maior do Exército (EME) especificamente em 2009, àquela 

época, na Assessoria Especial de Gestão em Projetos do EME, hoje Escritório 

de Projetos do Exército Brasileiro (EPEx). Assim como outras empresas, a 

Embraer, em 2010, foi convidada a participar do processo, incialmente, de 

Consultas Públicas sobre a viabilidade de um projeto para a Força Terrestre 

para atender ás suas necessidades operacionais, conforme previsto da 

Doutrina do EB, para a vigilância e o monitoramento constante e continuado da 

nossa fronteira terrestre. A partir de 2011, o rito de Contratação da Primeira 

Fase do Projeto ficou à cargo do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), 

no Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEx), 

em Brasília, concluído no final de 2012, tendo SAVIS e a BRADAR como o 

consórcio vencedor (consórcio TEPRO).   (HAYASHIDA, 2017) 

A respeito das questões levantadas na referida entrevista, buscou utilizar 

como foco central o objetivo geral da presente pesquisa, somado às 

considerações já obtidas nas demais entrevistas e no resultado dos 

questionários. Isso permitiu ao senhor Reinaldo Hayashida a percepção da 

problemática dos crimes transfronteiriços na Amazônia e o entendimento atual 

e coerente das demandas dos Pel Esp Fron face às essas questões.  

Inicialmente foi apresentado a opinião do Cel R/1 Rui César Pontes 

Braga a respeito da atuação do Pel Esp Fron como “sensor”, e eventualmente 

como “decisor” e “atuador” e questionado acerca dos projetos do SISFRON que 

contemplarão os Pel Esp Fron. O senhor Reinaldo Hayashida afirmou 

concordar com a opinião mencionada, e justificou explicando que o SISFRON 

basicamente atende às necessidades doutrinárias das operações realizadas 

pelas frações que operam na selva, em todos os níveis, desde o Grupo de 

Combate nos Pel Esp Fron até o Comando de Operações (COp) dos 

comandos militares de área, incluindo todos os escalões enquadrantes. 

Complementou afirmando que os Pel Esp Fron serão atendidos da 

seguinte forma: 

a) para o emprego tático e operacional, o GC e os seus combatentes de 

selva, terão todos os meios, sejam “sensores”, de comunicação tática ou de 
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“atuação” previstos na doutrina, para o exercício de suas funções, incluindo o 

desdobramento a pé, aeroembarcado e ao longo das calhas dos rios, via 

voadeiras, embarcações ou ao longo de suas margens. (HAYASHIDA, 2017) 

 b) as informações e dados do GC serão disponibilizadas ao Pel Esp 

Fron através dos meios de comunicações disponíveis, de acordo com o 

ambiente, por exemplo, onde há restrições de comunicações, como áreas de 

vegetação densa, buscar-se-á os meios de comunicação que atendam este 

meio operacional específico. (HAYASHIDA, 2017) 

 c) no próprio Pel Esp Fron haverá meios para “sensoriamento” deste e 

para o Comando e Controle, tanto fixo, na sede do pelotão, como móveis, de 

acordo com a plataforma a ser utilizada, como voadeiras, embarcações ou 

viaturas. (HAYASHIDA, 2017) 

Num segundo momento foi apresentado a possibilidade do Pel Esp Fron 

agir como “atuador”, o que englobaria algumas atividades referentes à função 

de combate movimento e manobra das quais destacam-se a prontidão 

operativa, manobra tática e o controle de área, exigindo o um aparelhamento 

tecnológico e uma capacidade de mobilidade tática com viaturas e/ou 

embarcações. Diante disso,  perguntou-se quais recursos materiais seriam 

implantados nos pelotões com o advento do SISFRON. Foi respondido que no 

que tange à “atuação”, vislumbra-se para ser a de acordo com o ambiente 

operacional regional e próprio de cada Pel Esp Fron, incluindo, voadeiras, 

embarcações maiores, viaturas (quando aplicáveis), embarcando-se além dos 

sistemas de atuação, os sensores e os meios de comunicações dedicados e 

específicos para cada necessidade operacional. (HAYASHIDA, 2017) 

Ainda a respeito do modo de atuação do Pel Esp Fron, no tocante ao 

termo “decisor”, entende-se como necessária a existência de uma estrutura de 

Comunicações e Comando e Controle nos diversos níveis que seja eficaz, 

mesmo diante das dificuldades do ambiente amazônico, como as grandes 

distâncias existentes e a precariedade de estradas, entre outros. Diante disso, 

foi questionado como funcionará essa estrutura.  

 Em resposta, Reinaldo Hayashida (2017) afirma que, os “sensores” já 

validados na fase piloto ou inicial e que atendam as demandas e necessidades 

específicas das tropas que operam no ambiente de selva serão empregados, 
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como binóculos e câmeras termais, radares portáteis ou móveis, integrados 

com câmeras de longo alcance para as calhas dos rios, ou suas margens, bem 

como embarcados, de forma temporária ou permanente (por exemplo, no Pel 

Esp Fron). Complementa ainda que, haverá alterações em algumas 

especificações para as operações na selva e nas condicionantes de alta 

umidade e temperatura, características do ambiente amazônico. 

 Segundo o engenheiro da SAVIS, em entrevista para esta pesquisa, o 

mesmo se passará com os meios de comunicações onde as grandes distâncias 

e a densidade da vegetação afeta o desempenho dos meios de comunicações, 

sejam elas táticas ou estratégicas. Ou seja, os meios de transmissão de dados 

e de voz deverão ser aqueles adequados a essas condicionantes. As 

informações ou dados fluirão por uma rede de comunicações de acordo com 

meio ou local, exemplos: faixa de frequência HF, satelitais, entre outros. O ciclo 

de comando e controle, de acordo como previsto na doutrina, será atendido e 

operativo, em todos os escalões e os meios de comunicação específicos 

atenderão esta demanda, incluindo toda a cadeia de comando enquadrante 

prevista. (HAYASHIDA, 2017) 

 Investigou-se ainda se o programa SISFRON leva em consideração as 

demandas táticas dos Pel Esp Fron. Para o Gerente de Desenvolvimento de 

Negócios da BRADAR e SAVIS (2017), o nível tático é plenamente atendido 

em suas demandas. O grupo de combate (GC) integrante do Pel Esp Fron terá 

meios sensores e de comunicações bem como um Comando e Controle Tático, 

para o acompanhamento da missão e a execução das atividades táticas, 

coordenadas e compartilhadas pelo escalão superior ou enquadrante. 

(HAYASHIDA, 2017) 

 Do ponto de vista prático, o SISFRON proveria parte dos meios previstos 

pelo Projeto COBRA, para o CMA e CMN, nos Pel Esp Fron e em seus GC. 

Buscar-se-á uma “modularidade” operacional do Grupo de Combate, a partir do 

seu elemento central, o combatente de selva, atendendo sua missão e, 

sobretudo, não alterando as restrições já existentes, como autonomia do 

sistema embarcado no combatente, seu peso e sua ergonomicidade. Os 

sensores e meios de comunicação táticos atenderão as missões do GC tendo 

em consideração suas restrições e necessidades. (HAYASHIDA, 2017) 



25 

 

 Dentro desse assunto, foi perguntado quais os principais benefícios 

que o programa propiciará aos Pelotões Especiais de Fronteira. Reinaldo 

Hayashida (2017), ratifica que no nível do Pel Esp Fron, haverá um sistema de 

gerenciamento dos dados obtidos pelo GC e por sensores dentro da própria 

área da sede do pelotão, por exemplo, quando esta se situar na margem de 

rios, haverá sensores diversos para monitorar este meio diuturnamente, 24 

horas por dia, 7 dias por semana.  

 Haverá opções de infraestrutura para suportar essa necessidade, como 

energias alternativas, quando essas forem necessárias para ser reduzir a 

dependência dos atuais geradores a diesel. Infraestrutura de comunicações 

estratégicas, para os sítios remotos, como as que operam na faixa de 

frequência HF e satelitais, além de conectividade com os escalões superiores 

por outros meios quando disponíveis, dependendo da localização das 

organizações militares. (HAYASHIDA, 2017) 

 Com relação ao emprego de novas tecnologias por parte dos Pelotões e 

Companhias, Reinaldo Hayashida (2017) afirma que equipamentos como: 

radares terrestres (portátil e veicular), câmeras de longo alcance, ARP 

(aeronave remotamente pilotada), equipamentos de visão termal, 

equipamentos de visão noturna (fósforo branco), viaturas ou embarcações leve 

de patrulhamento, viaturas ou embarcações blindadas, sistema de infovias 

fixas e móveis, tablet robustecido integrado ao sistema de georeferenciamento 

e Comando e Controle, dentre outras ferramentas tecnológicas, estão sob 

análise para o SISFRON no CMA e CMN. 

 Alguns desses materiais já estão em uso na Fase Inicial, na 4ª Brigada 

de Cavalaria Mecanizada, em Dourados-MS, muitos desses deverão ser 

adaptados, como já mencionado, para as demandas das operações no 

ambiente de selva. Em consequência disso, e devido às condicionantes, os 

radares, por exemplo, poderão ter mastros e serem transportados em 

voadeiras ou embarcações diversas, além de serem instalados nos postos de 

vigilância dos Pel Esp Fron. (HAYASHIDA, 2017) 

 Outro tema importante abordado na entrevista com o funcionário da 

Embraer Defesa e Segurança para o presente estudo trata-se da 

interoperabilidade e interoperacionalidade entre os sistemas e ferramentas que 
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integram o programa do SISFRON. Segundo Reinaldo Hayashida (2017), a 

Força Terrestre passaria a operar de forma sistêmica e conjunta de seus 

meios, sendo que o SISFRON forneceria os meios de comunicações, alguns 

sensores, os Centros de Operações fixos e móveis nos mais variados escalões 

enquadrantes, sendo que esses últimos podem ser embarcados tanto nas 

viaturas blindadas, como o Guarani, como em embarcações. No caso da 

Segurança Pública, prevê-se a integração de meios de rádios do padrão 

adotado por esses órgãos nos meios de telemática do SISFRON (MTO), ou 

seja, haverá perfeita interoperabilidade entre as Forças Armadas e de 

Segurança Pública na faixa de fronteira. 

 Quanto às estruturas físicas dos meios de sensoriamento, Hayashida 

(2017) concorda com a afirmativa que “os meios de sensoriamento do 

SISFRON, na área do CMA, devem ser eminentemente móveis, evitando-se 

estruturas fixas e pesadas e necessitando do menor efetivo possível, para sua 

operação”. (BRAGA, 2017) 

  A respeito do impacto do SISFRON na qualidade de vida do efetivo do 

Pel Esp Fron, segundo Hayashida (2017), o SISFRON não implicará ou 

comprometerá a mesma, ao contrário, oferecerá melhores condições de vida, 

sobretudo, aos pelotões isolados que dependem, por exemplo, de geradores 

de energia a diesel, e que têm restrições de acesso às informações. O 

SISFRON proverá meios alternativos de fornecimento de energia e de redes de 

informações e dados, resultando na melhoria na execução de sua missão 

operacional e paralelamente a isso, fornecerá melhores condições de vida às 

famílias. Preveem-se formas modulares ou modularizáveis para cada 

necessidade, de acordo, com a posição geográfica ou acessibilidade de cada 

Pel Esp Fron, sobretudo, levando em consideração as demandas regionais de 

cada pelotão.  

 Em entrevista para a presente pesquisa, Braga (2017) afirma que “os 

equipamentos devem ser suficientemente robustos para a operação no 

ambiente inóspito da Amazônia e devem ser de fácil manutenção”. Sobre isso, 

Hayashida (2017) complementa que, a correta adaptabilidade operacional e 

também a facilidade de manutenção devido à dificuldade logística serão 
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levadas em conta, ou seja, não basta replicar tecnologias e equipamentos dos 

itens já empregados noutro comando militar de área no CMA e CMN.  

 

3.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Diante do exposto e com base nos estudos acerca da concepção do 

SISFRON, bem como nos resultados apresentados no projeto-piloto, na área 

da 4ª Bda Cav C Mec (Dourados-MS), fica evidente que muito dos problemas 

descritos pelos comandantes de Pel Esp Fron serão sanados com a 

implantação do SISFRON na Amazônia. Entretanto, verifica-se a importância 

de levar-se em consideração a necessidade de adaptações nas estruturas que 

compõem os projetos para melhor se ajustarem às características do ambiente 

amazônico.  

 

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 problemática do crime transfronteiriços na 

Amazônia Brasileira, sobre a concepção SISFRON e sua implantação nos Pel 

Esp Fron.  

A revisão de literatura possibilitou uma profunda ambientação acerca 

dos temas em estudo, sobretudo, do SISFRON como projeto estratégico do 

Exército Brasileiro. Além disso, foi possível identificar a magnitude dos ilícitos 

transfronteiriços na faixa de fronteira da Amazônia.  

Outra questão de extrema relevância foram os resultados obtidos nos 

questionários distribuídos. A busca por um resultado fidedigno, bem como a 

necessidade de limitar a pesquisa no tempo, por se tratar de um assunto atual, 

fizeram com que o público alvo se restringisse a oficiais que estão atualmente 

vivenciando a experiência de servir num Pel Esp Fron, ou que se ausentaram 

recentemente de organizações militares dessa natureza. Não obstante disso, 
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foi possível identificar com maior precisão as limitações dos Pel Esp Fron no 

combate aos crimes transfronteiriços. 

Paralelo à distribuição desse instrumento de pesquisa, foram realizadas 

entrevistas de caráter investigativo, onde se buscou compreender a concepção 

do SISFRON no nível tático na área do CMO, onde se desenvolve a 

implantação do projeto piloto, e as demandas e especificidades das tropas de 

selva, em especial nos pelotões destacados. 

 Por fim, após a análise dos resultados colhidos nos instrumentos de 

pesquisa utilizados, foi realizada uma entrevista a fim de se investigar se o 

consórcio TEPRO, responsável pelo SISFRON, atenderia as necessidades 

latentes dos Pel Esp Fron ao implantar o SISFRON na região Amazônica. 

Dessa forma, chegou-se às seguintes conclusões acerca do tema 

central: 

a) o Pel Esp Fron deverá ter condições para atuar como um “sensor”, pela sua 

capacidade de coleta dos dados na faixa de fronteira e remessa dos mesmos, 

pelo canal de comando, até o mais alto escalão decisor, normalmente o 

Comandante da Brigada enquadrante, mas, em alguns casos, o próprio 

Comandante Militar de Área; após a decisão de ação, o Pel Esp Fron deverá 

ter capacidade de ser empregado como um “atuador” para executar a missão 

adequada para cada caso. 

b) Em alguns casos, o próprio Cmt Pel Esp Fron poderá ser o “sensor”, o 

“decisor” e o “atuador”, em frações de tempo muito reduzidas, apenas 

informando para controle o seu emprego, pelo meio mais rápido. Com isso, fica 

evidente que a estrutura de meios deverá lhe proporcionar essas capacidades. 

c) A estrutura organizacional dos Pel Esp Fron não será modificada, em 

princípio, para receber os equipamentos do SISFRON. Para tanto, buscar-se-á 

uma “modularidade” operacional do Grupo de Combate, a partir do seu 

elemento central, o combatente de selva, atendendo sua missão e, sobretudo, 

não alterando as restrições já existentes, como autonomia do sistema 

embarcado no combatente, seu peso e sua ergonomicidade. 

d) Os equipamentos devem ser suficientemente robustos para a operação no 

ambiente inóspito da Amazônia e devem ser de fácil manutenção. Haverá um 
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sistema de gerenciamento dos dados obtidos pelo GC e por sensores dentro 

da própria área da sede do pelotão, por exemplo, quando esta se situar na 

margem de rios, haverá sensores diversos para monitorar este meio 

diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os meios utilizados na 

área da 4ª Bda Cav Mec (Dourados-MS), não necessariamente serão os 

mesmos a serem implantados em outras regiões, pois buscar-se-á adequar-se 

às características do ambiente operacional ao qual estarão sendo empregados. 

e) Ainda assim, dentro da área da Amazônia, preveem-se formas modulares ou 

modularizáveis para cada necessidade, de acordo, com a posição geográfica 

ou acessibilidade de cada Pel Esp Fron. Isso fará com que sejam consideradas 

as características de cada pelotão e suas demandas regionais. Isso torna 

imperiosa uma fase de testes a fim de verificar a eficácia dos meios no 

ambiente de cada pelotão. 

f) Equipamentos tecnológicos como radares terrestres (portátil e veicular), 

câmeras de longo alcance, ARP (aeronave remotamente pilotada), 

equipamentos de visão termal, equipamentos de visão noturna (fósforo 

branco), viaturas ou embarcações leve de patrulhamento, viaturas ou 

embarcações blindadas, sistema de infovias fixas e móveis, tablet robustecido 

integrado ao sistema de georeferenciamento e Comando e Controle, dentre 

outras ferramentas tecnológicas, estão sob análise do consórcio TEPRO, para 

o SISFRON no CMA e CMN. Vale salientar que os projetos que integram  o 

SISFRON estão em constante evolução, conforme as necessidades e a 

disponibilidade orçamentária.  

g) A implantação do SISFRON, não causará impacto negativo na qualidade de 

vida do efetivo do Pel Esp Fron, ao contrário, oferecerá melhores condições de 

vida, sobretudo, aos pelotões isolados que dependem, por exemplo, de 

geradores de energia a diesel, e que têm restrições de acesso às informações. 

O SISFRON proverá meios alternativos de fornecimento de energia e de redes 

de informações e dados, resultando na melhoria na execução de sua missão 

operacional e paralelamente a isso, fornecerá melhores condições de vida às 

famílias.  

 Com base nas afirmações acima, fica evidente que a concepção do 

SISFRON atende às demandas do nível tático, em especial do Pel Esp Fron, 
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no combate aos crimes transfronteiriços na Amazônia Brasileira. Esse 

programa torna por inserir essas frações na era da informação, permitindo a 

utilização de meios tecnológicos de última geração em proveito a suas 

missões. 

 Contudo, a fim de minimizar os efeitos das limitações existentes nos Pel 

Esp Fron, haja vista a implantação do SISFRON na área do CMA e CMN não 

estarem entre as prioridades, vislumbra-se a aquisição de alguns componentes 

do SISFRON, em caráter emergencial para os pelotões. Conforme dito por 

Franco (2017), tais componentes integrariam o Módulo Especial de Fronteira 

(MEF). 

 Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade da aquisição do 

MEF, em caráter emergencial para os Pel Esp Fron. Os meios constantes no 

referido módulo devem atender as demandas citadas na Tabela 2 do presente 

trabalho e, em consequência, devem se aproximar dos meios citados no 

Quadro 4, do qual visa prognosticar o emprego de meios tecnológicos, no nível 

tático, na Amazônia brasileira. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

APÊNDICE 1 – ENTREVISTA AOS OFICIAIS CMT SU DAS OM 

INTEGRANTES AO PROJETO PILOTO DO SISFRON 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Inf Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula, cujo 
tema é SIFRON: Aplicabilidade tática pelos Pelotões Especiais de 
Fronteira no combate aos crimes transfronteiriços na Amazônia 
Brasileira. 

 Pretende-se, inicialmente, através da compilação dos dados coletados 
no presente instrumento de pesquisa, identificar a concepção do SISFRON 
com foco nas capacidades e limitações no Cmb aos ilícitos transfronteiriços. 
Num segundo momento, buscar-se-á prognosticar os resultados táticos da 
implantação do SISFRON na faixa de fronteira na região amazônica para os 
pelotões especiais de fronteira. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes SISFRON. 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: 

Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula (Capitão de Infantaria – AMAN 2007) 

Celular: (21) 97100-6585 

E-mail: guilhermebrasil86@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais 
relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo.  

QUESTIONAMENTOS  

2. Qual a capacidade do SISFRON diante os ilícitos transfronteiriços? 
3. Quais foram os aspectos positivos mais relevantes na implantação do 

SISFRON até os dias atuais? Qual o ganho, no que tange o combate aos 
delitos transfronteiriços? 

4. Quais foram os aspectos negativos mais relevantes na implantação do 
SISFRON até os dias atuais? Qual a perda, no que tange o combate aos 
delitos transfronteiriços?  

5. Como está organizada a estrutura do sistema e quais são seus níveis de 
decisão?  

mailto:guilhermebrasil86@gmail.com
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6. O projeto do SISFRON levou em consideração demandas no nível tático 
no combate aos delitos transfronteiriços? Dentro desse assunto, quais os 
principais benefícios que o projeto propiciará aos Pelotões Especiais de 
Fronteira?  

7. Ao analisarmos a concepção do SISFRON, verificamos que uma das 
possibilidades será a execução de operações interagências em todos os níveis. 
A  respeito  desse  assunto,  como funcionarão as ações no nível tático?  

8. Como o senhor enxerga a contribuição do SISFRON na colaboração e 
interação entre o Brasil e os países fronteiriços, no contexto do combate aos 
delitos transfronteiriços? No nível tático, em que medida o sistema dará suporte 
a troca de informações?  

9. Com relação ao emprego de novas tecnologias por parte dos Pelotões/ 
SU, quais ferramentas constantes no SISFRON contribuíram para a repressão 
aos ilícitos transfronteiriços? Como se desenvolve o adestramento, logística e 
emprego de tais ferramentas?  

10. Quais as principais dificuldades encontradas na utilização do SISFRON 
face à repressão aos ilícitos transfronteiriços?  

11. O SISFRON contempla a entrega de embarcações de patrulha para as 
OM que possuem cursos d’água navegáveis na faixa de fronteira, dentro de 
sua área de responsabilidade?  

12. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 
estudo? 

13. O senhor deseja complementar com mais alguma consideração?  

Obrigado pela participação. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

APÊNDICE 2 – ENTREVISTA AOS OFICIAIS DE ESTADO MAIOR 
INTEGRANTES DO CMA  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Inf Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula, cujo 
tema é SIFRON: Aplicabilidade Tática pelos Pelotões Especiais de 
Fronteira no Combate aos crimes Transfronteiriços na Amazônia 
Brasileira. 

  Pretende-se, com a presente pesquisa, prognosticar os resultados 
táticos da implantação do SISFRON na faixa de fronteira na região amazônica 
para os pelotões especiais de fronteira. 

A experiência profissional do senhor contribuirá, sobremaneira, para os 
resultados deste trabalho. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à 
disposição para esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula (Capitão de Infantaria – AMAN 
2007) 

Celular: (21) 97100-6585 

E-mail: guilhermebrasil86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais 

relevantes, Cursos e Estágios inerentes à área de estudo. 

QUESTIONAMENTOS  

2. Segundo Barbosa (2014), em sua  tese  na  qual  analisa  a  concepção  

do SISFRON no nível político/estratégico, afirma que a implantação do Sistema 

não é a solução para os problemas latentes da realidade das fronteiras 

amazônicas, mas sim, contribui – dentro de suas possibilidades – para uma 

possível solução ou amenização. Dada a relevância do assunto e o alto 

investimento de recursos financeiros demandados para execução do programa, 

se faz necessário o seguinte questionamento: em que medida o SISFRON 

contribuirá no nível tático, na missão dos pelotões especiais de fronteira, em 

coibir os ilícitos transfronteiriços na Amazônia Brasileira? 

mailto:guilhermebrasil86@gmail.com
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3.  O senhor acredita que a estrutura operacional de um Pelotão Especial 

de Fronteira  é  adequada  às necessidades de eficiência no combate aos 

crimes transfronteiriços na Amazônia? 

4. “O Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) tem como 

concepção permitir coleta, armazenamento, organização, processamento e 

distribuição dos dados necessários à gestão das atividades governamentais 

que visam a manter monitoradas áreas de interesse do território nacional, em 

particular da faixa de fronteira terrestre”. Diante dessa afirmação, como o Sr. 

avalia a concepção do SISFRON, face  o combate aos ilícitos transfronteiriços 

na Amazônia Brasileira? 

5. Quais contribuições no nível tático o senhor espera do SISFRON na 

Amazônia Brasileira? 

6. Segundo a proposta do programa, os meios de sensoriamento do 

SISFRON serão desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros da faixa de 

fronteira e contemplam as áreas de comunicações táticas, por satélites e 

estratégica, bem como um conjunto de radares terrestres e outras ferramentas 

de monitoramento e vigilância. Como o Sr. avalia o emprego de tais meios na 

estrutura do Pel Esp Fron face aos delitos transfronteiriços na Amazônia? 

7. Como está organizada a estrutura do sistema e quais são seus níveis de 

decisão? 

8. O projeto do SISFRON levou em consideração demandas no nível 

tático no combate aos delitos transfronteiriços? Dentro desse assunto, quais 

os principais benefícios que o projeto propiciará aos Pelotões Especiais de 

Fronteira? 

9. Dentre à concepção do SISFRON,  uma  das  possibilidades  será  a  

execução  de operações  interagências  em  todos  os  níveis.  A  respeito  

desse  assunto,  como funcionarão as ações no nível tático? 

10. Como o senhor enxerga a contribuição do SISFRON na 

colaboração e interação entre o Brasil e os países fronteiriços, no contexto do 

combate aos delitos transfronteiriços? No nível tático, em que medida o 

sistema dará suporte a troca de informações? 

11. Com relação ao emprego de novas tecnologias por parte dos 

Pelotões/ SU, quais ferramentas constantes no SISFRON contribuíram para a 
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repressão aos ilícitos transfronteiriços? Como se desenvolve o adestramento, 

logística e emprego de tais ferramentas? 

12. Quais as principais dificuldades encontradas na utilização do 

SISFRON face à repressão aos ilícitos transfronteiriços? 

13. O SISFRON contempla a entrega de embarcações de patrulha 

para as OM que possuem cursos d’água navegáveis na faixa de fronteira, 

dentro de sua área de responsabilidade? 

14. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com 

este estudo?  

15. O senhor deseja complementar com mais alguma consideração? 

Obrigado pela participação. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

APÊNDICE 3 – ENTREVISTA AO GERENTE  DESENVOLVIMENTO DE 
NEGÓCIOS DA BRADAR E SAVIS (CONSÓRCIO TEPRO) 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Inf Guilherme Aun de Barros BRASIL de Paula, cujo 
tema é SIFRON: Aplicabilidade Tática pelos Pelotões Especiais de 
Fronteira no Combate aos crimes Transfronteiriços na Amazônia 
Brasileira. 

  Pretende-se, com a presente pesquisa, prognosticar os resultados 
táticos da implantação do SISFRON na faixa de fronteira na região amazônica 
para os pelotões especiais de fronteira. 

A experiência profissional do senhor contribuirá, sobremaneira, para os 
resultados deste trabalho. Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à 
disposição para esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula (Capitão de Infantaria – AMAN 
2007) 

Celular: (21) 97100-6585 

E-mail: guilhermebrasil86@gmail.com 

  

IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome completo, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e Estágios 

relacionados à área de estudo. 

QUESTIONAMENTOS  

2. O Processo Seletivo para realização do SISFRON teve como 

contemplado o consórcio TEPRO, no qual a SAVIS está inserida como 

empresa gestora, principalmente com a responsabilidade técnica. Como se 

dará a participação da SAVIS na concepção do SISFRON? 

3.   Segundo BRAGA (2017), “à luz da percepção do emprego do SISFRON, 

instalado e em operação com a maioria dos meios necessários, é interessante 

destacar que o Pel Esp Fron terá um duplo papel: inicialmente, o Pel Esp Fron 

atuará como um “sensor”, pela sua capacidade de coleta dos dados na faixa de 

fronteira e remessa dos mesmos, pelo canal de comando, até o mais alto 
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escalão decisor, normalmente o Cmt da Bda enquadrante, mas, em alguns 

casos, o próprio Cmt Mil Amazônia; após a decisão de ação, o Pel Esp Fron 

poderá ser empregado como um “atuador” para executar a missão adequada 

para cada caso. Importante ressaltar que, em alguns casos (muito comuns!), o 

próprio Cmt Pel Esp Fron será o “sensor”, o “decisor” e o “atuador”, em frações 

de tempo muito reduzidas, apenas informando para controle o seu emprego, 

pelo meio mais rápido [...]”.  

4. Considera-se que para o Pel Esp Fron agir como “sensor”, é imperioso 

obter capacidades para realizar a vigilância e monitoramento de sua área de 

responsabilidade. Diante das extensas áreas características do ambiente 

amazônico, somente com o aparelhamento de meios tecnológicos como 

radares terrestres, câmeras de longo alcance, aeronaves remotamente 

pilotadas e etc, será possível a realização de tais atividades de forma eficaz. 

Baseado no descrito anteriormente, quais os projetos do SISFRON 

contemplarão os Pel Esp Fron? 

5. Para o Pel Esp Fron agir como “atuador” engloba algumas atividades 

referentes a função de combate movimento e manobra das quais destacam-se 

a prontidão operativa, , manobra tática e o controle de área, o que exigem um 

aparelhamento tecnológico e uma capacidade de mobilidade tática com 

viaturas e/ou embarcações. Quais os recursos materiais, vinculados a esse 

tema, serão implantados nos Pel Esp Fron com o advento do SISFRON? 

6. No tocante ao termo “decisor”, entende-se como necessária a existência 

de uma estrutura de Comunicações e Comando e Controle nos diversos níveis. 

Face às grandes distâncias existentes na região Amazônica e a precariedade 

de estradas, como funcionará essa estrutura? 

7. O programa SISFRON leva em consideração demandas no nível tático 

no combate aos delitos transfronteiriços? 

8. Dentro desse assunto, quais os principais benefícios que o projeto 

propiciará aos Pelotões Especiais de Fronteira? 

9. Com relação ao emprego de novas tecnologias por parte dos Pelotões e 

Companhias, quais das ferramentas abaixo relacionadas, contemplarão os Pel 

Esp Fron da Amazônia Brasileira? (Desconsiderar caso a ferramenta tenha 

sido citada em resposta anterior) 
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 - Radares terrestres (portátil e veicular); 

 - Câmeras de longo alcance; 

 - ARP (Aeronave Remotamente Pilotada); 

 - Equipamentos de visão termal; 

 - Equipamentos de visão noturna (fósforo branco); 

 - Viaturas ou Embarcações leve de patrulhamento; 

 - Viaturas ou Embarcações blindadas; 

 - Sistema de infovias fixas e móveis; 

 - Scaners veicular (para os Pel Esp Fron com estradas em sua 

proximidade); 

 - Holofotes; e 

 - Tablet Robustecido integrado ao sistema de georeferenciamento e C2, 

bem como aos radares. 

10. A respeito da avaliação do emprego dos meios de sensoriamento do 

SISFRON na estrutura dos Pel Esp Fron, BRAGA (2017), atual chefe do 

escritório de projetos do CMA, afirma: 

    “ - A estrutura organizacional dos PEF na área do CMA não será 

modificada, em princípio, para receber os equipamentos do SISFRON. Tal 

informação é dependente das experimentações doutrinárias em curso no CMO 

e no CMS. 

        Todavia, alguns pontos são destacados no âmbito do Cmdo CMA, em 

todas as oportunidades de abordagem e planejamento deste item, pela sua 

importância, como se verá a seguir: 

          > os meios de sensoriamento do SISFRON, na área do CMA, devem 

ser eminentemente móveis, evitando-se estruturas fixas e pesadas e 

necessitando do menor efetivo possível, para sua operação; 

          > a inserção dos meios do SISFRON não deve comprometer a 

qualidade de vida do efetivo do Pel Esp Fron; 

          > a implantação do SISFRON nos Pel Esp Fron do CMA não deve 

implicar em necessidade de grandes investimentos com a instalação de 

equipamentos, manutenção e treinamento de pessoal; 

          > os equipamentos não devem interferir no consumo de energia 

elétrica dos Pel Esp Fron]; 
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          > devem ser buscados equipamentos com capacidade autônoma de 

geração de energia, incluindo planejamentos para a utilização de possíveis 

excedentes de energia em prol da vida vegetativa dos efetivos dos pelotões; e 

          > os equipamentos devem ser suficientemente robustos para a 

operação no ambiente inóspito da Amazônia e devem ser de fácil manutenção.” 

 Com base nas afirmações acima, quais providências estão sendo 

tomadas pela SAVIS no tocante ao desenvolvimento dos projetos e à 

adaptação daqueles já existentes e testados na área da 4ª Bda Cav Mec, de 

forma a melhor atender as demandas dos Pel Esp Fron na Amazônia? 

11. Segundo FRANCO (2017) “o emprego dos meios de sensoriamento será 

extremamente positivo para a atuação dos Pel Esp Fron na faixa de fronteira, 

no entanto, antes da implantação será necessária a realização de testes para 

saber de que forma estes meios se comportarão face às características do 

ambiente amazônico, o que pode resultar em redução de alcance, 

interferências, mau funcionamento, etc.”. Com base nos testes realizados com 

os materiais empregados na área da 4ª Bda C Mec e na afirmação acima, o 

que a SAVIS vislumbra, como providencias necessárias para o emprego dos 

meios na área dos Pel Esp Fron na Amazônia? 

12. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este 

estudo?  

13. O senhor deseja complementar com mais alguma consideração? 

Obrigado pela participação. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
APÊNDICE 4 - QUESTIONÁRIO 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em 
Ciências Militares do Cap Inf Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula, cujo 
tema é SISFRON: a aplicabilidade tática pelos Pelotões Especiais de 
Fronteira no Cmb aos crimes transfronteiriços na Amazônia Brasileira. 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, identificar as  
principais limitações, dos Pelotões Especiais de Fronteira no Cmb aos ilícitos 
transfronteiriços, bem como identificar as necessidades de meios tecnológicos 
para o cumprimento de missões dessa natureza. 

A fim de cumprir com esse objetivo, 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 ao desenvolvimento e 
distribuição de materiais de emprego militar que aumentem a eficiência das 
pequenas frações do EB. 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: 

Guilherme Aun de Barros Brasil de Paula (Capitão de Infantaria – AMAN 
2007) 

Celular: (21) 97100-6585 

E-mail: guilhermebrasil86@gmail.com 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap        (   ) Ten  

 

2. O Sr. serve ou já serviu em um Pel Esp Fron, na função de Cmt ou 
SCmt?  

(   ) Sim        (   ) Não 
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3. No período em que esteve no Pel Esp Fron, o Sr. participou de alguma 
operação voltada para o combate aos ilícitos transfronteiriços?  
(   ) Sim        (   ) Não 

Caso “Sim”, quais?: 
_______________________________________________________________ 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

4. Conforme a Portaria Nr 061, de 16 de fevereiro de 2005, do Comandante do 
Exército, os ilícitos transfronteiriços e ambientais são os seguintes:  “a) a 
entrada (e/ou a tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas, 
munições, explosivos e demais produtos controlados, conforme legislação 
específica; b) o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que 
determinem dependência física ou psíquica, ou matéria prima destinada à 
sua preparação; c) o contrabando e o descaminho, especificados no Código 
Penal Comum; d) o tráfico de plantas e de animais; e) a entrada (e/ou a 
tentativa de saída) no território nacional de vetores em desacordo com as 
normas de vigilância epidemiológica". Diante disso, quais os ilícitos 
transfronteiriços mais comuns na área de responsabilidade do seu Pel Esp 
Fron?  
( ) Narcotráfico 

( ) Garimpo ilegal 

( ) Contrabando 

( ) Tráfico de armas 

(    ) Outros: _______________________________________________ 

 

5. O senhor acredita que a estrutura operacional de um Pelotão Especial de 
Fronteira  é  adequada  às necessidades de eficiência no combate aos 
crimes transfronteiriços na Amazônia? (Considere escala crescente de 1 a 
3, sendo 3 o grau de maior importância) 

(      ) 1    ( ) 2    ( ) 3 

 

Por quê? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

6. Na sua opinião, levando em consideração as missões de vigilância 
estratégica e de  repressão  aos  ilícitos  transfronteiriços, quais são os 
principais pontos fortes na estrutura de um Pelotão Especial de Fronteira? 
(Considere escala crescente de 1 a 3, sendo 3 o grau de maior importância) 
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Descrição\Grau 1 2 3 

A localização geográfica do Pel Esp Fron próximo aos limites 
fronteiriços do país, eixados com os principais cursos d'água ou 
estradas que permeiam a fronteira. 

   

A estrutura de pessoal do Pel Esp Fron. 
   

A colaboração da população que vive aos arredores do Pel Esp Fron. 
   

O apoio prestado pela Companhia Especial de Fronteira e pelo 
Batalhão de Infantaria de Selva enquadrante, nas atividades logísticas 
e operacionais. 

   

Outros: _________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

   

 

 
7. Quais as principais dificuldades encontradas por um Pelotão Especial de 

Fronteira para realizar de forma contínua o combate aos crimes 
transfronteiriços na Amazônia? (Considere escala crescente de 1 a 3, sendo 
3 o grau de maior importância) 

 

Descrição\Grau 1 2 3 

A falta de estrutura de informações, como a colaboração contínua de 
informações e conhecimentos  produzidos  pelas  instituições  Federais  
(Forças  Armadas,  ABIN,  etc.), Órgãos de Segurança Pública e 
instituições municipais. 

   

A precária estrutura de Comando e Controle, interligando as ações do 
pelotão aos níveis operacional-estratégico. 

   

A falta de colaboração da população local com o pelotão. 
   

A dificuldade de atuação devido às características do ambiente 
operacional ao qual se insere o Pel Esp Fron. 

   

Dificuldade logística de meios para a realização de patrulhas, 
reconhecimentos e atividades de fiscalização contra tais ilícitos. 

   

A falta de pessoal especializado das demais instituições do Estado, 
trabalhando em apoio a missão do Pel Esp Fron, como Polícia Federal 
que cumpre a função de Polícia Judiciária na faixa de fronteira. 

   

A falta de Embarcações adequadas à atividade de repressão aos 
ilícitos transfronteiriços. 

   

A falta de radares terrestres, meios  optrônicos de visão noturna e 
visão termal, VANT e outras ferramentas tecnológicas. 

   

Outros:_________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

   

 
 



47 

 

8. “O Sistema de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) tem como 
concepção permitir coleta, armazenamento, organização, processamento e 
distribuição dos dados necessários à gestão das atividades governamentais 
que visam a manter monitoradas áreas de interesse do território nacional, 
em particular da faixa de fronteira terrestre”. Diante dessa afirmação, como 
o Sr. avalia a concepção do SISFRON, face  o combate aos ilícitos 
transfronteiriços na Amazônia Brasileira?  
(    ) Insipiente  face às demandas existentes   
( ) Adequado às demandas existentes 
( ) Extremamente adequado às demandas existentes 

 

Por quê? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

 
9.  Quais contribuições no nível tático o senhor espera do SISFRON na 

Amazônia Brasileira? 
( ) Aumento na capacidade de vigilância e monitoramento 
( ) Maior capacidade de atuação em operações interagências 
( ) Maior presença do Estado nas áreas de fronteira 
( ) Maior efetividade no combate aos ilícitos transfronteiriços, contribuindo 
para o aumento da segurança nos centros urbanos 
(    ) Efetivação da Estratégia da Presença 
(    ) Salto tecnológico 
(    ) Proteção da Biodiversidade 
(    ) Proteção das populações indígenas 
(    ) Outros: _______________________________________________ 

 
 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 
10.  No que tange o emprego dos Sensores Óticos e Optrônicos para 

contemplar a função de combate Movimento e Manobra, avalie o grau de 
importância dos meios abaixo descritos com a finalidade de combate aos 
ilícitos transfronteiriços. (Considere escala crescente de 1 a 3, sendo 3 o 
grau de maior importância) 
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Descrição\Grau 
1 2 3 

BINÓCULO ÓTICO 
   

MONÓCULO DE VISÃO NOTURNA MODELO LORIS MK6 
   

BINÓCULO TERMAL (BT) MODELO CORAL CR 
   

BINÓCULO DE IMAGEM TERMAL MULTIFUNCIONAL 
   

 

 
11. Segundo a proposta do programa, os meios de sensoriamento do SISFRON 

serão desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros da faixa de fronteira e 
contemplam as áreas de comunicações táticas, por satélites e estratégica, 
bem como um conjunto de radares terrestres e outras ferramentas de 
monitoramento e vigilância. A figura abaixo representa os equipamentos de 
vigilância, monitoramento e sensoriamento destinados ao nível tático. 
(Considere escala crescente de 1 a 3, sendo 3 o grau de maior importância) 
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Descrição\Grau 
1 2 3 

RADAR DE DEFESA E SEGURANÇA SENTIR M20 F 
   

CÂMERA DE VÍDEO DE LONGO ALCANCE 
   

RADAR DE DEFESA E SEGURANÇA SENTIR M20 M EMBARCADO 
EM VIATURA OU EMBARCAÇÃO 

   

RADAR DE DEFESA E SEGURANÇA SENTIR M20 T 
   

ESTAÇÃO REMOTA DE COMANDO E CONTROLE ERC2 
   

 

 

12. Quais das ferramentas abaixo descritas, o Sr. julga necessário inserir no 
programa SISFRON, destinadas aos Pel Esp Fron, para auxiliar no Cmb aos 
delitos transfronteiriços? 

 

( ) Aeronave Remotamente Pilotada (ARP)  
( ) Scaners para veículos terrestres 
( ) Embarcações leve de patrulhamento 
( ) Embarcações blindadas de transporte de pessoal 
(    ) Outros: _________________________________________________ 
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FECHAMENTO 

 
12. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 

 

 

 



 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

APÊNDICE 5 – SOLUÇÃO PRÁTICA 

I – FINALIDADE 

 Apresentar uma solução prática acerca do presente trabalho, 

propiciando condições do aproveitamento da pesquisa em prol dos objetivos 

da Força Terrestre. 

II – INTRODUÇÃO 

Após uma detalhada análise acerca da concepção do SISFRON, 

baseado nos resultados apresentados no projeto-piloto, na área da 4ª Bda Cav 

C Mec (Dourados-MS) e na entrevista com gerente de desenvolvimento do 

consórcio TEPRO (Sr. Reinaldo Hayashida), bem como dos problemas 

descritos pelos comandantes de Pel Esp Fron face ao combate aos crimes 

transfronteiriços, conforme o resultado dos questionários distribuídos, permitiu 

prognosticar a aplicação dos meios do SISFRON nos pelotões destacados na 

faixa de fronteira amazônica.  

Tal percepção foi possível a partir da análise das variáveis que 

compunham a problemática dos crimes transfronteiriços, das especificidades 

do ambiente amazônico e do Pel Esp Fron. Contudo, o referido prognóstico não 

se apresenta como um resultado tangível, uma vez que se limita a uma opinião 

por parte deste profissional, baseado nos métodos de pesquisa utilizados no 

presente trabalho. Somado a isso, outras variáveis podem surgir, no interstício 

entre o período de realização da pesquisa e o de implantação dos meios do 

SISFRON, o que poderia tornar obsoleto os meios tecnológicos descritos nesta 

pesquisa. Não obstante a isso, CMA e o CMN não fazem parte do 

planejamento das duas primeiras fases de implantação do sistema. 

Conforme narrado por Franco (2017), tem-se discutido, em caráter 

emergencial, a aquisição de alguns componentes do SISFRON para os PEF, 
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no que se convencionou chamar de Módulo Especial de Fronteira (MEF). No 

contexto do MEF, foram levadas em consideração todas as implicações táticas 

para o emprego de equipamentos de alto valor tecnológico à doutrina de 

emprego e manutenção de uma pequena fração. Para este tipo de utilização, 

haverá a necessidade de aquisição de equipamentos de fácil manuseio, 

robustos e de fácil manutenção. 

 Desta forma, o presente anexo visa apresentar uma sugestão de 

equipamentos tecnológicos inseridos no programa SISFRON a comporem o 

MEF, a fim de atender, em caráter emergencial, as necessidades dos Pel Esp 

Fron no combate aos crimes transfronteiriços. 

III – DESENVOLVIMENTO 

  É inegável a necessidade da aquisição do Módulo Especial de 

Fronteira, em caráter emergencial para os Pel Esp Fron. Os meios constantes 

no referido módulo devem atender as demandas citadas na Tabela 2 do 

presente trabalho e, em consequência, devem se aproximar dos meios citados 

no Quadro 4. Para tanto, o Quadro 5, descrito no apêndice 6 apresenta uma 

sugestão abrangente1 do MEF. 

 

IV - CONCLUSÃO 

 Os Pel Esp Fron são peças fundamentais do Estado na vigilância 

da faixa de fronteira amazônica, sendo, na maioria das vezes, os únicos 

representantes. Sua presença é essencial para a estratégia da dissuasão 

e para a prevenção e combate aos crimes transfronteiriços. 

 O programa SISFRON está alinhado com as necessidades atuais dos 

Pel Esp Fron. Entretanto a premissa do “tempo” torna imperativa a aquisição 

em caráter emergencial de parte dos meios que compõem o SISFRON, por 

parte dos Pel Esp Fron. O MEF se apresenta como uma solução imediata para 

tornar os referidos pelotões mais eficientes em sua missão de combate aos 

crimes transfronteiriços na faixa de fronteira amazônica. 

                                                 
1 Os componentes do MEF podem variar conforme as necessidades de cada 
Pel Esp Fron, levando em consideração o ambiente ao qual está inserido e 
suas implicações para o desenrolar das missões do pelotão. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

APÊNDICE 6 – SUGESTÃO DO MÓDULO ESPECIAL DE FRONTEIRA (MEF) 

Subsistema Descrição do MEM Ilustração do 
MEM 

Portátil Veicular Individual Coletivo Quantidade Obs 

SENSORES ÓTICOS 
E OPTRÔNICOS * 

BINÓCULO 

 

X  X  8 unidades - 

MONÓCULO DE 
VISÃO NOTURNA 
MODELO LORIS 

MK6 

 

 

X  X  8 unidades - 

BINÓCULO 
TERMAL (BT) 

MODELO CORAL 
CR 

 
X   X 2 unidades - 

CONJUNTO 
SISTEMA 

BINÓCULO DE 
IMAGEM TERMAL 
MULTIFUNCIONAL 

COM 
PLATAFORMA 
INTEGRADA *** 

 

 

 

 X  X 1 unidade 

Binóculos de Imagem Termal Multifuncional - 
Sensores Óticos e Optronicos + Viatura 3/4 
Ton - Sensores Óticos e Optronicos + Rádio 
Veicular Multibanda V/UHF – Sensores Óticos 
e Optronicos + Baú - bancada de rádio na 
caçamba de viatura + Conversor de vídeo 
tático p/ Optrônicos + Switch/Roteador 
robustecido/militarizado para transmissão de 
dados/vídeo ETH (TMR Core para IP e non-IP 
Radio Networks) + Bateria do CORAL CR - 
Binoculo de Imagem Termal Multifuncional + 
Licenças de Software carregadores de mapa + 
Cabo robustecido/militarizado para ligação Vtr-
binóculo e binóculo-controle de 10m 

CENTROS DE 
COMANDO E 
CONTROLE * 

CENTRO DE 
COMANDO E 

CONTROLE FIXO 
 

- -  X 1 unidade 
Pavilhão Concreto + Equipamentos de 
Telemática + Geradores + Mobiliário 

QUADRO 5 – Sugestão para o Módulo Especial de Fronteira (MEF) 
Fonte: O autor 
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(*) Equipamento em teste na área da 4ª Bda Cav C Mec (projeto piloto do SISFRON). 
(**) Equipamento do Projeto COBRA. 
(***)  Nos Pel Esp Fron com vias de acesso prioritariamente fluviais, as Vtr ¾ Ton devem ser substituídas por embarcações tipo “Guardian 25”, adaptadas para o devido fim. 
(Figura 1)  

 

Subsistema Descrição do MEM Ilustração do 
MEM 

Portátil Veicular Individual Coletivo Quantidade Obs 

COMUNICAÇÕES 
TÁTICAS * 

MÓDULO LIMA A: 
VIATURA RÁDIO 

AGRALE MARRUA 
AM 11  

 X  X 1 unidade 

02 Rádio V/UHF RF-7800M-MP (30 MHz a 2 
GHZ, até 20 Watts) + Amplificador Adaptador 
Veicular (VAA) RF-7800M-250 (30 MHz a 
450MHz, 50 Watts) (450MHz a 512MHz, 20 a 
50 Watts + Laptop Robustecido Panasonic CF-
31 + Roteador Robustecido RF-6020-NW001 + 
Viatura AM-11 (Agrale Marruá ½ ton) 

MÓDULO LIMA B: 
VIATURA RÁDIO 

AGRALE MARRUA 
AM 11 

 
 X  X 1 unidades 

Rádio V/UHF RF-7800M-MP (30 MHz a 2 GHZ, 
até 20 Watts) + Amplificador Adaptador 
Veicular (VAA) RF-7800M-V150 (30-450MHZ , 
50 Watts) (450- 512MHz, 20 a 50 Watts) + 
Laptop Robustecido Panasonic CF-31 + Rádio 
UHF RF- 7800S-V001 (350-450MHz, 2 Watts) 
+ Viatura AM-11 (Agrale Marruá ½ ton) 

SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA, 

MONITORAMENTO E 
RECONHECIMENTO 

RADAR DEFESA E 
SEGURANCA 

SENTIR M20 F * 
 

- -  X 1 unidade 
Instalado em torre fixa + acompanha a CVLA + 

Shelter fixo 

CAMERA DE VIDEO 
LONGO ALCANCE * 

 

- -  X 1 unidade 

Rastreador + Módulo GPS localizador de norte 
integrado + Canal óptico termal de longo 
alcance com zoom de alta resolução + 
Telêmetro laser + Capacidade diurna/noturna 
de aquisição de alvos 

RADAR DEFESA E 
SEGURANCA 

SENTIR M20 M 
EMBARCADO EM 

VTE  AGRALE 
MARRUA/ OU 

EMBARCAÇÃO AM 
23 COM SHELTER 

DE 
COMUNICAÇÕES * 

 

 

 X  X 1 unidade 

 Rádio Portátil VHF EB 11 RF-7800V-HH +  
Viatura AM-23 (Agrale Marruá ¾ ton) + Shelter 
(S-788BR) + Gerador 3,2 KVA +Rádio Veicular 
V/UHV EB11 RF – 7800M – MP 

QUADRO 5 – Sugestão para o Módulo Especial de Fronteira (MEF). (Continuação) 
Fonte: O autor 
(*) Equipamento em teste na área da 4ª Bda Cav C Mec (projeto piloto do SISFRON). 
(**) Equipamento do Projeto COBRA. 
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(***)  Nos Pel Esp Fron com vias de acesso prioritariamente fluviais, as Vtr ¾ Ton devem ser substituídas por embarcações tipo “Guardian 25” ou “LPR 40”, adaptadas para 
o devido fim. (Figura 1)  

 

 

 

 

Subsistema Descrição do MEM Ilustração do 
MEM 

Portátil Veicular Individual Coletivo Quantidade Obs 

SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA, 

MONITORAMENTO E 
RECONHECIMENTO 

RADAR DEFESA E 
SEGURANCA 

SENTIR M20 T * 

 

X   X 1 unidades 
Base Giratória + Fonte AC/DC + Caixa de 
baterias + Tripé + Conjunto de cabos. + Tablet 
robustecido 

ESTAÇÃO REMOTA 
DE COMANDO E 

CONTROLE - ERC2 
* 

 

- -  X 1 unidade 
 2 Desktops + 2 Joysticks + 1 Servidor de 
dados + 1 Servidor de vídeo + 1 Switch 
ethernet + 1 Roteador ethernet 

SARP 
MULTIRROTOR/ 

CATEGORIA 0 ** 
 

- -  X 1 unidade - 

COMUNICAÇÕES 
POR SATÉLITE * 

TERMINAL MOVEL 
SATELITAL 

 

 X  X 1 unidade 
Hub - Terminal Móvel + Viatura ¾ Ton para o 
transporte de shelter - Terminal Móvel + 
Shelter - S788BR 

PROJETO COBRA/ 
RECOP** 

CAPACETE 
BALÍSTICO 

 

X  X  30 unidades - 
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COLETE 
BALÍSTICO 

MODULAR COM 
ACESSÓRIOS: 

PORTA 
CARREGADORES, 
COLDRE, PORTA 

GRANADAS E 
PORTA KIT 1º 
SOCORROS. 

 

X  X  30 unidades - 

QUADRO 5 – Sugestão para o Módulo Especial de Fronteira (MEF). (Continuação) 
Fonte: O autor 
(*) Equipamento em teste na área da 4ª Bda Cav C Mec (projeto piloto do SISFRON). 
(**) Equipamento do Projeto COBRA. 
(***)  Nos Pel Esp Fron com vias de acesso prioritariamente fluviais, as Vtr ¾ Ton devem ser substituídas por embarcações tipo “Guardian 25” ou “LPR 40”, adaptadas para 
o devido fim. (Figura 1)  
 

Subsistema Descrição do MEM Ilustração do 
MEM 

Portátil Veicular Individual Coletivo Quantidade Obs 

PROJETO COBRA/ 

RECOP** 

RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA (2 L) 

COM SUPORTE. 

 

X  X  30 unidades - 

MOCHILA DE 
ASSALTO 

PEQUENA E MÉDIA 
CAPACIDADE 

 

X  X  30 unidades - 

JOELHEIRAS E 
COTOVELEIRAS 

 

X  X  30 unidades - 

ÓCULOS TÁTICOS 

 

X  X  30 unidades - 
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LUVA TÁTICA 

 

X  X  30 unidades - 

LANTERNA TÁTICA 
 

X  X  30 unidades - 

MANTA 

 

X  X  30 unidades - 

SACO DE 
CAMPANHA  

X  X  30 unidades - 

QUADRO 5 – Sugestão para o Módulo Especial de Fronteira (MEF). (Continuação) 
Fonte: O autor 
(*) Equipamento em teste na área da 4ª Bda Cav C Mec (projeto piloto do SISFRON). 
(**) Equipamento do Projeto COBRA. 
(***) Nos Pel Esp Fron com vias de acesso prioritariamente fluviais, as Vtr ¾ Ton devem ser substituídas por embarcações tipo “Guardian 25” ou “LPR 40”, adaptadas para o 
devido fim. (Figura 1)  
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Embarcação Guardian 25 Embarcação Lancha de Patrulha Ribeirinha (LPR) 40 

  

Embarcação Guardian 25 Embarcação Lancha de Patrulha Ribeirinha (LPR) 40 

Figura 1: Embarcações adquiridas pelo Exército Brasileiro para a realização de operações de fiscalização de fronteira e operações ribeirinhas 
Fonte: Revista Verde Oliva Ano XLIII Nº 234 OUT 2016. 


