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Aluno
AÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA BRASIL E PARAGUAI

Marco Aurelio de Avellar Bolze*

RESUMO
O  presente  Artigo  Científico  teve  como  objetivo  apresentar  as  ações  do  11º  RC  Mec,  unidade
operacional do Exército presente na fronteira Brasil e Paraguai, em sua Área de Responsabilidade.
Para  retratar  a  realidade,  foram realizadas  pesquisas  na doutrina  e  legislação  em vigor,  jornais,
revistas e pesquisas de campo por meio de questionários e entrevistas encaminhadas via e-mail a
autoridades especialistas que serviram na Organização Militar e conhecem a problemáticas atinentes
à região. A falta de políticas públicas, combinada com o rigor legal, impõe ao cidadão local a exclusão
social. Grupos criminosos do Paraguai se aproveitam da fragilidade da fronteira para ingressar com
diversos ilícitos em território brasileiro, fato que incorre no aumento da criminalidade e da violência
nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, além de intensificar a disputa
por  território  pelas  diversas  facções  criminosas.  O  Departamento  da  Polícia  Federal,  a  Receita
Federal e a Polícia Rodoviária Federal não contam com meios para promoverem a segurança pública
plena das fronteiras. O Governo Federal, por sua vez, instituiu o Plano Estratégico de Fronteiras e,
em  seguida,  editou  o  programa  denominado  Estratégia  Nacional  de  Fronteiras,  que  vem  sendo
implementados na área.  As Forças Armadas através do Exército,  e no caso o 11º RC Mec,  têm
coordenado  operações  pontuais  na  faixa  de  fronteira.  Nessas  ações  realizadas  pelas  Forças
Armadas, tem por objetivo integrar órgãos federais e estaduais de segurança pública em um esforço
conjunto.  Tem se buscado,  ainda,  um modelo  de  atuação  que  contemple  as  ações  na faixa  de
fronteira  coibindo  o  ilícito  transnacional,  mas  que  permita  adestrar  os  efetivos  e  produzir  efeitos
relacionados com a missão precípua das Forças Armadas que é a Defesa Externa.

Palavras-chave: Faixa de Fronteira. Segurança Pública. Brasil. Paraguai. Forças Armadas.11º RC
Mec

ABSTRACT
The present Scientific Paper had as objective to present as actions of the 11th RC Mec operational
unit of the Army deployed in the border of Brazil and Paraguay. The lack of public policies combined
with legal rigor, imposes the social exclusion in part of the local citizen. Criminal groups in Paraguay
take advantage  of  the  fragility  in  the  border  to  enter  and  commit  various  illegal  acts  in  Brazilian
territory, this fact increases crime and violence in large urban centers such as Rio de Janeiro and
intensifies  the  territorial  dispute  of  the  various  criminal  factions.  The  Federal  Police  Department,
Federal Revenue Service and Federal Highway Police do not appropriate means or not enough to
promote full public border security. The Federal Government in turn established the Strategic Border
Plan edited program called National Border Strategy, which is being implemented. The Armed Forces
through the Army and in this case the 11th RC Mec is coordinating the contacts in the border strip.
These actions carried out by the Armed Forces have tried to integrate federal and state public safety
bodies in a joint effort. We have also sought a model of action that contemplates how actions in the
border area curbing the transboundary illicit but that remains to train the troops and produce effects
within the primary mission of the Armed Forces that is an External Defense.

Keywords: Border Strip. Public security. Brazil. Paraguay. Armed Forces.11º RC Mec.

** Capitão da Arma de Cavalaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) em 2007. 
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1 INTRODUÇÃO

A missão mais nobre do Exército é a defesa da pátria que, na Faixa de

Fronteira, significa dissuadir qualquer atividade contrária à  soberania nacional,

dando condições para que  o  Estado brasileiro atue na região.  Na Faixa  de

Fronteira, a presença confunde-se com a defesa da pátria.  

A Estratégia Nacional de Defesa (END-2012)  elenca  o  trinômio

monitoramento/controle, mobilidade  e presença como esteio da capacidade

dissuasória. Nesse sentido, está sendo implantado o moderno Sistema Integrado de

Monitoramento de Fronteira (SISFRON) que tem como objetivo principal a proteção

da fronteira terrestre brasileira. 

O Brasil e o Paraguai possuem uma das regiões lindeiras mais movimentadas.

Compartilham  aproximadamente  1.330  quilômetros  de  fronteira.  Esta  região  se

transformou nos últimos anos numa das principais rotas do tráfico internacional de

drogas  e  de  armas  de  fogo  na  América  do  Sul,  além  do  contrabando  e  do

descaminho de mercadorias e veículos roubados. Outra preocupação na região está

ligada à disputa de poder e ao controle do tráfico de drogas e armas entre facções

criminosas.

 

    Figura 1: Área de Operações do 11º RC Mec 
    Fonte: Apresentação do Cmt do 11º RC Mec aos alunos da ECEME 

O 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, unidade do Exército Brasileiro, está

localizado na cidade de Ponta Porã-MS. Unidade operacional e de fronteira,  é a

Organização Militar de reconhecimento que está sobre o eixo principal da 4ª Bda C

Mec  (Dourados).  O  Regimento  encontra-se  em condições  de  realizar  operações
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contra ameaças externas e, além disso, tem atuado assiduamente no combate a

ilícitos transnacionais, em conformidade com a Lei Complementar nº 97. 

O 11º RC Mec tem sob sua responsabilidade oito municípios que fazem parte

do seu Setor de Proteção Integrado. São eles: Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna

Carapã, Caarapó, Juti, Jatei, Vicentina e Glória de Dourados.  

A Área de Operações dessa Unidade é farta em temas que caracterizam os

desafios  contemporâneos,  aspecto  que  exige  amplo  domínio  de  capacidades

atinentes  aos  desafios  impostos,  tais  como:  diversidade  étnica,  tensões  sociais,

tráfico de armas, narcotráfico, conexões com terrorismo e crimes ambientais, dentre

outros.

Para que seja confeccionado um estudo lógico e capaz de trazer contribuições

proveitosas ao Exército Brasileiro,  este trabalho irá  abordar as características da

área de responsabilidade do 11º RC Mec, onde serão observados os reflexos destas

para a segurança pública, e por fim verificar como a atuação do 11º RC Mec na faixa

de fronteira Brasil – Paraguai, que ocorre por meio de uma mescla entre ações de

fiscalização  contra  crimes  transnacionais  e  operações  de  defesa  externa,  pode

contribuir com o Estado na melhoria da segurança pública.

1.1 PROBLEMA

A ausência do Estado na região fronteiriça vem aguçando cada vez mais as

discussões relativas à segurança das fronteiras. As organizações criminosas têm se

aproveitado da fragilidade na fronteira para ingressar diversos ilícitos, principalmente

drogas  e  armamento,  em  território  brasileiro,  que  têm  ocasionado  um  aumento

significativo da criminalidade nos grandes centros urbanos.

Nesse contexto, foram criados arcabouços jurídicos para possibilitar o emprego

das  Forças  Armadas  com poder  de  polícia  numa  faixa  de  até  150  km,  com a

intenção  de  ampliar  o  alcance  do  Estado  e  amparar  juridicamente  as  ações

operacionais das Forças Armadas. 

Essa forma de atuação tem gerado ampla discussão, principalmente, no que

tange ao protagonismo ou não das Forças Armadas neste tipo de operação. Esse

debate  se  dá  principalmente  pelos  efeitos  colaterais  que  essas  ações  possam

ocasionar relacionados à opinião pública e à possível represália das Organizações

Criminosas (ORCRIM).
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Com a finalidade de direcionar a pesquisa, foi formulado o seguinte problema:

Em que medida a atuação do 11º RC Mec na faixa de fronteira Brasil – Paraguai, por

meio do sincretismo entre as ações de fiscalização contra crimes transnacionais e

operações  de  defesa  externa,  pode  contribuir  com  o  Estado  na  melhoria  da

segurança pública? 

1.2 OBJETIVOS

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) identificar as necessidades e as características da região no que tange à

segurança pública;

b)  o tipo de operação que o 11º RC Mec tem desenvolvido na região;

c)  o “Modus Operandis” do 11º RC Mec em sua Área de Responsabilidade;  

    d)  o Emprego de Pelotões ou Esquadrões destacados permanentemente na

Área de Responsabilidade do 11º RC Mec; e

          e) uma proposta de emprego para os RC Mec localizados na faixa de

fronteira.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

A fraca presença do Estado na região lindeira vem acentuando cada vez mais as

temáticas ligadas à segurança das fronteiras. Criminosos têm se aproveitado da falta

de controle e fiscalização nas fronteiras para ingressar com drogas e armamento em

território  brasileiro,  ação esta  que  vem gerando um aumento  da criminalidade  e

violência nos centros urbanos, bem como interferindo diretamente na sensação de

segurança da população.

Os Órgãos de Segurança Pública (OSP) Federais e Estaduais não contam com

meios  logísticos  e  efetivos  para  promoverem  a  segurança  das  fronteiras,  a

repressão e a prevenção aos ilícitos transnacionais. Os Estados fronteiriços, por sua

vez,  não  possuem  a  atribuição  legal  para  zelarem  pelas  fronteiras,  tampouco,

possuem recursos para tal.  Na tentativa de não serem suprimidos pela violência

decorrente  do  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  oriundos  das  fronteiras,  eles  são

obrigados  a  buscarem  soluções  pontuais  que  não  transcendam  os  marcos

fronteiriços.
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O poder de polícia dado ao Exército Brasileiro (EB) na faixa de fronteira não tem

como objetivo  colocar  a  Força  Terrestre  no  combate  aos  crimes fronteiriços  em

substituição  aos  Órgãos  responsáveis,  mas,  permitir  a  proteção  da  tropa  ao  se

defrontar  com  uma  situação  de  ilícitos  e  trazer  maior  efetividade  para  atuação

interagências, bem como realizar diversificados apoios aos OSP, como por exemplo

na questão logística.

O  11º  RC  Mec,  localizado  na  fronteira  Brasil  -  Paraguai  tem  desenvolvido

operações em sua área de responsabilidade que mesclam fiscalização contra ilícitos

transfronteiriços e defesa externa. Esse modelo de operação tem se mostrado bem

eficiente,  pois  além  de  dissuadir  ações  criminosas,  tem  produzido  consistentes

relatórios que proporcionam a atualização de informações da área de operações. 

Nesse sentido, o estudo em questão se justifica por promover a abordagem de

um tema  atual,  que  relaciona  o  aumento  da  criminalidade  nos  grandes  centros

urbanos com a falta de fiscalização na faixa de fronteira, bem como, promove um

modelo de atuação para os Regimentos Mecanizados que se encontram debruçados

na faixa de fronteira.

2. METODOLOGIA

Para  que  fosse  formulada  uma  solução  adequada  para  o  problema,  o

delineamento desta  pesquisa  contemplou  uma  leitura  analítica  e  fichamento  das

fontes, entrevistas, questionários, argumentação e discussão de resultados.

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

conceitos de  pesquisa  qualitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio

dos questionários foram fundamentais para a compreensão do tema.

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do assunto, o

que exigiu  uma familiarização inicial,  materializada  pela  condução de entrevistas

exploratórias  e  distribuição  de  questionário  para  uma  amostra  criteriosamente

selecionada com “expertise” profissional na área de estudo.

2.1REVISÃO DE LITERATURA

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos,

a fim de viabilizar a solução do problema apresentado. Esta revisão foi baseada em

literaturas  e  documentos  que  abordassem ideias  acerca  do  tema.  Com  isso,  a
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delimitação ficou interligada ao cenário que se apresenta na Área de Operações do

11º RC Mec. 

Embora exista uma grande preocupação dos governos federais e estaduais

com o aprimoramento e articulação do Crime Organizado no Estado do MS, e, como

consequência, a tomada de atitudes estratégicas para combatê-los, nota-se que os

criminosos que, por sua vez, também alteram rapidamente sua forma de agir, rotas,

investimentos de estrutura e equipamentos. 

A atividade  de  narcotráfico  ramifica-se  em 3  (três)  atividades  principais:

compra  e  venda  de  drogas,  lavagem de  dinheiro  e  ligação  com integrantes  do

Primeiro Comando da Capital  (PCC) e do Comando Vermelho (CV) nos grandes

centros, a fim de alcançar outros propósitos ilícitos.

O método mais utilizado para envio em grande escala da maconha para o

Brasil  tem  sido  o  fundo  falso  de  caminhões,  os  veículos  que  transportam

principalmente madeira, soja, calcário e carvão, e caminhões-guincho. Em pequena

escala  a  droga  está  sendo  transportada  em  veículos  de  luxo  e  tipo  “pick-up”

roubados.

O fluxo da cocaína ocorre da seguinte forma, por exemplo: vem da Bolívia

via  Paraguai  e  acessa  o  Brasil  pelas  cidades  de  Aral  Moreira/MS,  Coronel

Sapucaia/MS, Pedro Juan Caballero/PY, Bela Vista/MS e Caracol/MS; posteriormen

te, segue em território brasileiro por via rodoviária ou aérea.
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                Figura 2: Fluxo de drogas e armas para o Brasil 
                 Fonte: Apresentação do Cmt do 11º RC Mec aos alunos da ECEME 

As rotas de escoamento estão delimitadas, conforme o tipo de produto a ser

transportado,  sendo  utilizadas,  principalmente,  estradas  vicinais  ou  clandestinas,

rodovias federais e estaduais sem fiscalização, pistas de pouso clandestinas ou até

mesmo legalizadas pela ANAC e redes fluviais. 

A Constituição da República Federativa do Brasil dividiu no seu texto legal as

atribuições inerentes à fronteira brasileira, 

Os artigos 142 e 144 da Constituição Federal dispõem essas atribuições:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e
pela  Aeronáutica,  são  instituições  nacionais  permanentes  e  regulares,
organizadas  com  base  na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.
...
Art. 144. § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento
de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas  públicas,  assim  como  outras  infrações  cuja  prática  tenha
repercussão  interestadual  ou  internacional  e  exija  repressão  uniforme,
segundo se dispuser em lei;
 II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competência [...] (BRASIL, p.87-
88 ,1988).”.
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Estaria  resolvido  o  problema  das  fronteiras,  se  a  Constituição  Federal

estivesse sendo cumprida em sua íntegra. Ocorre que, entretanto, o Departamento

da  Polícia  Federal  não  possui  meios  e  homens  necessários  para  promover  a

repressão e prevenção aos ilícitos transnacionais. Este fato reflete diretamente na

criminalidade e violência dos Estados com fronteira. Esses Estados, por sua vez,

não possuem a atribuição legal para zelarem pelas fronteiras, tampouco, possuem

recursos para tal. 

A  fim  de  tornar  a  repressão  mais  ativa  e  a  prevenção  aos  crimes

transnacionais nas fronteiras brasileiras mais efetivas, o Governo Federal editou a

Lei  Complementar  nº  97,  de  09  de  junho  de  1999,  modificada  pelas  Lei

Complementares nº 117/2004 e nº 136/2010, as quais atribuem às Forças Armadas

a  competência  para  promoverem ações  inerentes  à  polícia  judiciária  em caráter

subsidiário de maneira isolada ou em cooperação com outros órgãos. Amparado

nessa legislação, o 11º RC Mec tem realizado operações desse tipo na região.

2.2 COLETA DE DADOS

A  pesquisa  bibliográfica  foi  realizada  com a  intenção  de  coletar  dados  e

informações que pudessem servir de base para o presente estudo. 

Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

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

entrevista exploratória, questionário e grupo focal.

    2.2.1 Entrevista

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com o seguinte especialista:

Nome Justificativa
HÉLCIO MIRANDA DUQUE BOTELHO – Cel EB Cmt do 11º RC Mec nos anos 2014 e 2015

QUADRO 1 – Quadro de Especialista entrevistado
Fonte: O autor

2.2.2 Questionário

O  estudo  foi  limitado  particularmente  aos  oficiais  da  arma  de  Cavalaria,

oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras e que estão no mínimo realizando

o aperfeiçoamento na EsAO, no mínimo. 



8

 A  amostra  selecionada para  responder  aos  questionários  ficou  restrita  a

militares  que  serviram  no  11º  RC  Mec,  possuidores  ou  realizando  o  Curso  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), e que ocuparam as funções de Estado Maior

ou Comandante de Esquadrão. 

a. Critério de inclusão:

- Militar aperfeiçoado ou realizando o aperfeiçoamento na EsAO;

- Ter composto o EM do 11º RC Mec;

- Ter comandado Esquadrão no 11º RC Mec; e

- Estudos qualitativos sobre as características da área de responsabilidade do

11º RC Mec.

b. Critério de exclusão: 

- Não haver servido no 11º RC Mec; e

- Não ser, no mínimo, Cap realizando o aperfeiçoamento na EsAO.

             GRÁFICO 1 – Amostra do Questionário
             Fonte: O Autor

Foi  realizado  um  pré-teste  com  4  capitães-alunos  da  Escola  de

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), 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.

2.2.3 Grupo Focal



9

Devido  à  natureza  exploratória  da  investigação  e  visando  debater  os

resultados  colhidos  nos  questionários,  foi  conduzido  um  grupo  focal  com  os

seguintes especialistas:

Nome Justificativa
MAURÍCIO DA COSTA VARGAS – TC EB SCmt do 11º RC Mec

EDILMAR SCHUMACKER SOARES – Cap EB Oficial de Operações do 11º RC Mec
MATEUS FERNANDES BRUM DA SILVA – Cap EB Cmt do 1º Esqd C Mec/11º RC Mec nos

anos de 2015 e 2106
QUADRO 2 – Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal
Fonte: O autor

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas,

desacordos entre o encontrado na literatura analisada e a percepção da amostra

alcançada por intermédio dos questionários, notadamente nos seguintes aspectos:

a) o tipo de operação que mais tem se desenvolvido na região;

b)  emprego  de  Pelotões  ou Esquadrões  destacados permanentemente  na

Área de Responsabilidade do 11º RC Mec; e

c)  o  “modus  operandis” do  11º  RC  Mec  em  apoio  ao  Estado  contra  a

criminalidade, sem deixar de estar pronto para cumprir a missão principal de Defesa

da Pátria prevista na Constituição Federal.

       3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Iniciando a análise dos resultados e discussões, observa-se primeiramente a

percepção dos militares que serviram em Ponta Porã quanto ao comprometimento

das diversas instituições no combate aos crimes transnacionais.

Os militares  que realizaram operações  durante  sua passagem no 11º  RC

Mec,  consideram as  Forças  Armadas  como a  Instituição  mais  comprometida  no

combate aos crimes transnacionais mesmo não sendo essa sua missão principal.  

             Gráfico 2 - Opinião da amostra, quanto ao comprometimento das Instituições.
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            Fonte: O autor

A partir deste resultado, observa-se a necessidade de adequação às novas

demandas apresentadas. Temos problemas graves que transcendem a segurança

pública,  atingem  a  defesa  e  comprometem  algumas  instituições  não  tão

compromissadas na resolução desses problemas. A preocupação relacionada com a

falta de comprometimento no combate implica na permanência desses problemas e

seus reflexos nos grandes centros urbanos, com atos intermináveis de violência,

assassinatos, roubos e disputas pelo poder entre facções criminosas.

Seguindo  na discussão,  verificou-se  que  o  manual  de  Operações  EB-MF-

10.103  elenca  quatro  operações  básicas  que  podem  ser  desencadeadas

isoladamente ou de forma combinada são elas: Ofensiva, Defensiva, Pacificação e

Apoio à a Órgãos Governamentais.

 Ao observar-se a conjuntura geopolítica atual, não há nenhuma perspectiva

de um conflito com o nosso vizinho Paraguai. No que tange à segurança pública,

tem se verificado um grande aumento da criminalidade, principalmente, nos grandes

centros  urbanos.  Alguns  especialistas  relacionam  esse  aumento  a  disputas

territoriais entre facções criminosas nas áreas fronteiriças como Brasil e Paraguai. 

Os OSP estaduais e federais carecem de efetivo e material e, desta forma

tem  se  dado  mais  atenção  aos  problemas  internos,  acarretando,  e

consequentemente, no crescimento do número de operações de Apoio a Órgãos
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Governamentais, em detrimento às demais.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam o resultado relacionado:

                             Gráfico 3 -  Período que o militar permaneceu no 11º RC Mec Operação Básica
mais realizada.

                            Fonte: O autor

O manual de Operações EB-MF-10.103 traz cinco formas de Apoio a Órgãos

Governamentais. São elas a Proteção Integrada, Ações sob égide de organismos

internacionais,  emprego em apoio  à  política  externa em tempo de paz ou crise,

atribuições subsidiárias e outras formas de apoio designadas ou funções atribuídas

por lei.  

Dentro da Proteção Integrada podem ser realizadas cinco tarefas diferentes,

São elas: Garantir os Poderes Constitucionais, Garantir a Lei e a Ordem, Proteger

Estruturas Estratégicas, Realizar Ações na Faixa de Fronteira e Prevenir e combater

o terrorismo. 

Durante a pesquisa foi verificada a mais realizada no 11º RC Mec nos últimos

anos.
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             GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, quanto à tarefa de Proteção Integrada no 11º RC Mec.
             Fonte: O autor

Outro item questionado foi a visualização do emprego de frações destacadas

permanentemente na Área de Responsabilidade do 11º RC Mec. Utilizando-se como

exemplo o desdobramento nas Fronteiras do Comando Militar da Amazônia (CMA),

a utilização de Pelotões Especiais de Fronteira poderia auxiliar no monitoramento e

controle  das  fronteiras,  bem  como  a  atualização  permanente  do  Levantamento

Estratégicos de Área (LEA). 

                      GRÁFICO 5 – Avaliação da amostra, sobre o emprego de frações destacadas 
                      Fonte: O autor

Outro assunto abordado no questionário esteve relacionado ao formato ideal

de  atuação  do  11º  RC  Mec  em  operações  na  faixa  de  fronteira,  no  qual  se

destacaram os seguintes comentários:

a) “Empregando ações de Rec Mec Fron, operações reais em um cenário na

faixa  de  fronteira,  utilizando  de  Técnicas  Táticas  e  Procedimentos

doutrinários dos Pel e Esqd C Mec, onde há uma mescla de ações Tipo

AOG na faixa de fronteira com abordagem de veículos e revistas e ações

de  reconhecimento  que  produzem  atualização  do  Levantamento

Estratégico de Área (LEA) ”. 
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                 Figura 3: Calco de Operações Op Rec Mec Fron 

                  Fonte: Apresentação do Comandante do 11º RC Mec aos alunos da ECEME       

b)  “O  emprego  se  confunde  com  as  ações  de  combate  a  ilícitos

transnacionais,  uma  vez  que  a  cidade  está  debruçada  na  fronteira.  Face  ao

apresentado, o emprego poderia ser contínuo, porém isto acarretaria um desgaste

desnecessário  à  imagem  da  Força,  bem  como  uma  possível  reação  do  crime

organizado aos integrantes da OM. Face ao que ocorre durante as apreensões, o

militar condutor por várias vezes se posta à frente do cidadão que cometeu o ilícito

transnacional. Apesar do emprego previsto na Lei Complementar, é imperioso que a

OM não perca seu espirito e formação de defesa da pátria.”.

Por fim, almejando verificar, criticamente, a opinião dos militares a respeito do

tema, foi  disponibilizado um espaço para considerações sobre o estudo, no qual

surgiram vários comentários, dos quais ressalta se:

a) “Há uma opinião formada no âmbito do Exército, de que as Operações de

AOG atrapalham o treinamento de Defesa Externa. Minha experiência como Cmt

Esqd  Operacional  do  11  RC  Mec  me  coloca  em  opinião  contrária.  A  tropa

operacional  da  OM  deveria  estar  apta  para  atuar  na  faixa  de  fronteira  e  em

operações de Defesa Externa.  Devido à grande demanda de operações,  o Esqd

ficou  um ano  sem fazer  operações  de  Cavalaria  mecanizada,  mas,  na  primeira

oportunidade, após um curto período preparatório, realizou em Rec de eixo com dois

de seus pelotões em excelentes condições. Nesse sentido, as OM devem procurar
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criar  pelotões  híbridos,  que estejam constantemente  preparados  para  operações

inopinadas de GLO ou na faixa de fronteira, mas que também possam, mesmo que

poucas vezes ao ano, manter um adestramento mínimo em defesa externa. E a OM

deve criar um ciclo de adestramento que permita a criação de um Esqd Operacional,

um Esqd de Qualificação (forte em Defesa Externa) e outro para formar o recruta.

Assim, mantem-se o foco na instrução para Defesa Externa durante a formação,

mantém  um  adestramento  mínimo  anual  para  o  Esqd  Operacional  em  defesa

externa e as Op GLO e na faixa de fronteira ficam no encargo apenas do Esqd Op,

que mantém seu padrão pela instrução, pela experiência acumulada das operações,

conseguida através da manutenção da integridade tática desta SU para extrair o

máximo que for possível. ”; e

b) “A fronteira oeste do país se mostra um caldeirão de ameaças à segurança

pública do Estado, e, portanto, há necessidade de uma solução conjunta de vários

setores, sendo a segurança e defesa um único vetor contra estas ameaças. Nesse

interim, a atuação e o protagonismo das Forças Armadas não correspondem a uma

solução eficiente. Outro ponto importante corresponde ao preparo da tropa. Embora

se observe que a principal ameaça à estabilidade da faixa de fronteira são os crimes

transnacionais,  há de se entender  que o  emprego de tropa vai  além das ações

subsidiárias. Desta feita, o preparo de tropa não deve ser condicionado ao combate

a esses crimes, deve sim existir módulos de adestramentos particulares. Com isso,

as Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) de emprego de tropa existentes para a

defesa  externa devem ser  complementadas  com as particularidades  da faixa de

fronteira,  e  não  alocadas  em  um  segundo  plano.  Cresce  de  importância  a

modularidade da tropa, porém as bases operacionais devem ser mantidas.”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, criando alternativas

para  a  participação  necessária  das  Forças  Armadas  no  combate  aos  ilícitos

transnacionais sem deixar de cumprir sua missão precípua de Defesa Externa.

A revisão de literatura possibilitou identificar as necessidades e características

da região no que tange à segurança pública. 
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Concluiu-se  que  a  Área  de  Operações  do  11º  RC  Mec  está  repleta  de

desafios e por suas características de fácil permeabilidade deve-se ter uma atenção

especial.

A compilação de dados permitiu verificar que o tipo de operação que o 11º RC

Mec tem desenvolvido com maior frequência na região são as operações de apoio a

órgãos  governamentais  bem como  a  necessidade  de  uma  solução  conjunta  de

vários setores, sendo a segurança e defesa um único vetor contra as ameaças que

se apresentam. 

 Relativo ao “Modus Operandis” empregado na Área de Responsabilidade do 11º

RC Mec conclui-se que essa mescla de fiscalização contra ilícitos transfronteiriços e

defesa externa utilizando-se de técnicas de reconhecimento tem se mostrado uma

boa  alternativa  para  o  emprego  dual  do  Regimento.  Dessa  forma,  se  consegue

reprimir  ações  criminosas  e  ainda  adestrar  a  tropa  nas  técnicas,  táticas  e

procedimentos de reconhecimento. 

Com  relação  ao  Emprego  de  Pelotões  ou  Esquadrões  destacados

permanentemente na Área de Responsabilidade do 11º RC Mec, pode se concluir

que seria uma alternativa interessante para suprir essa falta de presença do Estado.

Essas frações atuariam destacadas nos mesmos moldes que já ocorre no Comando

Militar da Amazônia e dentre outras missões atuariam como constante sensores de

informação e atualização do Levantamento Estratégico de Área. Obviamente haveria

a necessidade de uma alteração no QCP do 11º RC Mec aumentando o seu efetivo

profissional que hoje é de 70%. 

Conclui-se,  portanto,  que  ao  se  verificar  o  que tem sido realizado  no 11º

Regimento  de Cavalaria  Mecanizado,  se  obtém um modelo  de atuação  para  os

demais RC Mec localizados na faixa de fronteira, adequando as necessidades de

fiscalização aos ilícitos transnacionais com as ações primordiais de defesa externa.
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CAPÍTULO 4

REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

ARTIGO V

RECONHECIMENTO EM OPERAÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA

4-15. GENERALIDADES

a. O reconhecimento em operações  na faixa  de fronteira  (Rec Op Fx Fron)
possui características peculiares, por serem realizados em território nacional
e amparados por legislação específica as operações na faixa de fronteira.

b. Este reconhecimento se diferencia dos demais pois além da utilização das
Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) do reconhecimento, são realizadas
ações de patrulhamento e pontos de controle voltados a fiscalização contra
ilícitos transnacionais.

c. As  medidas  de  coordenação  e  controle  utilizadas  no  Rec  Fx  Fron  são
similares  as  operações  tradicionais  de  reconhecimento  e  visam assegurar
melhores resultados na obtenção de informes e fiscalização de ilícitos.

d. Nestas  operações  as  regras  de  engajamento  devem ser  cumpridas  com o
máximo, sendo este fator essencial ao sucesso da missão.



4-16. PLANEJAMENTO

a. O planejamento  do reconhecimento  em operações  na  faixa de  fronteira  é
realizado de acordo com os Objetivos de Informação (OI).

b.  O  relatório  de  reconhecimento  é  fundamental  para  atualização  do
Levantamento Estratégico de Área (LEA) e planejamento de ações futuras.

c.  A confecção do relatório deverá conter respostas aos Elementos Essenciais
de Inteligência (EEI) solicitados pela seção de inteligência do regimento. 

d. O relatório deverá ser confeccionado conforme ANEXO H. 

4-17. ORGANIZAÇÃO

a. Neste  tipo  de  operação  o  módulo  mínimo  a  ser  utilizado  é  de  um (01)
Esquadrão.  No  âmbito  pelotão  não  é  necessário  o  emprego  de  todas  as
viaturas, sendo seu emprego decidido de acordo com os fatores da decisão.

b. O Esqd C Ap deverá apoiar as ações empregando seus módulos logísticos
e/ou frações específicas em apoio direto ou apoio geral.

ANEXO H

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO XXXXXX
Xª BRIGADA DE CAVALARIA

MECANIZADA

OPERAÇÃO XXXXXX 

RELATÓRIO DE
RECONHECIMENTO



RECONHECIMENTO DE
FRONTEIRA NA XXXXX

1. Missão: 

2. Efetivo e Composição da equipe: 

3. Armamento e material empregado: 

4. Cartas e Configurações do GPS:

5. Hora da partida e regresso:

6. Itinerário de ida e de regresso:

7. Localidades reconhecida/ocupada: 



8. Considerações civis:

9. Aspectos Psicossociais relevantes:

10. Operações de Apoio a Informação: 

11.  Elementos  Essencias  de  Inteligência

(EEI):

12. Mídia e opinião pública: 

13. Aspectos fisiográficos relevantes: 

14. Informações diversas ou outros dados

julgados úteis: 

15. Correções necessárias na carta: 



16. Conclusões e sugestões:

17. Fotografias:

18. Croquis:

Local e data da confecção do relatório

Assinatura

Nome, Posto/Graduação


