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A INCLUSÃO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS 
RECONHECIMENTOS DE FRONTEIRA 

 
ALEXANDRE ROSA DE MEDEIROS 

LUCAS MOREIRA 
 
RESUMO 
A fronteira brasileira abrange cerca de 16.800 km com 10 (dez) países diferentes na América do Sul 
cada um com suas peculiaridades e costumes. Isso acarreta muitos problemas, crimes de diversas 
formas, na área limítrofe do país. O Brasil por ser um país de dimensões continentais e com a 
economia mais avançada entre seus vizinhos tem uma posição de liderança na região. Tendo em 
visto essa situação é preciso sempre estar presente na fronteira, realizando patrulhamentos para 
demonstrar presença das forças nessa região e demostrar segurança para o povo que reside na área. 
Na atualidade foram desenvolvidos diversos meios tecnológicos para melhorar a eficácia deste 
patrulhamento, como por exemplo, VANT, óculos de visão noturna e equipamentos de visão termal 
por isso o Brasil como forma de projeção de força deve está sempre na vanguarda quanto a utilização 
de equipamentos de última geração.  Esse estudo visa verificar a importância da utilização dos meios 
tecnológicos nos reconhecimentos de fronteira e a projeção de força na nova conjuntura e analisar 
suas possibilidades e limitações assim como apresentar uma proposta de emprego destes materiais. 
Palavras-chave: Projeção de força. Reconhecimento de fronteira. Equipamentos. Segurança. 
 
RESUMEN 
La frontera brasileña abarca cerca de 16.800 km com 10 (diez) países diferentes en la América del 
Sur.cada uno com sus peculiaridades e costumbres. Eso conlleva muchos problemas, crimes de 
diversas formas, en la área limítrofe del país. El Brasil por ser un país de dimensiones continentales y 
con la economía mas avanzada entre sus vecinos tiene una posición de liderazgo en la región. 
Teniendo en cuenta esta situación se necesita siempre esta presente en la frontera, realizando 
patrullas para demonstrar presencia das fuerzas em esa reigión y demonstrar seguridad para el 
pueblo que reside en la área. En la actualidad fueran desarollados diversos medios tecnológicos para 
mejorar la eficacia de estas patrullas, como por ejemplo ,VANT, oculares de visión nocturna y equipos 
de visión termal por eso el Brasil como fuerma de proyección de fuerza debe esta en la vanguardia 
em cuanto a la utilización del medios tecnológicos en los reconocimientos de frontera y la proyección 
de fuerza en la nueva conyutura y analizar sus posibilidades y limitaciones así como presentar uma 
propuesta e empleo de estos materiales. 
Contraseñas: Projeción de fuerza. Reconocimiento de frontera. Equipo. Seguridad. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil, possui aproximadamente 16.800 km de fronteiras que o limitam com 

todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador, e com o território ultra-

marino da Guiana Francesa. São fronteiras mortas, naturais e artificiais 

(configuradas, aceitas e incontestadas) em diferentes estágios de vivificação, 

número de habitantes, desenvolvimento, ação e presença estatal e que praticamente 

estavam definidas desde o Tratado de Madri (1750). Estes estágios eram (e ainda 

são, embora já muito reduzidos) extremamente deficientes nas regiões Norte e 

Centro-Oeste, em especial na faixa de fronteira. 

Os governos da Revolução Democrática de 1964 empenharam-se 

profundamente em reduzir esta situação, agravada pela conjuntura mundial da 

época (antagonismo Ocidente-Oriente), em particular a expansão do comunismo, 

sua intensificação por intermédio de movimentos revolucionários países vizinhos e a 

crescente campanha pela “internacionalização da Amazônia, disfarce pouco 

convincente para justificar a supressão de nossa soberania naquela região, já 

sabidamente gigantesca fonte de recursos econômicos estratégicos (minerais metais 

preciosos, petróleo entre outros)”. 

Sob o lema Integrar Para Não Entregar o governo federal iniciou a execução 

de primoroso planejamento visando a ligação entre as regiões nacionais (inexistente) 

e a ocupação produtiva da Amazônia e do Centro – Oeste entre outros objetivos. 

A Iniciou-se a construção das estradas hoje imprescindíveis às regiões em 

apreço, pioneiramente com a BR-364, BR-174, BR-319 e outras que asseguram a 

integração terrestre das regiões. Estas rodovias foram implantadas pelo Exército. 

Paralelamente outras ações, necessárias e objetivas foram efetivadas. Aeroportos e 

campos de pouso foram implantados em pontos fronteiriços, escola e universidades 

construídas e ativadas, mais estradas foram abertas, redes de telecomunicações 

entraram em funcionamento, a fronteira agrícola expandiu-se, a Zona Franca de 

Manaus tornou-se pólo econômico de grande importância. 

No âmbito das Forças Armadas a presença militar na área, particularmente na 

Amazônia, expandiu-se significativamente. Grandes Comandos, Grandes Unidades, 

Unidades e Unidades especializadas foram criadas, permitindo que estes efetivos 

garantissem a ocupação em pontos críticos da fronteira, até então desguarnecidos. 

Já na época estes efetivos eram considerados insuficientes, o que hoje se confirma 
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e se planeja solucionar. Este aumento da presença militar, em particular do Exército, 

nos trouxe excepcionais conhecimentos doutrinários para o emprego de força militar 

na região, especialmente os oriundos do Centro de Instrução de Guerra na Selva, 

dos Batalhões de Infantaria de Selva e das unidades de Engenharia, Comunicações 

e Logística. A criação e ativação de Pelotões Especiais de Fronteira mostrou-se 

medida de especial acerto. Assegurou a presença do Estado em pontos onde muitas 

vezes ele nunca esteve, permitiu o florescimento de comunidades em seu entorno, 

integrou comunidades indígenas, dando-lhes o sentimento de pátria e brasilidade 

para eles inexistente ou desconhecido, impediu influências externas danosas e 

obteve conhecimentos fundamentais a respeito da área ao seu redor dentre muitas 

outras consequências positivas. 

Após o ciclo dos governos do Movimento Democrático de 1964, sua política 

de Segurança e Defesa, além de muitos de seus programas e projetos sofreram um 

processo de descaso, críticas acerbas, abandono e péssima administração, 

processo este conduzido por visão curta, despreparo e nefasta orientação 

ideológica. 

Neste período, no que tange às fronteiras iniciou-se o Programa Calha Norte, 

com o objetivo principal de manutenção de soberania na Amazônia, além de 

contribuir para a promoção de seu desenvolvimento ordenado e sustentável, 

iniciativa esta do então Ministério do Exército. Deveria integrar ações se muitos de 

seus equivalentes, no entanto elas não se efetivaram, e, exceto os objetivos a cargo 

das Forças Armadas pouco deles foram alcançados. 

Paralelamente verificou-se na faixa fronteiriça daquela região e da do Centro - 

Oeste grande aumento de crimes e ilícitos, até então inexistentes ou de pequena 

monta, particularmente os relacionados a grande mazela dos dias atuais: o tráfico de 

drogas e suas sabidas consequências criminais além de crimes transnacionais 

Observou-se também nestas áreas aumento de crimes ambientais, notadamente os 

ligados a exploração de garimpos, à extração de madeira, violação de reservas 

indígenas, tráfico de armas, contrabando e tráfico de pessoas dentre outros, quadro 

que em maior ou menor grau ainda perdura. 

O Ministério da Defesa, no âmbito de sua estruturação, elaborou 

recentemente a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o 
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Livro Branco de Defesa Nacional, documentação que estabelece diretrizes, objetivos 

e planejamentos para o assunto. 

Neste processo o Exército elaborou e está implantando a Estratégia Braço 

Forte (EBF) sob as seguintes premissas: 

-O Exército será organizado sob a égide do trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença. 

-Adensará a presença de suas unidades nas fronteiras. 

-A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa e 

deverá ser mantida em elevada prioridade para a articulação e o equipamento das 

tropas. 

-Deverá desenvolver, para atender aos requisitos de monitoramento/controle, 

mobilidade e presença, o conceito de flexibilidade em combate. 

A Estratégia Braço Forte compõe-se do Plano de Articulação, que trata do 

posicionamento de efetivos para atender a concepção estratégica de emprego, 

presença e dissuasão e do Plano de Equipamento. 

 O primeiro compreende os programas Amazônia Protegida e Sentinela da 

Pátria e o segundo, por sua vez, inclui os Programas Mobilidade Estratégica e 

Combatente Brasileiro. Estes planos estão alinhados com o Plano de Articulação e 

Equipamento de Defesa (PAED). Portanto a EBF contempla os seguintes 

programas: 

a) Programa Amazônia Protegida, conjunto de projetos voltados para o 

fortalecimento da presença militar terrestre na Amazônia. Prevê a implantação 

progressiva de novos pelotões especiais de fronteira, além da modernização dos 

existentes. Simultaneamente, o Exército prevê a implantação do Sistema de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), por intermédio da utilização de meios 

eletrônicos e radares interligando sistemas militares e civis. 

   b) Programa Combatente Brasileiro (COBRA), que compreende os projetos 

dedicados à pesquisa e desenvolvimento de produtos de Defesa com estruturas do 

Exército e da Base Industrial de Defesa. 

1.1 PROBLEMA 
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O Brasil por ser um pais de dimensões continentais apresentam diversos tipos 

de problemas em sua área de fronteira. Na Região da fronteira Norte do país, porção 

que engloba os estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre os delitos mais 

comuns cometidos naquela área são: o tráfico de pedras preciosas e animais 

silvestres, garimpo ilegal e tráfico de madeiras e drogas. A invasão de madeireiros e 

garimpeiros em reservas indígenas também é um problema a ser combatido na faixa 

fronteiriça. Cabe lembrar que outros delitos também ocorrem com frequência da 

Amazônia. A floresta amazônica apesar de possuir uma área de lavrado no estado 

de Roraima sua enorme maioria é de terreno com mata fechada o que dificulta as 

operações militares na região.  

Na região da fronteira do Centro-Oeste do Brasil, porção que engloba os 

estados do Mato grosso e Mato grosso do Sul, os crimes mais comuns registrados 

são: o tráfico de armas e drogas (como a maconha e a cocaína), o descaminho e o 

contrabando oriundos da Bolívia e do Paraguai. A fronteira oeste brasileira é 

composta em boa parte pelo Pantanal área essa que em muitos meses do ano fica 

com restrições de passagem devido às inundações, mesmo com isso, muitos 

infratores continuam fazendo seus delitos apesar da dificuldade de transposição. 

Pode se observar que a fronteira brasileira possui diversos tipos de problemas 

e peculiaridades que tornam os reconhecimentos de fronteira uma atividade de suma 

importância para o combate aos crimes transfronteiriços, segurança nacional e para 

projeção de força. A questão é como dentro deste complexo contexto o Exército 

brasileiro poderia utilizar a seu favor modernos aparatos tecnológicos como VANT, 

óculos de visão noturna de ultima geração e óculos de visão termal, para melhor 

emprego de pequenas frações controle das fronteiras do Norte e Centro-Oeste do 

Brasil? 

1.2 OBJETIVOS 

Discorrer em que medida a utilização de aparatos tecnológicos, como por 

exemplo, VANT (Drones), óculos de visão noturna e termal contribuem para 

obtenção de dados de interesse e também para a melhoria da eficácia das 

operações militares de pequenas frações na faixa de fronteira. 

Para a execução do objetivo geral de estudo, foram levantados alguns 

objetivos específicos, citados abaixo, que permitiram a sequência estudo em 

questão: 
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a) Discorrer sobre a eficiência dos VANT, óculos de visão noturna e termal no 

emprego de pequenas frações da na faixa de fronteira; 

b) Citar a importância da projeção de força com o uso de equipamentos 

tecnológicos em reconhecimentos e operações na faixa de fronteira; 

c) Discorrer sobre o custo/benefício da utilização de meios tecnológicos em 

reconhecimentos e operações na faixa de fronteira; 

d) Descrever as possibilidades e limitações dos aparatos tecnológicos, que 

possam contribuir para a projeção de força e obtenção de dados para a segurança 

na faixa de fronteira. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Na faixa de fronteira do Brasil ocorrem diversos tipos de crimes 

transfronteiriços, isso contribui para o aumento da violência na fronteira e nas 

grandes cidades do país e colocam em risco a segurança dessas regiões. Na 

tentativa de combater esses crimes o Exército realiza os reconhecimentos de 

fronteira e juntamente com os outros órgãos de segurança realiza operações de 

combate a esses delitos transfronteiriços. 

Como alguns equipamentos tecnológicos são de invenções recentes ainda 

não existe uma doutrina consolidada no âmbito do Exército quanto ao emprego 

desses aparatos como VANT, por exemplo, em favor das pequenas frações.  

A obtenção de informação imediata contribui essencialmente para o processo 

decisório do comando para agir assim com maior eficácia e eficiência. Como alguns 

aparatos tecnológicos de pequeno porte podem alcançar distâncias consideráveis de 

seu operador, isso faria que durante um reconhecimento de fronteira fosse 

economizado o uso meios (pessoal e material) e contribuiria para uma melhor 

intervenção tanto do comando quanto da tropa em esteja na ação, pois ambos 

teriam mais informações em tempo mais curto. 

Em razão da pouca disseminação do uso de VANT, óculos de visão noturna e 

termal nos reconhecimentos de fronteira que é o tipo de operação objeto desse 

trabalho o intuito é apresentar ideias para melhorar a eficácia e eficiência do 

emprego de pequenas frações nessas atividades (projeção de força e 

reconhecimento de fronteira). 



6 

 

2 METODOLOGIA 

Para obter informações precisas que contribuíssem para uma possível 

solução do problema apresentado no capítulo anterior o desenvolvimento desta 

pesquisa se baseou em diversas leituras sobre trabalhos apresentados por autores 

especialistas nas áreas estudadas neste artigo, e realização de questionários e 

entrevistas com especialistas. 

A maneira em que foi abordado o problema teve seu foco no tipo de conceito 

de pesquisa qualitativa, pois a intenção é explicar o porquê que o uso de materiais 

tecnológicos de última geração, como VANT, óculos de visão noturna (AN PVS 31A) 

e equipamentos de visão termal, contribuiriam para a projeção de força do Exército 

brasileiro durante os reconhecimentos de fronteira. 

Em relação ao objetivo geral apresentado, a modalidade apresentada foi a 

exploratória, pois durante a realização dos reconhecimentos de fronteira o uso 

destes tipos de equipamentos neste tipo de operação é praticamente nulo, o  que 

torna de suma importância o estudo destes materiais para uma melhor eficácia e 

projeção de forca durante os reconhecimentos. Assim para colher subsídios para o 

desenvolvimento deste trabalho foram realizadas entrevistas exploratórias e seguida 

de questionário para um público que possui com vivência profissional na área. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Começamos a delimitação desta pesquisa definindo os termos e conceitos, 

com a intenção de se alcançar uma possível solução do problema de pesquisa, 

sendo baseada em uma revisão de literatura no período de 2014 a 2016. Essa 

delimitação baseou-se na necessidade de aprofundamento do tema, visto que o uso 

destes tipos de equipamentos no país ainda são muito recente.  

O ano do início da delimitação foi colocado devido ao uso destes tipos de 

equipamentos serem novidades no Brasil e no Exército. Como alguns destes 

equipamentos já terem sido utilizados por outros órgão de segurança neste tipo de 

operação é importante colher informações sobre as experiências adquiridas.     

Algumas ideias-chave foram utilizadas como: projeção de força, tecnologia, 

economia de meios, segurança, reconhecimento de fronteira. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque principal nas ações de reconhecimentos de 

fronteira como projeção de força sob uma nova conjuntura. 
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a. Critério de inclusão: 

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

projeção de força e programas de modernização de uso de equipamentos militares 

modernos; 

- Estudos, matérias jornalísticas, reportagens da rede mundial de 

computadores que retratam inovações tecnológicas e a situação da fronteira 

brasileira. 

- Estudos sobre os impactos dos crimes transfronteiriços na segurança das 

fronteiras. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de tropas nos reconhecimentos de 

fronteira; e 

- Estudos cujo foco visa verificar a utilização de equipamentos de última 

geração pelas tropas nos reconhecimentos de fronteira como maneira de projeção 

de força.  

2.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se baseou e então se contemplou com a coleta de dados 

da seguinte maneira: entrevista exploratória e questionário. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a intenção de aumentar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

ANDRÉ FELIPE BOTELHO GONDIM   – 
Cap EB 

Experiência como Cmt Pel Fuz  na região Centro –
Oeste e Norte 

GUILHERME AUN BRASIL DE PAULA – 
Cap EB 

 Experiência como Cmt de Pel Esp Fron- 4º PEF 
Cucuí 

QUADRO 1 – 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 a função de comandante de pelotão em ações de reconhecimento de 

fronteira e em operações contra crimes transfronteiriços na área de limítrofe  
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brasileira. O estudo foi feito no grupo de oficiais da arma de infantaria, formados na 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi restrita 

a militares que comandaram Pel Fuz por ocasião de missões de reconhecimentos de 

fronteira e operações contra crimes transfronteiriços nas regiões Norte e Centro-

Oeste do Brasil. Esse escalão foi escolhido pelo fato de seus comandantes 

possuírem uma maior aproximação com a tropa em missões que os lugares onde 

são realizadas muitas vezes os militares estarão destacados em um local longínquo 

do país e por isso o Tenente devido a sua formação é o mais apto e competente a 

tomar decisões mais cabíveis. Devido ao conjunto dessa situação, formação 

acadêmica e interação com a fração, que o Cmt Pel foi escolhido para ser a amostra 

deste trabalho.  

Assim sendo, utilizando-se dados obtidos com uma média de oficiais que 

serviram na faixa de fronteira da região Norte e Centro-Oeste, a população a ser 

estudada foi estimada em 90 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das 

induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, 

a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 39. 

Como normalmente o comando de Pel Fuz é feito por tenentes, a amostra 

contemplou também alguns capitães, pois alguns militares foram promovidos e 

continuaram a comandar pelotões, como Cmt de Pel Esp Fron, por exemplo. Dessa 

feita, foram distribuídos questionários para 60 oficiais do EB com experiência em 

atuações em operações na fronteira do Brasil. 

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

(nideal=39), utilizando-se como (N) o valor de 90 militares. 

A amostra foi selecionada em diferentes Organizações Militares situadas na 

fronteira, para assim a não haver interferência de respostas vícios  nas respostas. A 

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta (pessoalmente) 

ou indireta (whatsApp ou e-mail) para 90 militares que atendiam os requisitos. 

Entretanto, devido a diversos fatores, somente 35 respostas foram obtidas (84,74% 

de nideal e 58,33% dos questionários enviados), não havendo necessidade de 

invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do nideal (39), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=39) foi 
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inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 

amostra, no entanto não inviabiliza, tampouco reduz a relevância desta pesquisa, 

haja vista a especialização da amostra. 

Foi realizado um pré–teste com 05 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que 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, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudos sobre o reconhecimento de fronteira e a projeção de força no 

Brasil no contexto atual, coloca o país em uma posição delicada devido as suas 

largas fronteiras com cerca de 10 (dez) países diferentes cada um com sua cultura e 

costumes. Além disso, alguns equipamentos, como por exemplo, o VANT, possuem 

limitações quanto ao seu emprego, no entanto, seu uso potencializa de grande 

maneira o cumprimento da missão.  

O primeiro item estudado tentou esclarecer qual melhor tipo de VANT seria o 

mais eficaz para a projeção de força e melhor desempenho das pequenas frações 

na realização dos Reconhecimentos de Fronteira em termos de eficácia nas ações. 

O gráfico a seguir apresenta o resultado obtido:             

 

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre o tipo de VANT que seria mais 
eficaz nas operações de reconhecimento de fronteira. 

Fonte: O autor 

A percepção da amostra, de forma geral, expõe que o tipo de VANT Mini, com 
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alcance de até 10 quilômetros, como por exemplo, o israelense SKYLARK se 

constitui como um dos mais aptos para o tipo de emprego de pequenas frações 

durante os reconhecimentos de fronteira. Devido ao seu alcance e autonomia atende 

as necessidades que o Cmt Pel tem para obter dados necessários para a tomada de 

sua decisão.    

Neste segundo item, a intenção foi verificar se o uso de VANT contribuíria a 

redução de crimes transfronteiriços, visto que este tipo de infração contribui para a 

violência dentro do território brasileiro e que assim é uma das tarefas que está 

intrínseca dentro do reconhecimento de fronteira.    

 

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores absolutos, pode-se verificar que o uso de VANT 
contribuiria para a redução de alguns crimes  transfronteiriços. 

Fonte: O autor 

Analisando esse resultado, verifica-se a necessidade de mobiliar as frações 

da fronteira com VANT para que estas forças possam ter capacidade de projetar 

força operando e monitorando as áreas limítrofes com esses equipamentos de última 

geração. Tropas israelenses utilizam este tipo de VANT(SKYLARK) para monitorar 

suas fronteiras principalmente com o Líbano e na Faixa de Gaza para coibir qualquer 

tipo de ataque a seu território e paralelamente demonstrar sua força na região. 

O próximo item procurou analisar se o usando VANT haveria uma economia 

de meios como, por exemplo, combustível e material de emprego militar (MEM), por 

parte das pequenas frações na realização dos reconhecimentos de fronteira. O que 
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pelo resultado se concluiu que a grande maioria dos militares que responderam a 

este questionário concordam que a implementação de VANT ajudaria em economia 

recursos e materiais. 

Com o uso de VANT evitaria determinados deslocamentos por lugares mais 

inóspitos sendo os mesmos feitos pelos VANT. Assim seria menos necessária 

presença de tropa no terreno, o  que reduziria o risco de acidentes durante as 

operações, além de ações mais efetivas e pontuais, após reconhecimento do VANT. 

O consumo de combustível na utilização de embarcações e viaturas, devido as 

grandes distâncias a serem percorridas é muito alto por isso com reconhecimentos 

prévios esse gasto de recursos seria diminuído e acarretaria em mais um 

complemento para auxiliar a tropa empenhada.  

 

GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em valores percentuais, que 87,2% diz que o uso de VANT 
auxiliaria na economia de meios durante os reconhecimentos de fronteira 

Fonte: O autor 

Neste item, foi perguntado se o emprego do VANT equipado com câmera de 

visão termal contribuiria para uma melhor eficácia na obtenção de informação e 

assim auxiliar o Cmt Pel a tomar determinadas decisões durante os 

reconhecimentos de fronteira a ser realizado pelas pequenas frações. O que se 

comprovou que a grande maioria concorda plenamente ou concorda que sim, sendo 

assim foi verificado pelos militares que responderam o questionário que sua 

eficiência no emprego em reconhecimento de fronteira é inegável.  

O gráfico a seguir comprova que 56,4 % dos militares que responderam o 

questionário dizem que concorda e 43,7 % diz que concorda plenamente e não 

houve uma resposta discordando. 
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GRÁFICO 4  – Avaliação da amostra, em valores percentuais, a maioria concorda que haveria uma 
maior eficácia na obtenção de informação pelo uso de VANT equipado com meios de 
visão termal. 

Fonte: O autor 

Na atualidade os meios de emprego militar estão evoluindo de uma maneira 

muita rápida, com isso neste item foi procurado verificar qual óculos de visão noturna 

seria melhor para ser utilizado nos reconhecimentos de fronteira. As tropas de 

operações especiais brasileiras utilizam o entre outros óculos de visão noturna o AN 

PVS 31A geração que possui contemplam sistemas modernos, como o uso do 

Fósforo Branco. O óculos que se encontram na maioria das unidades de infantaria 

do Brasil é o AN PVS 7. A pergunta foi designada para saber se a utilização desse 

tipo de equipamento aumentaria a projeção de força das frações durante o 

reconhecimento de fronteira. 

 

GRÁFICO 6 – Avaliação da amostra, em valores percentuais, que a totalidade que respondeu foi a 

maioria concorda que o uso de equipamentos de visão noturna mais modernos (AN 
PVS 31 A) aumentaria a projeção de força.  

 
Fonte: O autor 

O item a seguir teve com o intuito de verificar entre alguns meios tecnológicos 

relacionados como VANT, óculos de visão noturna (AN PVS 31A) e óculos de visão 
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termal, qual seria o de melhor aproveitamento pelas pequenas frações para ter uma 

maior eficácia nos reconhecimentos de fronteira. 

 

GRÁFICO 7 – Avaliação da amostra, em valores percentuais, que o VANT seria o que teria o melhor 
aproveitamento pelas pequenas frações nos reconhecimentos de fronteira. 

Fonte: O autor 

O estado da arte seria a junção desses equipamentos para assim ter 

condições de visualizar alvos a grandes distâncias com uma melhor precisão e em 

condições adversas de pouca ou nenhuma visibilidade, pois a tropa teria condições 

de atuar a qualquer momento e sob quaisquer condições de emprego. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação à pesquisa e os objetivos a serem alcançados neste trabalho, 

entende-se que a pesquisa realizada cumpriu o desejado, contribuindo para o 

entendimento da opinião dos militares que estão mais avançados na linha frente dos 

confrontos acerca da importância da inserção de equipamentos tecnológicos, na 

atuação em missões de reconhecimentos de fronteira das pequenas frações. 

A revisão de literatura possibilitou chegar à conclusão que a implementação 

de meios tecnológicos com VANT equipados com equipamento de visão termal e 

óculos de visão noturna (AN PVS 31A) contribuiria para uma maior projeção de força 

do Brasil na faixa de fronteira e também auxiliaria para uma tomada de decisão mais 

eficaz do comandante Pel Fuz durante os reconhecimentos de fronteira e nas 

missões no combate a crimes transfronteiriços, o que contribui para uma ação mais 

cirúrgica e mais bem planejada, devido a quantidade de informações que o Cmt Pel 

Fuz terá acesso. 
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Pode-se citar como, por exemplo, a projeção de força na faixa de fronteira dos 

EUA com o México. O Exército dos EUA já está sendo empregando na fronteira com 

o México utilizando táticas, técnicas e procedimentos de guerra usados no Iraque e 

no Afeganistão, e incluindo os voos de Predators, aeronaves não tripuladas, e 

tecnologia capaz de localizar túneis que conduzem para dentro do território 

americano. A fronteira do Brasil com seus vizinhos é muito maior que a dos EUA 

com o México, no entanto os crimes que lá ocorrem são semelhantes.  

A alimentação constantes de informações, em tempo real, com VANT  aos 

Cmt Pel Fuz que estão destacados, possibilita uma melhor interpretação para uma 

melhor  tomada de decisão nos reconhecimentos de fronteira para que a missão seja 

bem executada. 

Por outro lado, os optrônicos mais modernos como o AN-PVS 31A e os VANT 

apresentam algumas limitações, pois são aparelhos que não são fabricados no 

Brasil, isso acarreta a uma logística de manutenção e reparos destes materiais mais 

caros. Outro ponto é a quantidade de baterias que são necessárias para o uso 

destes materiais com eficiência em todo o tempo das operações, pois em muitos 

reconhecimentos de fronteira os militares passam dias sem contato com a 

civilização. Isso acarreta um maior planejamento para o uso destes meios nas 

missões a serem executadas.  

Observando as tecnologias disponíveis atualmente, é de suma importância a 

aquisição de equipamentos de combate modernos, para que o Cmt Pel possa ter 

meios que disponibilizem as informações do teatro de operações com dados 

precisos para que o mesmo possa tomar sua decisão ou pedir assessoramento ao 

seu escalão superior o mais rápido possível.  

Recomenda-se, assim, que sejam disponibilizados VANT de baixo ou médio 

alcance equipados com equipamentos de visão termal e óculos de visão noturna 

(AN-PVS 31A) para os Cmt de Pel e Gp nas Companhias das OM que tem como 

missão os reconhecimentos de fronteira na regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. 

Como esses equipamentos são recentes no cenário mundial muitos dos vizinhos 

brasileiros não tem acesso a esse tipo material, portanto os pelotões realizando 

operações na área da fronteira irão dissuadir o potencial das tropas do Exército 

brasileiro.        

Conclui-se, então, que como as atuações sendo cada vez mais detalhadas  e 
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o emprego de pequenos efetivos descentralizados em missões concomitantes é de 

suma importância que as pequenas frações sejam equipadas com os melhores e 

mais modernos equipamentos disponíveis para que possam ser economizadas vidas 

e também recursos financeiros do país e que o Brasil sendo detentor de meios tão 

nobres e atuais possa projetar força no cenário internacional.  
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ANEXO - SOLUÇÃO PRÁTICA 

Com estudo do reconhecimento de fronteira e a projeção de força sob uma 

nova conjuntura com o intuito de analisar as possibilidades e limitações e uma 

proposta de otimização de emprego, recomenda-se, que sejam disponibilizados VANT 

de baixo alcance equipado com equipamentos de visão termal para os batalhões de 

fronteira para que o mesmo seja disponibilizado para o Pelotão que for realizar o 

reconhecimento na faixa fronteiriça e também adquirir óculos de visão noturna como o 

AN-PVS 31A para os Cmt de Pel e Gp nas Companhias das OM que tem como 

missão os reconhecimentos de fronteira na regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.  

Alguns países utilizam o VANT de baixo alcance para obter informações sobre 

possíveis violações de suas fronteiras como o caso de Israel que utiliza o SKYLARK  

que pode ser conduzido e empregado por pelotões de fuzileiros, como também os 

EUA que já utilizam VANT de maior alcance. A seguir temos uma foto de um militar 

israelense lançando o SKYLARK, e ao lado a fotografia VANT (SKYLARK), retirada da 

internet. 

  

Foto: militar israelense lançando o SKYLARK  

Como esses equipamentos são recentes no cenário mundial muitos dos 

vizinhos brasileiros não tem acesso a esse tipo material, portanto os pelotões 

realizando operações na área da fronteira irão dissuadir o potencial das tropas do 

Exército brasileiro.        

Conclui-se, então, que como as atuações sendo cada vez mais detalhadas 

tanto para demonstrar presença na faixa de fronteira ou para coibir alguns crimes 

transfronteiriços que assolam a faixa lindeira brasileira e assim potencializam o crime 

nos grandes centros urbanos brasileiros. Com o aumento do emprego de pequenas 



frações descentralizadas em missões destacadas as tropas devem ser mobiliadas com 

os mais modernos equipamentos disponíveis para que possam ser economizadas 

vidas e também recursos financeiros do país e que o Brasil sendo detentor de meios 

tão nobres e atuais possa ter uma projetação de força no cenário internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


