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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo verificar se o atual Guia de Comandante de 

Fronteira (GCOMFron), documento que direciona os comandantes dos Pelotões e 

Companhias Especiais de Fronteira, é eficaz no tocante ao combate às ameaças 

não tradicionais e em que medida contribui para a defesa e desenvolvimento da 

Amazônia, em especial na fronteira sudoeste. Para esse fim, procurou-se, 

primeiramente, apresentar conceitos e definições considerados importantes para o 

entendimento do problema, sendo realizada uma abordagem tendo como referência 

os diversos documentos nacionais que abordam o assunto de defesa nacional, 

principalmente na região Amazônica. Assim buscou-se tornar claro o pensamento do 

Exército Brasileiro sobre o tema em questão. Após isso, com a finalidade de 

delimitar a área de estudo, foram apresentadas as características da Amazônia e em 

particular de sua fronteira sudoeste, ressaltando suas principais especificidades e a 

doutrina de emprego militar utilizada na região. Na sequência, foi abordado as novas 

realizações e perspectivas do Exército Brasileiro (EB) e como isso é fruto do novo 

cenário internacional, sendo salientado o surgimento das ameaças não tradicionais. 

Por fim, foi apresentado o atual Guia do Comandante de Fronteira, bem como, 

analisado a atual constituição dos PEF e CEF. Esta pesquisa desenvolveu-se ao 

longo de 2017 a 2019 e baseou-se em pesquisas bibliográficas e documentais 

realizadas nas bibliotecas da EsAO e da ECEME, na Internet  e junto ao Comando 

Militar da Amazônia (CMA). Contou, ainda, com uma pesquisa de campo, que 

possibilitou o levantamento de dados junto aos oficiais que comandaram um PEF 

situado na região fronteiriça sudoeste. 

 

Palavras-chave: Pelotões Especiais de Fronteira. Fronteira sudoeste da Amazônia. 

Soberania. Defesa e desenvolvimento regional. Novo cenário. Ameaças não 

tradicionais. 
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RESUMEN 

 

 

 

Esta disertación tiene como objetivo verificar si la actual Guía de Comandante de 

Frontera (GCOMFron), documento que dirige a los comandantes de los Pelotones y 

Compañías Especiales de Frontera, es eficaz en cuanto a la lucha contra las 

amenazas no tradicionales y en qué medida contribuye a la defensa y desarrollo de 

la Amazonía, en especial en la frontera suroeste. Para este fin, se buscó, primero, 

presentar conceptos y definiciones considerados importantes para el entendimiento 

del problema, siendo realizada un abordaje teniendo como referencia los diversos 

documentos nacionales que abordan el tema de defensa nacional, principalmente en 

la región Amazónica. Así se buscó hacer claro el pensamiento del Ejército Brasileño 

sobre el tema en cuestión. Después de eso, con la finalidad de delimitar el área de 

estudio, se presentaron las características de la Amazonía y en particular de su 

frontera suroeste, resaltando sus principales especificidades y la doctrina de empleo 

militar utilizada en la región. En consecuencia, se hizo una presentación de la actual 

Guía del Comandante de Frontera, así como, se analizó la actual constitución de los 

PEF y CEF. Por último, se presentaron las nuevas realizaciones y perspectivas del 

Ejército Brasileño (EB) y como eso es fruto del nuevo escenario internacional, 

destacando el surgimiento de las amenazas no tradicionales. Esta investigación se 

desarrolló a lo largo de 2017 a 2019 y se basó en investigaciones bibliográficas y 

documentales realizadas en las bibliotecas de la ESAO y de la ECEME, en Internet, 

junto al Comando Militar de la Amazonía (CMA). También contó con una 

investigación de campo, que posibilitó el levantamiento de datos junto a los oficiales 

que comandaron un PEF situado en la región fronteriza suroeste. 

 

Palabras clave: Pelotones Especiales de Frontera. Frontera suroeste de la 

Amazonia. Soberanía. Defensa y desarrollo regional. Nuevo escenario. Amenazas 

no tradicionales. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Amazônia Brasileira, ocupando aproximadamente 40% do território 

nacional, é caracterizada pela abundância de recursos naturais e pelo estado de 

preservação desses recursos. Área com mais de 5 milhões de km², mas que possui 

baixa densidade demográfica, com aproximadamente 4 hab/km². É, ainda, um dos 

poucos subsistemas mundiais ainda quase inexplorado pelo homem, possuindo um 

gigantesco potencial, com 1/5 da água potável, 2/3 das reservas de energia elétrica, 

a maior floresta tropical e o maior banco genético e 30% de todas as espécies vivas 

do mundo, além de ser a maior província mineral do planeta (MATTOS, 2010, p. 1).  

A Amazônia Brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de 

biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do Estado e 

a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros fatores, pela baixa 

densidade demográfica e pelas longas distâncias. (PND, 2013, p. 5) 

A defesa da Amazônia é dificultada por sua posição geográfica, tendo em 

vista estar isolada do centro de poder político e econômico do País, pelos grandes 

vazios demográficos existentes na área, por sua precária infraestrutura e pela 

presença insípida das Instituições e Órgãos do Estado Brasileiro na região e, 

principalmente, na fronteira (MATTOS, 2010, p. 2).  

Com a queda do muro de Berlim e consequentemente com o fim da Guerra 

Fria houve o surgimento de novos cenários no âmbito internacional, no qual se 

observa o enfraquecimento do chamado Estado Nação, já que, algumas vezes, os 

princípios básicos de autodeterminação e de soberania vêm sendo 

desconsiderados. Tal situação pode ser explicada devido ao surgimento da 

globalização, com a área internacional se sobrepondo à área nacional, 

independentemente das fronteiras geográficas. A maior preocupação da política 

mundial vem sendo focada nas chamadas novas ameaças ou ameaças não 

tradicionais, tais como o combate ao narcotráfico e ao crime organizado, a proteção 

dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, as questões indígenas, 

entre diversas outras (ZENDIM, 2004, p. 12). 

É correto afirmar que atualmente o Brasil é uma potência emergente 

estratégica, possuindo recursos naturais fundamentais para a humanidade no século 

XXI e que passou a ocupar uma posição de protagonista no contexto internacional. 
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Desta forma, é essencial que disponha de Forças Armadas preparadas e equipadas, 

ao nível de sua estatura no cenário internacional (SIQUEIRA, 2012, p. 10). 

O Brasil desfruta, a partir de sua estabilidade política e econômica, de uma 

posição no contexto mundial, a qual exige uma nova postura no campo da defesa, 

assim sendo, o país passou a abordar esse tema com maior ênfase, materializada 

com a aprovação da Estratégia Nacional de Defesa (END), por meio do Decreto Nr 

6.703, de 18 de dezembro de 2008, que foi concebida em torno de três eixos que lhe 

dão estrutura: a reorganização das Forças Armadas, a reorganização da Indústria 

Nacional de Material de Defesa e a política de composição dos efetivos das Forças 

Armadas (BRASIL, 2008, p. 10).  

Observando as peculiaridades da região, o Exército Brasileiro instalou na 

faixa de fronteira amazônica os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), que tem 

como objetivos o desenvolvimento e a ocupação dessa área sensível e estratégica. 

Está, ainda, aumentando a presença nessa área de fronteira com a instalação de 

novos PEF, em concordância com as diretrizes de presença nacional, estabelecidas 

na Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo decreto nº 6.703, de 18 de 

dezembro de 2008, do Exmo. Sr. Presidente da República. 

O Pelotão Especial de Fronteira (PEF) é a fração orgânica do Comando de 

Fronteira/Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) sediado em área de fronteira 

(BRASIL, 1997 b), cuja existência contribui significativamente para a estratégia da 

projeção do poder nacional, através da participação da expressão militar na faixa de 

fronteira, área estratégica ligada a todas as atividades de governo e de produção de 

um país, mesmo na paz. (BRASIL, 2001) 

A missão do PEF é a vigilância da fronteira, cooperando ainda com a 

vivificação da área. Assim, as suas tarefas não se limitam à atividade militar, envolve 

também o campo da sobrevivência e da execução de serviços diversos em prol da 

comunidade nas imediações do aquartelamento. (BRASIL, 1997b) 

O Plano Amazônia Protegida prevê ações de reestruturação e reequipamento 

dos PEF na faixa de fronteira amazônica, no período de 2010 a 2030, inclusive com 

a construção de mais 28 (vinte e oito) pelotões em áreas estratégicas e de interesse 

para a defesa da região, que contribuirá juntamente com o SISFRON em ações de 

vigilância e reconhecimento para obtenção de dados. (BRASIL, 2008c, p.8).  

Neste contexto, pretende-se estudar as missões constantes no Guia do 

Comandante de Fronteira e identificar as oportunidades de melhoria, visando 
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aumentar a capacidade das CEF/PEF frente às ameaças não tradicionais, em que 

pese seu relevante papel na vigilância constante e efetiva na fronteira. Dessa forma, 

contribuir para a defesa e desenvolvimento da Amazônia, levando em consideração 

as características ímpares de seu ambiente operacional. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

As riquezas da Amazônia, principalmente minerais, e sua extensa 

biodiversidade são os principais motivos paras as inúmeras especulações quanto ao 

uso indevido dos brasileiros e nas últimas décadas vêm se tornando evidente a 

importância da Amazônia no contexto mundial, estando presente em discussões 

políticas, econômicas e científicas. O interesse dos países com maior potencial 

político-econômico-militar pela região fronteiriça setentrional do Brasil fica cada vez 

mais nítido, na medida em que esse interesse decorre do desejo de domínio dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis existentes e da manutenção desses 

recursos como reserva de matéria-prima para o futuro; da preservação dos preços 

dessas commodities sob seu controle; e da vontade de dificultar a ascensão do 

Brasil à condição de ator influente nesse jogo de poder global.  

A Amazônia faz parte do conjunto de florestas tropicais do mundo. De acordo 

com Meirelles Filho (2006), estima-se que, há dois mil anos, essas florestas 

ocupassem uma área de 16 milhões de Km². Nos dias atuais, não passariam de 

70% da área original, ocupando 11,2 milhões de Km² (9% da superfície terrestre) 

com mais de 11 mil quilômetros de fronteiras com sete países e área equivalente a 

42% do território nacional, essa grande extensão territorial é um dos principais 

fatores da ausência do estado, tornando se a principal preocupação do EB nos dias 

atuais. Essa ausência ocasiona deficiência no sistema de vigilância e, por 

conseguinte no sistema de defesa, influenciando de forma efetiva no aumento das 

vulnerabilidades fronteiriças e diretamente na ameaça à soberania nacional e na 

segurança pública do país.  

Sendo assim, é na faixa de fronteira amazônica que as grandes potências 

mundiais forçam a criação de reservas ambientais ou indígenas, com dimensões 
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superiores a de vários estados europeus. Associam a isso conceitos capciosos de 

nações indígenas, como se o Brasil não fosse uma única nação (GALDINO, 2008, 

p.5). 

Por ser uma porção do território brasileiro de dimensões continentais e 

possuindo uma fronteira de quase 10.000 km de extensão, a Amazônia, tendo como 

referência esses números e fazendo uma análise das suas características regionais, 

percebe-se que na área existem diferentes ambientes operacionais e, assim, 

entende-se que as ações militares a serem desencadeadas pelas frações militares 

existentes na Amazônia podem, por vezes, serem específicas para cada região.  

É notório quanto à importância das tropas especiais de fronteira (CEF/PEF) 

para a defesa e desenvolvimento da Amazônia, no que diz respeito à presença física 

e ao trabalho agregador que realizam junto aos núcleos populacionais existentes na 

sua área 

As Forças Armadas (FFAA) passam a priorizar às novas questões e ameaças 

recentes e, assim, fazem uma reavaliação das vulnerabilidades estratégicas 

baseando-se no novo panorama estratégico sul-americano e mundial, priorizando as 

fronteiras norte em face da aparente tranquilidade existente no cenário das fronteiras 

sulinas. Dessa forma, as fronteiras amazônicas passam a ganhar papel prioritário 

paras as questões de defesa e segurança nacional, contribuindo para algumas 

modificações nas concepções doutrinárias e organizacionais das FFAA, tornando a 

Amazônia prioridade estratégica nacional. 

Indubitavelmente, o Exército Brasileiro (EB), tem na atuação dos Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEF), mais um exemplo de vetores que impulsionam a 

grande credibilidade da instituição nacional frente à sociedade, como também a 

presença de grande capilaridade ao longo da faixa de fronteira amazônica em 

comparação a outras instituições de estado. Somam-se a isso, suas capacidades 

estruturais, principalmente logísticas, que geram condições únicas de apoio às 

demais entidades governamentais envolvidas na tarefa de vigiar e proteger as 

fronteiras. 

Assim, como em toda a área de fronteira da Amazônia, na parte sudoeste 

dessa região, compreendida pelos Estados do Acre e de Rondônia, estão instalados 

alguns PEF. Nessa região, destaque especial deve ser dado ao Comando de 

Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron AC/ 4º BIS), por 

tratar-se de uma Organização Militar (OM) que possui 4 (quatro) Elementos de 
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Fronteira e possui uma grande porção da faixa de fronteira sudoeste da Amazônia 

sob sua responsabilidade.  

Com relação à área de responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 4º BIS, os PEF 

estão localizados em municípios do Estado do Acre, desta feita, é possível observar 

que já existe uma estruturação do ponto de vista político e socioeconômico nas suas 

proximidades. Essa característica faz com que a região se torne bastante peculiar no 

que concerne à missão dos PEF, em especial, aquelas missões resumidas pela 

tríade “vida, combate e trabalho”, já que, diferentemente da faixa de fronteira 

amazônica existente em outros Estados, muitas das missões da tríade possuem 

maior ou menor importância ao analisarmos as características peculiares das 

regiões onde as tropas de fronteiras estão situadas. 

Com a finalidade principal na manutenção da soberania do território brasileiro, 

porém, sem esquecer-se de melhorar a qualidade da segurança pública do país, as 

Forças Armadas estão trabalhando em prol de adotarem um conjunto de 

modificações doutrinárias e organizacionais, sendo uma delas a instalação de novos 

PEF. Com a missão, sobretudo, de vigiar e ocupar a faixa de fronteira, o Exército 

Brasileiro vem sendo atuante como instituição de ratificação da autoridade do 

Estado na Amazônia. 

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 PEF “destacamentos avançados de 

vigilância” que farão parte do SISFRON (BRASIL, 2008, p.13). 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Atualmente, o mundo vem enfrentando desafios mais complexos e 

multifacetados e nesse cenário atual torna-se pouco provável um conflito 

convencional generalizado entre Estados, contudo, questões ambientais, os ilícitos 

transnacionais, o terrorismo, questões humanitárias, entre outros, passaram a 

compor papel importante nas discussões internacionais sobre segurança.  Essas 

questões foram elevadas à categoria de “novas ameaças”, tendo um caráter não 

tradicional e estando presentes em toda a Amazônia brasileira e, assim, havendo a 

necessidade de serem vistas e tratadas como riscos à soberania nacional, pois, 
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podem vir a servir de pano de fundo para justificar uma possível ingerência ou 

intervenção externa, por meio de países ou organismos multilaterais, sobre a 

Amazônia, utilizando o discurso da incapacidade do Brasil em resolver esses 

problemas por si só. Em suma, as ameaças não tradicionais devem ser a principal 

preocupação do país no que tocante à defesa e manutenção da soberania nacional 

na Amazônia. 

Ao analisar a atuação do EB frente a essas ameaças de caráter não 

convencional, é observado que há uma preocupação, crescente e constante, já que 

em que muitos exercícios e operações militares desenvolvidos na região há o foco 

para a prevenção, bem como repressão a essas ameaças. Deste modo, com base 

em todos os fatores supracitados, chega-se à formulação do seguinte problema: 

Qual a influência do atual Guia de Comandante de Fronteira no que se refere ao 

combate às ameaças não tradicionais, na fronteira sudoeste da Amazônia? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Nesse tópico serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos, 

todos calcados na direção de responder o problema proposto. O trabalho de 

seleção desses objetivos possui a finalidade de orientar a metodologia emprega na 

presente pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo tem por objetivo, através da informação cientifica relevante 

e atualizada, analisar as missões constantes no Guia de Comandante de Fronteira, 

atualmente desencadeadas pelas CEF/PEF, identificando oportunidades de melhoria 

com o intuito de aumentar as capacidades desses escalões na faixa de fronteira 

sudoeste, fornecendo subsídios importantes para o combate às ameaças não 

tradicionais e assim contribuir para a defesa e desenvolvimento da Amazônia, 

levando em consideração as características ímpares de seu ambiente operacional. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de delimitar e viabilizar a consecução do objetivo geral foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão encadear 

logicamente o raciocínio descritivo apresentado neste trabalho. São os seguintes: 

a. Definir conceitos de soberania, segurança e defesa; 

b. Descrever o cenário internacional atual, relativo ao tema segurança e 

defesa; 

c. Caracterizar o Ambiente Operacional Amazônico da fronteira sudoeste 

quanto aos aspectos fisiográficos, psicossociais e econômicos e a área de atuação 

dos Escalões CEF/PEF; 

d. Caracterizar a Companhia Especial de Fronteira de um Comando de 

Fronteira/ Batalhão de Infantaria de Selva; 

e. Caracterizar o Pelotão Especial de Fronteira; 

f. Mostrar como o Cmdo Fron AC/ 4º BIS está estruturado, atualmente, na 

faixa de fronteira sudoeste da Amazônia; 

g. Apresentar os aspectos legais do emprego dos PEF/CEF; 

h. Descrever as principais ameaças não tradicionais presentes na faixa de 

fronteira sudoeste da Amazônia; 

i. Analisar o atual Guia do Comandante de Fronteira, identificando como o 

Exército age, atualmente, frente às ameaças não tradicionais presentes na faixa de 

fronteira sudoeste da Amazônia; 

j. Apresentar  as partes do Guia do Comandante de Fronteira que 

necessitam de revisões para contribuir com a defesa da fronteira sudoeste do 

Amazônia em face do novo cenário internacional. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

As questões de estudo são os pontos de partida para se encontrar um 

caminho que leve ao melhor conhecimento acerca do problema, o que é 

fundamental para se chegar a uma solução para o mesmo (RODRIGUES, 2004 

apud NETO, 2006, p. 18). 
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Neste sentido, algumas questões de estudo foram formuladas no intuito de 

elucidar o questionamento levantado na formulação do problema. São as seguintes: 

 

a. De que maneira são estabelecidas as relações entre soberania, 

segurança e defesa? 

b. Quais são as características dos novos cenários internacionais e suas 

influências ? 

c. O que são ameaças não tradicionais e como estão presentes na faixa de 

fronteira sudoeste da Amazônia? 

d. O Exército está tratando das ameaças não tradicionais como questões 

que atentam contra a soberania nacional e vem atuando sobre elas? 

e. Como as peculiaridades do Ambiente Operacional Amazônico da fronteira 

sudoeste podem influenciar na defesa e desenvolvimento da região ?  

f. Quais são as possibilidades e limitações das Companhias e Pelotões 

Especiais de Fronteira? 

g. De que forma, atualmente, está estruturado o Cmdo Fron AC/ 4º BIS ? 

h. De que maneira os aspectos jurídicos podem interferir nas ações dos Cmt 

CEF/PEF? 

i. Como está organizado o Guia do Comandante de Fronteira diante do 

atual cenário mundial e frente às novas ameaças não tradicionais presentes na faixa 

de fronteira sudoeste da Amazônia? 

j. Quais são as deficiências do atual Guia do Comandante de Fronteira? 

k. Quais são as partes do atual Guia do Comandante de Fronteira, 

especialmente relativo à fronteira sudoeste que necessitam de revisões? 

As respostas dessas questões servirão como base para o presente trabalho, 

elucidando de forma mais didática o presente problema apresentado. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

A queda do Muro de Berlim, que marcou o fim da Guerra Fria, trouxe consigo 

o fim da possibilidade de um confronto bélico direto de grandes proporções entre os 

dois grandes blocos estratégico-militares, capitaneados pelos Estados Unidos e a 

extinta União Soviética, mudando a percepção do que poderia ou não ser 
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considerado como uma ameaça à segurança dos Estados nacionais. Neste novo 

contexto, assuntos desprezados durante a Guerra Fria, tais como, devastação 

ambiental, desrespeito aos direitos humanos, conflitos étnicos, correntes migratórias 

internacionais, terrorismo, corridas armamentistas regionais, proliferação de armas 

de destruição em massa e ilícitos transnacionais, ganharam destaque nas pautas de 

segurança internacional (MARQUES, 2007, p. 17). 

Assim, observa-se que, na atualidade, as ameaças à paz e à segurança já 

não são de natureza exclusivamente militar. Nas últimas décadas, tem crescido a 

conscientização, tanto em nível nacional e internacional, das incertezas e 

complexidade e das diferentes dimensões de paz e segurança (PILETTI, 2008, p. 

43). 

O Exército Brasileiro está se adequando às diretrizes estabelecidas pela 

Estratégia Nacional de Defesa, sendo notadamente organizada sob a égide do 

trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença (BRASIL, 2008). Assim, a 

instalação dos PEF na faixa de fronteira ganhou nova dimensão e atenção da 

sociedade brasileira (LUIZ, 2009). 

Observa-se que, consonante ao artigo citado, a Força Terrestre Nacional está 

tendo uma crescente preocupação e principalmente por isso esse tema torna-se 

altamente relevante para ser estudado, na medida em que, atualmente, está 

havendo a execução de muitos exercícios e operações militares na região, em torno 

da atuação sobre o foco citado no artigo, em cima da prevenção e repressão a 

essas ameaças não tradicionais. Todavia, verifica-se que o desencadeamento 

dessas ações, de forma geral, apenas ocorre por meio de atividades ou operações 

militares voltadas a esse determinado fim, e, portanto, ainda não estão 

caracterizados como uma prática permanente. 

As missões militares principais de uma CEF/PEF, conforme preconizam as IP- 

72-20, O Batalhão de Infantaria de Selva (BRASIL, 1997 e, p. 9-4), são a vigilância e 

o reconhecimento da fronteira. Tais missões estão intimamente ligadas à defesa da 

Amazônia, analisando estrategicamente a ligação passa a ser com a defesa interna 

do país. A extensa faixa de fronteira amazônica é objeto da soberania nacional e 

através dela, armas, munições, contrabando, refugiados e drogas ilegais entram em 

nosso país causando inúmeros problemas sociais e gerando instabilidade na ordem 

pública do país. Além disso, nessa mesma faixa de fronteira observa-se que há uma 

intensa e descontrolada atuação de organizações não governamentais, patrocinadas 
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por governos de países desenvolvidos e por poderosos grupos econômicos, tanto 

por sua enorme biodiversidade e riquezas minerais como por sua posição 

geoestratégica privilegiada.  

De acordo com o Guia do Comandante de Fronteira, dentre as diversas 

missões que o PEF deve estar em condições de cumprir, “prioritariamente, tem que 

estar apto para o cumprimento de sua missão de natureza essencialmente militar – o 

combate”. Assim sendo, dentre as inúmeras missões, as mais frequentes são: alertar 

com oportunidade a sua unidade enquadrante sobre qualquer ameaça à segurança 

da área; vigiar pontos ou frentes limitadas; reconhecer área, frente ou eixo fluvial; 

realizar o patrulhamento da faixa de fronteira sob sua responsabilidade; realizar a 

coleta de informes em sua área de responsabilidade e, eventualmente, atuar como 

fração de retardamento (TEIXEIRA, 2006, p. 57).  

Na abordagem proposta, alguns aspectos positivos das tropas de fronteira 

serão destacados, em particular o fato das CEF e PEF terem como missões algumas 

atividades relacionadas com as ameaças de caráter não tradicional. 

Na faixa de fronteira sudoeste da Amazônia, em especial aquela sob 

responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 4º BIS, qualificada como área objeto da 

presente pesquisa, verifica-se que a existência de especificidades que a torna 

diferente de quase todas os demais Comandos de Fronteira (Cmdo Fron) existentes 

no Comando Militar da Amazônia (CMA), essa característica determinante é a 

localização de seus PEF. Dessa forma, é evidente a relevância de tal estudo, frente 

às diferenças marcantes com as outras regiões.  

As CEF e os PEF dessa região estão instalados em municípios do Estado do 

Acre, possuindo assim uma estrutura tanto do ponto de vista político quanto 

socioeconômico, tornando a citada região com características peculiares e bem 

relevantes para um aprofundamento do estudo. Esse fato contribui como justificativa 

para o estudo, ao relacionar tais características às missões das CEF/PEF situados 

naquela área, bem como por ser um aspecto favorável e que merece destaque na 

abordagem das tropas de fronteira.  

Na análise dessa especificidade existente na fronteira sudoeste da Amazônia 

e associada ao cenário internacional da atualidade, observa-se que as missões 

desencadeadas pelas tropas na fronteira, baseadas na já citada tríade “Vida, 

Combate e Trabalho”, podem ser trabalhadas com o intuito de identificar a 
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importância de cada vertente da tríade, sobretudo com o fito da defesa e 

desenvolvimento nesta área específica da Amazônia. 

Por causa de características peculiares da região amazônica, como o 

isolamento, o vazio demográfico, a precária infraestrutura e principalmente pela 

ausência da figura do Estado, as já citadas ameaças se fazem presentes por toda a 

área. Desta maneira, esse estudo justifica-se por estimular uma análise a respeito 

de um tema atual e de um ambiente operacional tido com prioritário e altamente 

relevante para as Forças Armadas.  

Esse estudo torna-se pertinente e justificável, na medida em que se pretende 

abordar as inovações esperadas. Essas novidades serão baseadas em diretrizes e 

nos diversos projetos e programas em desenvolvimento, particularmente pelo 

Exército Brasileiro, tais como: a Estratégia Braço Forte, o Programa Amazônia 

Protegida, o Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), o Sistema 

Integrado de Monitoramento das Fronteiras (SISFRON), nos pontos relacionados à 

região amazônica. 

Verifica-se a importância de um estudo para que haja o entendimento que a 

CEF/PEF tem uma parcela de contribuição bastante significativa para defesa da 

região, por consequência para defesa da nação por motivos já abordados acima, e 

desta feita ajuda a contribuir sensivelmente para o desenvolvimento da região na 

qual estão instalados, na medida em que há investimentos e atenções voltados para 

a área. 

Espera-se que respondidas às questões de estudo, sejam agregados 

conhecimentos relevantes para o cumprimento da missão das CEF/PEF, em 

particular daqueles localizados na fronteira sudoeste da Amazônia, subordinados ao 

Cmdo Fron AC/ 4º BIS, no contexto do novo cenário mundial, diante das ameaças 

não tradicionais, servindo como subsídio para obtenção de capacidades e para o 

aperfeiçoamento da doutrina de emprego das CEF/PEF na faixa de fronteira 

sudoeste, especialmente no que se refere à adequação das missões visando um 

emprego eficiente contra as ameaças não tradicionais. 

A escolha desse tema levou em consideração o fato do pesquisador ter 

servido durante 03 (três) anos no Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de 

Infantaria de Selva, comandando PEF durante 02 (dois) anos e sendo 

Subcomandante de CEF durante 1 (um) ano. Além disso, foi Oficial de Operações 

em uma Organização Militar de Selva como capitão aperfeiçoado, comprovando a 
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aderência da pesquisa, visto que o problema identificado foi vivenciado pelo autor 

em diversas oportunidades.  

Alcançado o objetivo a que se propõe, este trabalho será de grande 

contribuição para o Exército Brasileiro, particularmente no aumento de sua 

operacionalidade. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado 

em procedimentos metodológicos. Assim, esta seção do presente trabalho visa 

descrever o caminho a ser percorrido para solucionar o problema de pesquisa 

levantado, bem como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no 

decorrer deste processo de solução e as formas pelas quais foram utilizados. 

Serão apresentados, ainda, os instrumentos e procedimentos utilizados na 

análise dos dados, visando esclarecer os resultados obtidos no presente estudo.  

Deste modo, para facilitar a compreensão das ideias, a seção foi dividida nos 

seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento de Pesquisa. 

 

2.1 Objeto Formal de Estudo 

 

Esse trabalho pretende estudar as missões que atualmente são 

desencadeadas pelas CEF/PEF, de modo a concluir se o cumprimento das mesmas 

é eficaz e se combatem as ameaças não tradicionais. Caso sejam identificados os 

aspectos de planejamento ou execução que não estejam permitindo o cumprimento 

das missões atribuídas às CEF/PEF, por omissão ou eventuais falhas.  

Visa, também, atualizar o Guia de Comandante de CEF/PEF. Das diversas 

missões das tropas de fronteira, o foco será na atuação desses escalões contra as 

ameaças não tradicionais, em especial aqueles presentes na faixa de fronteira 

sudoeste da região amazônica, fornecendo subsídios aos comandantes através de 

fonte de consulta contextualizada com o cenário atual. Assim, insumos serão 

produzidos para que haja uma melhor contribuição para o desenvolvimento da 

Amazônia, sem desprezar os benefícios para a defesa e a manutenção a soberania 

nacional e consequentemente o aumento da operacionalidade do Exército Brasileiro. 

Diante do objetivo geral de estudo, verifica-se que se apresenta como 

variável independente “as missões da CEF/PEF”, porque se espera que a sua 

manipulação influencie de forma significativa a variável dependente”. A seguir serão 

apresentadas as definições conceituais e operacionais das variáveis de estudo.  
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2.1.1 Definição conceitual e operacional das variáveis 

 

No presente estudo, o emprego das CEF/PEF pode ser entendido como todas 

as ações que a tropa irá desenvolver, efetivamente, de caráter operacional ou 

administrativa, com o objetivo de bem cumprir suas atribuições e missões elencadas 

no GCOMFron. Esta variável pode ser manipulada levando-se em consideração os 

fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis que formam o acrônimo 

DOAMEPI (doutrina, organização (e/ou processos), adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura).  

 

Variável 

dependente 
Dimensão Indicadores 

Forma de 

Medição 

 

Emprego das 

CEF/PEF 

Operacional 

 

 

Doutrina e Organização 

(Processos) 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Item 8,9 e 10 

do 

questionário 

“A” e item 4 

das entrevistas 

Adestramento e Material  

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Item 11 a 13 e 

16 a 18 do 

questionário 

“A” e item 6 

das entrevistas 

 

Administrativo 
Pessoal 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Item 12, 13,26, 

e 28 do 
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questionário 

“A” e item 3 

das entrevistas 

Infraestrutura 

Item 11 e 27 

do 

questionário 

“A” e item 5 e 

9 das 

entrevistas 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável emprego das CEF/PEF  
Fonte: o autor 

 

Dessa forma, essa variável pode ser analisada em situações que visam à 

defesa e o desenvolvimento da fronteira sudoeste da Amazônia, onde ocorrem 

ações operacionais e/ ou administrativas eficientes por parte do Exército 

Brasileiro, tomando como base o novo cenário internacional presente no mundo 

atual. 

Assim, os resultados na obtenção de conhecimentos, na análise das ações 

eficientes da defesa e desenvolvimento da Amazônia são impactados pela 

manipulação da variável independente.  

O contexto do presente estudo é uma melhoria do emprego do Exército 

Brasileiro na faixa de fronteira amazônica frentes as ameaças não tradicionais do 

atua cenário. Essa situação demanda uma investigação de como a atuação das 

CEF/PEF na faixa de fronteira sudoeste responderá às demandas dos Comandantes 

Militares de Área sobre a temática estudada nesse trabalho.  

Dentro desse contexto, essa pesquisa será delimitada e conduzida no 

Comando Fronteira Acre/4º BIS (espaço) e durante os anos de 2017 até 2019 

(tempo).  

 

Variável 

independente 
Dimensão Indicadores 

Forma de 

Medição 

Missões da 

CEF/PEF 
Defesa 

Ações contra as 

ameaças não 

tradicionais  

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 
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Item 5 e 6 do 

questionário 

“A” e item 1 e 

2 da entrevista 

Atuação através 

de ações 

preventivas e 

repressivas  

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Item 19 e 20 

questionário 

“A” e item 4 

das entrevistas 

 

Público Interno e 

Comunidade 

Importância para 

a vivificação da 

fronteira 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Itens 7 e 13 do 

questionário 

“A” e item 7 e 

9 das 

entrevistas 

Relacionamento 

da CEF/PEF 

com a sociedade 

em volta. 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Itens 24 a 28 

do 

questionário 

“A” e item 3 

das entrevistas 

Desenvolviment

o 

socioeconômico 

da região 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Itens 27 e 29 

do 

questionário 
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“A” 

Inclusão digital 

para a 

comunidade 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Incorporação de 

militares da 

região 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Itens 28 do 

questionário 

“A” 

Importância das 

missões de “vida 

e trabalho” para 

a região 

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental 

Itens 13 a 15 

do 

questionário 

“A” e item 10 

das entrevistas 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável missões da CEF/PEF  
Fonte: o autor 

 

2.2 AMOSTRA 

O universo composto por oficiais que comandaram, ou estejam comandando, 

a função de comandante de um PEF, ou CEF, subordinados ao CFronAC/ 4º BIS, foi 

considerado na amostra como grupo “A”. uma vez que constituem o universo com 

maior conhecimento prático sobre o tema da pesquisa. Tomando por base os 

mesmos cálculos utilizados para a determinação do tamanho amostral (n) em função 

do tamanho populacional (N), a amostra selecionada contou com um efetivo de 15 

(quinze) militares. 

 

2.3 Delineamento da Pesquisa 

De acordo com Rodrigues (2005), o método de pesquisa científica deve ser 

delineado quanto à sua abordagem e seus procedimentos. Quanto à abordagem 

deve se ter em mente fatores lógicos e quanto aos procedimentos fatores técnicos. 
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O presente estudo constitui-se, quanto ao método de pesquisa científica, em 

uma abordagem fenomenológica, na medida em que se fundamenta em entender a 

realidade a partir da descrição direta da experiência.  

O delineamento de pesquisa abrangeu as seguintes etapas: busca e seleção 

da bibliografia existente; coleta e análise dos dados; leituras para aprofundamento 

do tema; e argumentação e análise dos dados.  

Com relação ao método de procedimentos, essa pesquisa constitui-se em 

uma metodologia histórica, pois utilizam como referência fatos passados sobre a 

questão problema com o objetivo de elucidar e entender qual o impacto do problema 

proposto no presente estudo para a defesa e desenvolvimento da Amazônia. 

Segundo Rodrigues (2005), o tipo de pesquisa pode ser delineado quanto à 

natureza, à forma de abordagem, ao objetivo geral e aos procedimentos técnicos.  

Este trabalho constitui-se, quanto à natureza, em uma pesquisa aplicada, 

porque pretende produzir um conhecimento que possui aplicação prática e é dirigido 

a uma situação específica bem determinada. Assim, tem como objetivo um 

conhecimento que possui aplicação prática para o EB, em especial para a 

Companhia e Pelotões Especiais de Fronteira. 

Esta pesquisa constitui-se, quanto à forma de abordagem, em uma pesquisa 

qualitativa, não só porque pretendeu aprofundar sobre o assunto, mas também 

porque explorou a percepção dos agentes relevantes sobre sua experiência prática 

em lidar com o problema do presente estudo. Essa abordagem irá trabalhar 

significados, atitudes, responsabilidades e questões que não podem ser 

quantificadas, por isso a abordagem apropriada é a qualitativa.  

Quanto ao objetivo geral, consiste em uma pesquisa explicativa (analítica), 

porque pretende identificar oportunidades de melhoria com a finalidade de aumentar 

as capacidades dos PEF/CEF na faixa de fronteira sudoeste, fornecendo subsídios 

para o combate às ameaças não tradicionais e assim contribuir para a defesa e 

desenvolvimento da Amazônia, levando em consideração as características ímpares 

do ambiente operacional em estudo. 

Quanto aos procedimentos técnicos, consiste em uma pesquisa bibliográfica, 

documental e de levantamento de campo, na medida em que necessita desses 

procedimentos para atingir os objetivos propostos neste estudo. 

Do exposto, o presente trabalho constitui-se quanto ao método em uma 

abordagem fenomenológica e histórica. Por outro lado, quanto ao tipo de pesquisa, o 
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presente trabalho constitui-se em uma natureza aplicada, uma abordagem 

qualitativa, um objetivo geral explicativo e procedimentos bibliográficos, documentais 

e de levantamento de campo. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

A fim de delinear a solução do problema de pesquisa proposto, foi realizada 

uma revisão de literatura para definir alguns conceitos, possibilitar a escrituração do 

trabalho e, ainda propor a fundamentação de um texto argumentativo que permitisse 

a estruturação de um modelo teórico de análise, dentro dos seguintes moldes: 

 

2.3.1.1 Fontes de busca 

a) Constituição Federal, Leis e Decretos Federais da República Federativa do 

Brasil. 

b) Artigos publicados pelos principais periódicos nacionais e estrangeiros que 

abordem sobre o assunto. 

c) Monografias da biblioteca da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

d) Documentos internos existentes do estágio de Cmt CEF/PEF do CMA, do 

Programa SISFRON e do Plano Amazônia Protegida. 

e) Guia do Comandante de Fronteira.  

f) Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro.   

g)  Dissertações e Teses da Escola de Comando e Estado Maior do Exército.  

h) Monografias da Escola Superior de Guerra.  

i) Manuais de campanha, Manuais de fundamentos, Instruções provisórias do 

Exército Brasileiro.   

j) Livros publicados relacionados ao tema. 

2.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Serão utilizados os seguintes termos descritores: “Amazônia, Companhia e 

Pelotão Especial de Fronteira, Defesa, Desenvolvimento, Colonização da Amazônia, 

Acre, Fronteira Sudoeste e novas ameaças” respeitando as peculiaridades de cada 

base de dado.  

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes serão revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 
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2.3.1.3 Critérios de inclusão 

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

- Estudos publicados da década de 90 até os dias atuais; 

- Estudos quantitativos e qualitativos sobre a utilização da Companhia e 

Pelotão Especial de Fronteira na defesa e no desenvolvimento da região 

amazônica; 

-Estudos quantitativos e qualitativos relacionados ao emprego do Exército 

Brasileiro na faixa de fronteira amazônica; e 

-Estudos quantitativos e qualitativos que abordem as temáticas: “defesa e 

desenvolvimento da Amazônia” e “novas ameaças”. 

 

2.3.1.4 Critérios de exclusão 

- Estudos cujo foco central seja os aspectos culturais da população 

amazônica ou qualquer tipo de análise política; 

- Estudos que reutilizam dados obtidos em trabalhos anteriores; 

- Assuntos cujo foco seja Destacamento Especial de Fronteira (DEF); e 

- Estudos cujo foco central não esteja relacionado com a fronteira amazônica. 

 

2.3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

A fim de viabilizar este estudo, quanto à natureza foi feita uma pesquisa do 

tipo aplicada, tendo como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à solução de problemas específicos relacionados às atividades 

desenvolvidas pelas CEF/PEF na cooperação do desenvolvimento regional da faixa 

de fronteira, valendo-se para tal do método indutivo como forma de viabilizar a 

tomada de decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação 

dos fatos e da validade de suas generalizações. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a modalidade deste trabalho foi 

à qualitativa, já que os dados foram obtidos através de instrumentos frutos da 

percepção de especialistas, com a finalidade de apreender dimensões tais como a 

subjetividade e a individualidade buscando assim a compreensão do problema.  
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Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por método a 

leitura seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão integral, a fim de 

contribuir para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, de 

forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e compreensível. 

 

2.3.3 Instrumentos 

Com a finalidade de respaldar a presente pesquisa, além da pesquisa 

bibliográfica e documental, foi empregado 01 (um) questionário (Apêndice A) e 

entrevistas (Apêndice B e C) como técnica de coleta de dados, com o intuito de 

levantar informações a respeito das variável  “emprego das CEF/PEF” e “missões”. 

Vale ressaltar que o questionário, antes de ser aplicado, foi submetido à um 

pré-teste com alguns Oficiais do corpo docente da EsAO, com o objetivo de verificar a 

relevância e legibilidade das perguntas. 

Esse questionário visou levantar as experiências e opiniões dos 

participantes a respeito do objeto da pesquisa, por meio de uma estruturação 

simplificada, da seguinte forma: 

- Perguntas abordando aspectos gerais e a existência e os tipos de ameaças 

não tradicionais presentes na faixa de fronteira sudoeste da Amazônia; 

- Perguntas abordando as missões atuais baseadas na tríade “vida, combate 

e trabalho”, atualmente cumpridas pelas tropas de fronteira, bem como a importância 

e frequência que estão ocorrendo, em particular as missões de combate; 

- Perguntas direcionando a atuação dos PEF contra as ameaças não 

tradicionais; e 

- Perguntas abordando a influência e atuação dos PEF no desenvolvimento 

da fronteira sudoeste. 

 

 

 



39 

 

2.3.4 Análise de Dados 

 

 Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica/documental e com os 

questionários aplicados foram analisados de forma lógica e pragmática, 

possibilitando conclusões coerentes. 

 Ressalta-se que os questionários foram aplicados numa população de 

profissionais formados pelo próprio Exército que já exerceram ou exercem função de 

comando em tropas de fronteira da região amazônica. 

 Assim, visto que os questionários coletaram dados advindos de opiniões, 

conhecimentos doutrinários e experiências profissionais de uma amostra 

representativa da população considerada, seus resultados possibilitaram uma visão 

mais fidedigna possível da atual situação das tropas de fronteira, em especial das 

Companhias Especiais de Fronteira, a cerca das ameaças em um cenário atual e da 

necessidade de haver algum arcabouço documental que oriente os comandantes em 

todos os níveis sobre as peculiaridades ao comandar tropas desse tipo nesse 

ambiente operacional. Estes dados serão apresentados através de gráficos e 

tabelas, de forma a facilitar ao leitor o entendimento de como tais dados foram 

utilizados na obtenção dos resultados apresentados nas conclusões. 

As perguntas foram divididas em quatro partes (parte 1, 2, 3 e 

4): 

- a parte 1 englobou as perguntas referentes às informações gerais sobre a 

CEF/PEF e sobre a existência e tipos de ameaças não tradicionais presentes na 

fronteira sudoeste da Amazônia (perguntas Nr 5 e 6 do questionário); 

- a parte 2 englobou as perguntas referentes às missões atuais, baseadas na 

tríade “vida, combate e trabalho”, de acordo com a importância e a frequência que 

ocorrem, principalmente as missões de combate. (perguntas Nr 7 a 15 do 

questionário); 

- a parte 3 foi direcionada à atuação das CEF/PEF contra as 

ameaças não tradicionais, de acordo com o modo de como são desencadeadas 

atualmente (as perguntas Nr 15 a 22 do questionário); e 

- a parte 4 englobou as perguntas referentes à influência e atuação da 

CEF/PEF no desenvolvimento da fronteira sudoeste (perguntas Nr 24 e 30 do 

questionário). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Devido à vastidão dos recursos minerais, a enorme rede hidrográfica e a 

incomparável biodiversidade, a Amazônia brasileira tem despertado a cobiça e o 

interesse de diversos organismos internacionais. Algumas previsões indicam que as 

guerras do futuro serão pela água, e a Amazônia possui um quinto da água doce 

existente no planeta. Aliados a estes fatores, as questões relacionadas com 

ecologia, índios, garimpeiros e narcotraficantes têm se revestido de especial 

importância na mídia, servindo de motivo para a internacionalização e, até mesmo, 

futura intervenção militar na Amazônia (NETO, 2006, p. 13). 

Dois aspectos preocupantes na defesa da soberania nacional referentes à 

Amazônia resumem-se em: ausência do estado em extensas faixas de fronteira e a 

interpretação de governos internacionais que consideram a Amazônia um patrimônio 

da humanidade e não parte integrante do território brasileiro. (DINIZ, 2003 apud 

TEIXEIRA, 2006, p. 16).  

Com a participação efetiva das Forças Armadas, a fim de se atingir os 

objetivos do Programa Calha Norte (PCN), foi desenvolvido um programa de 

implantação de pequenas frações em diversas localidades importantes na faixa de 

fronteira. Estavam sendo criados os Pelotões Especiais de Fronteira (OLIVEIRA, 

2001 apud TEIXEIRA, 2006, p.17). 

O emprego e as missões dos Pelotões Especiais de Fronteira devem ser 

constantemente verificados, avaliados e aperfeiçoados, pois os problemas na faixa 

de fronteira continuam a ser um obstáculo para a integração e desenvolvimento da 

Amazônia (GONDIM, 2007, p.11). 

Para discutir tais aspectos, abordando as bases teóricas mais relevantes para 

a presente pesquisa, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: Soberania, 

Segurança e Defesa, Características do Ambiente Operacional Amazônico, A 

Fronteira Sudoeste da Amazônia, Doutrina de Emprego na Faixa de Fronteira, O 

Exército Brasileiro na Fronteira Sudoeste, O Novo Cenário Internacional, O Guia do 

Comandante de Fronteiras, As Companhias e Pelotões Especiais de Fronteira. 
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3.1 SOBERANIA, SEGURANÇA E DEFESA  

 

No intuito de se obter um entendimento completo e definitivo sobre a Soberania, 

Defesa e Segurança, é preciso compreender certos conceitos e definições. Após o 

entendimento desses conceitos, eles serão abordados tomando-se como referência 

os diversos documentos nacionais sobre a temática da defesa nacional, com 

destaque, especialmente, para pontos ligados à fronteira amazônica. Assim, o 

objetivo de clarificar o pensamento do país acerca do tema será atingido. 

 

3.1.1 Soberania  
 

Entre os anos de 1618 e 1648 ocorreu uma importante guerra, envolvendo o 

Sacro Império Romano Germânico. Tal combate foi motivado por diversas questões, 

tais como, motivos religiosos, comercial e territorial. Com o término da guerra, as 

nações se reuniram com o objetivo de declarar a paz entre os reinos envolvidos e 

assim houve a assinatura de vários importantes tratados, dentre os quais um foi 

tratado em bloco e ficou conhecido como Paz de Vestefália. Até este momento, a 

autoridade suprema perante os reinos e principados era exercida pelo Império e pelo 

Papado, que tinham o direito de intervenção nos assuntos internos desses locais. 

Nesse período surgiram as bases para o surgimento do chamado Estado Moderno, 

pois, a partir desse tratado, todos os Estados eram iguais perante os outros, sendo 

sujeitos aos tratados internacionais, era a chamada Soberania do Estado 

(SANTANA, 2009, p. 17). 

Há dois tipos distintos de soberania: a Soberania Interna e a Soberania Externa. 

A primeira refere-se à soberania do Estado dentro do seu próprio território, onde não 

existem outros órgãos que tenha um poder que se iguale ao seu. Por outro lado, a 

Soberania Externa se refere à soberania de um Estado perante outros. Cabe 

destacar que, dentro de uma ordem internacional, todos os Estados são vistos e 

tratados de forma igual, não havendo “subordinação” entre eles (SANTANA, 2009, p. 

18). 

A Constituição Federal, logo em seu Art. 1º, cita a soberania como o primeiro 

fundamento do Estado Democrático de Direito que é constituído pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. (BRASIL, 1988). 
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O Glossário das Forças Armadas traz uma definição bastante completa sobre a 

soberania:  

SOBERANIA – 1. Última instância do poder de mando do Estado 
nacional seja para os efeitos externos, seja para os internos. É, também, 
a supremacia da ordem jurídica do Estado nacional em todo o 
território. Doutrinariamente, é entendida como absoluta, indivisível, 
inalienável e imprescritível. 2. Elemento formal, poder supremo de que 
se acha revestida a autoridade do Estado, poder de autodeterminar-se, 
autogovernar-se, sem interferência de nenhum outro poder 
governando e disciplinando juridicamente a população que se encontra 
no seu território e mantendo relações com outros estados (BRASIL, 2007, 
p. 245, grifo nosso). 

 

De acordo com o Livro Branco de Defesa Nacional:  

 

[...] A soberania é inalienável, indivisível e imprescritível. Deve ser 
exercida pela vontade geral e ser preservada em nome das futuras 
gerações e da prosperidade do País. Trata-se de uma ordem suprema, 
que não deve se submeter à outra ordem (BRASIL, 2012 b, p. 22, grifo 
nosso). 

 

Por fim, é correto afirmar que o Brasil é um Estado soberano, já que possui uma 

legislação própria, organizando suas decisões no interior do seu território, o qual 

inclui a região amazônica, que observa os limites éticos para o bem estar dos 

brasileiros e defende os interesses nacionais contra possíveis vontades externas, 

utilizando-se de meios institucionais para a garantia e manutenção do estado de 

soberania (TORRES, 2012, p. 30). 

 

3.1.2 Segurança e Defesa  
 

Território, povo, leis e governo próprios e independência nas relações externas, 

conforme abordado na conceituação de soberania, são pressupostos básicos do 

Estado, se configurando como o único e legítimo detentor dos meios de coerção 

para a manutenção da lei e da ordem, provendo, ainda, a segurança (BRASIL, 2005, 

p. 1). 

Historicamente, a segurança é abordada do ponto de vista da confrontação entre 

estados nacionais, ou seja, a proteção da nação contra ameaças de outros Estados 

ou, resumidamente, a defesa externa. Assim, ressalta-se que a defesa externa é a 

destinação principal das Forças Armadas. Porém, ao conceito de segurança, novos 

fatores e conceitos foram agregados, com base no desenvolvimento das sociedades 
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e a na contínua interdependência entre os Estados, que culminou com uma gradual 

ampliação desse conceito, passando a abranger os campos do poder político, 

militar, econômico, psicossocial, científico-tecnológico (BRASIL, 2005, p. 2). 

Embora ocorra o aumento da participação de outros campos, além do militar, no 

conceito de segurança, Lourenção (2003, p. 16) afirma que: 

 
As Forças Armadas continuam a desempenhar um papel significativo; em 
tempos de paz funcionam como instrumento da ação política do Estado, 
inibindo potenciais inimigos e quaisquer intenções de desrespeito à 
soberania nacional ou às regras de convivência internacional e de 
soberania nacional. O conflito é uma constante nas relações interestatais. 
Por mais que se valorize a força econômica ou tecnológica, nenhum 
Estado, em situações extremas, deixará de usar seu poderio militar na 
defesa de seus objetivos e interesses ou na proteção de seus habitantes e 
instituições. 

 

Conforme o Glossário das Forças Armadas, segurança e defesa nacional estão 

definidas como:  

 
SEGURANÇA NACIONAL – Condição que permite ao país a 
preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos 
interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer natureza, 
e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres 
constitucionais (BRASIL, 2007, p. 234, grifo nosso).  

 

DEFESA NACIONAL – Conjunto de medidas e ações do Estado, com 
ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e 
dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 
externas, potenciais ou manifestas (BRASIL, 2007, p. 78, grifo nosso). 

 

Desta maneira, de forma geral, pode-se inferir que segurança nacional é a 

condição necessária para tanto o Estado como a sociedade se sentirem livres de 

riscos, de pressões ou ameaças. Em contrapartida, defesa nacional é a ação efetiva 

e prática para a obtenção ou manutenção do grau de segurança almejado. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE OPERACIONAL AMAZÔNICO 

 

3.2.1 Generalidades sobre a região amazônica 

 

A Amazônia faz parte do conjunto de florestas tropicais do mundo. De acordo 

com Meirelles Filho (2006), a estimativa é que, há dois mil anos, essas florestas 

ocupassem uma área de 16 milhões de Km². Atualmente, não passariam de 70% da 
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área original, ocupando 11,2 milhões de Km² (9% da superfície terrestre). Pelos 

cálculos do autor, a América Latina possui aproximadamente 7,5 milhões de Km² da 

região de floresta tropical restante no globo – a Ásia teria 2 milhões e a África, 1,7 

milhão de Km² (MAIA, 2012, p. 20). 

O autor ainda diz que a Amazônia é considerada a área da América do Sul 

coberta predominantemente por florestas tropicais, localizada abaixo de 1.500 m 

acima do nível do mar, cuja variação da média de temperatura dificilmente passa de 

2º C, onde chove pelo menos 1.500 mm/ano e pelo menos 130 dias/ ano, e a 

umidade relativa do ar é superior a 80%, na maior parte do ano (MAIA, 2012, p. 21). 

Nos dias atuais, a biodiversidade é o fator mais destacado e com importância 

ambiental da Amazônia internacional. Nesse ambiente vivem e se reproduzem, 

aproximadamente, 40% das espécies existentes no planeta, sendo assim uma fonte 

natural de produtos farmacêuticos, bioquímicos e agronômicos. 

Com relação à riqueza mineral e de madeira, a Amazônia apresenta grande 

magnitude. Segundo dados da Comissão Coordenadora do Sistema de Vigilância 

da Amazônia (CCSivam), as jazidas minerais de metais nobres como de bauxita, 

cassiterita, ferro, nióbio, ouro e urânio  acumulam por volta de US$ 1,6 trilhão. 

Ademais, foram detectadas as presenças de titânio, estanho, cobre, caulim, 

manganês, níquel e diamante, e outros. Quanto às reservas de madeiras de lei, o 

valor gira em torno de US$ 1,7 trilhão (LOURENÇÃO, 2003, p. 27). 

Essas informações evidenciam a importância geopolítica do Entorno 

Amazônico, pois se sabe que os países desenvolvidos são muito dependentes 

dessas riquezas. Quanto a isso, Henry Kissinger fez a seguinte explanação: 

 
Os países industrializados não poderão viver à maneira como existiram 
até hoje, se não tiverem à sua disposição os recursos naturais não 
renováveis do planeta. Para isso, terão que montar sistemas mais 
requintados e eficientes de pressões e constrangimentos, que 
garantam a consecução de seus objetivos (KISSINGER, 1979 apud 
LOURENÇÃO, 2003, p. 27). 

 

3.2.2 Ambiente Operacional Amazônico 

 

De acordo com o § 2º, do Art. 20, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, tem-se que “a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo 

das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 

fundamental para a defesa do território nacional” (BRASIL, 1988). 
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Na Amazônia, a faixa de fronteira é mais complexa do que nas demais 

regiões brasileiras devido às características do ambiente operacional. Cerca de 80% 

de sua superfície é coberta pela maior floresta tropical do planeta. O deslocamento 

é dificultado pela densa vegetação e pelos desníveis do terreno (socavões) que 

restringem o deslocamento a pé e o emprego de viaturas. Abrangendo a maior 

bacia hidrográfica do mundo, seu relevo é caracterizado pelo baixo-platô. Em 

consequência, favorece-se o deslocamento através de hidrovias e de aerovias 

(BRASIL, 1997 d, p. 2-2). 

Na faixa de fronteira, devido ao relevo do terreno, a vegetação e a grande 

malha hidrográfica, há certa dificuldade na utilização de equipamentos telefônicos 

ligados a cabo, ficando a utilização do meio fio bastante restrita, sendo possível 

percebê-la praticamente apenas nas sedes dos PEF. Ocorre variação nas 

frequências dos equipamentos rádios, em especial nos de frequência modulada 

(FM), interferindo no alcance de utilização, sobretudo devido à vegetação e às 

condições climáticas e meteorológicas, o que não acontece com os equipamentos 

de transmissão de dados, que não sofrem tantas alterações em seu funcionamento, 

tendo um bom rendimento em tais condições adversas. (BRASIL, 1997 a). 

Com relação aos rios, apenas alguns dos pontos extremos são navegáveis 

pelos Navios Patrulha Fluvial (NaPaFlu) da Marinha do Brasil. Poucos são os 

campos de pouso adequados, estes são localizadas nas áreas que são sedes dos 

Pelotões Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro, tendo se o apoio de 

elementos da Força Aérea Brasileira, fora das sedes há um grande número de 

campos de pouso, que são principalmente usados por narcotraficantes ou 

garimpeiros. Devido à dificuldade na mobilidade terrestre e fluvial, o vetor aéreo é o 

principal meio de transporte para as sedes dos Batalhões, pois praticamente 

inexistem rodovias que interliguem as regiões anteriormente citadas e o transporte 

fluvial demanda tempo e há restrições em seus itinerários. Fora dessas sedes, 

temos, ainda, um grande número de campos de pouso, por vezes utilizados 

clandestinamente por narcotraficantes, ou por garimpeiros. (BRASIL, 1997 a) 

Com relação à atividade econômica, a região é caracterizada por não ter 

destaque nessa área, já que tem sua população concentradas nas metrópoles, 

existindo grandes vazios demográficos, estes se concentram em pequenos 

contingentes e ao longo da calha dos principais rios, onde também há a ocorrência 

de contenciosos pela posse da terra, envolvendo, principalmente, índios e 
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garimpeiros (BRASIL, 1997 g, p. 2-1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Faixa de Fronteira Amazônica 
Fonte: Palestra da SPEI (2018). 

 

 

Figura 2: PEF/CEF do CMA 
Fonte: Palestra da SPEI (2018). 
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3.2.3 Ameaças e vulnerabilidades 

 

De acordo com o manual militar IP 72-20 (BRASIL, 1997 e, p. 8-1), a 

Amazônia Brasileira, apesar do potencial em riquezas naturais, é uma região com 

problemas sociais, particularmente em áreas do interior, afastadas dos principais 

centros urbanos.  

Esses problemas estão ligados, com maior ou menor intensidade, a fatores 

como: baixo nível educacional e pobreza; condições precárias de preservação da 

saúde; sérias questões fundiárias; atividades ilegais de garimpo, com agressões ao 

meio ambiente; questões indígenas, particularmente as que se relacionam à posse 

e à demarcação de terras; narcotráfico e narcoguerrilha; deficiência de infraestrutura 

de apoio ao desenvolvimento de atividades econômicas e do escoamento e 

circulação da produção agrícola do interior; ausência da ação governamental nos 

níveis federal e estadual e, muitas vezes, no próprio nível municipal, ocasionando 

um vácuo de poder que, com frequência, é preenchido por elementos alienígenas e 

organizações não governamentais de todos os matizes (BRASIL, 1997 e, p. 8-2).  

A avaliar a presença de ONGs e entidades estrangeiras na Amazônia, o 

manual de campanha C 124-1, do Exército Brasileiro, cita a “crescente importância 

de atores que não representam estados, tais como organizações internacionais, 

organizações não governamentais, empresas multinacionais e grupos de interesse, 

cujas influências ultrapassam as fronteiras nacionais”. (BRASIL, 2004) 

A extensão da fronteira brasileira com os países condôminos é de cerca de 

11.000 km, que embora legal e historicamente definida, em largos trechos não é 

nitidamente balizada em virtude da cobertura vegetal (BRASIL, 1999b, p.2-1). 

O país tem limites com 08 (oito) países: Guiana Francesa, Suriname, Guiana 

Inglesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai. Dentre eles, os maiores 

produtores de narcotráfico são o Peru, Bolívia e Colômbia, conforme indicado na 

Figura 3: 
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FIGURA 3 - Fronteira com países produtores de drogas ilegais.  
Fonte: Pimentel (2011). 

 

General Heleno, antigo Comandante Militar da Amazônia, ressalta o ilícito 

transfronteiriço como principal ameaça na faixa de fronteira amazônica. 

Em termos de soberania, de integridade territorial, não há risco. Não 
estamos preparados é para combater o ilícito. Existem organizações não 
governamentais que fazem trabalhos por baixo do pano, colhem 
informações, levantam nossas reservas de minério. Estão trabalhando 
para o futuro. Circulando pela Amazônia, percebem-se presenças 
estrangeiras inexplicáveis em determinadas áreas. A biopirataria é um 
exemplo disso. Onde é rarefeita a presença do Estado, o ilícito ganha 
espaço. (RANGEL, 2007). 
 

De acordo com o Vice-Almirante Murillo de Moraes Rego Barbosa, membro 

do Ministério da Defesa (BRASIL, 2004 b, p. 64) “a ação de bandos armados que 

atuam em países vizinhos e o crime organizado internacional são alguns dos pontos 

que provocam preocupação. Dentre eles, o principal é o crime organizado na faixa 

de fronteira, notadamente o tráfico de drogas e de armas, sendo facilitado pela 

grande capilaridade da rede viária nacional, que proporciona grande fluxo de 

veículos de todos os tipos. As cidades fronteiriças são as principais conexões, 

devido, sobretudo, ao grande fluxo de comércio local e mercado informal. Há 

Também, o trânsito entre as ligações aquaviárias existentes entre esses países”. 
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Grande parte dos rios na região Norte são rios de penetração, facilitando a 

circulação de mercadorias e dificultando a fiscalização. 

Nesse contexto, o EB é a instituição nacional com maior capilaridade de 

presença por toda a extensão do território nacional, principalmente ao longo da faixa 

de fronteira. Frente a uma ameaça remota de conflito internacional de defesa 

externa, conforme parecer do General Heleno (RANGEL, 2012) e, diante à 

quantidade de ilícitos que vem ocorrendo na fronteira amazônica, o trabalho do EB 

procura concentrar esforços no âmbito da defesa interna, em uma situação de 

normalidade, sem, contudo, esquecer-se do contexto de defesa externa. 

 

3.3 A FRONTEIRA SUDOESTE DA AMAZÔNIA  

 

A fronteira sudoeste da Amazônia está configurada como a delimitação 

geográfica do estudo, basicamente, pelo Estado do Acre, logo será estudada mais 

profundamente a partir daqui. 

 

3.3.1 Caracterização da área da Fronteira Sudoeste 
 

 

Analisando o aspecto geográfico, a fronteira sudoeste da Amazônia 

caracteriza-se por ser definida como aquela que compreende os estados do Acre e 

de Rondônia, que possuem limites fronteiriços com o Peru e com a Bolívia. 
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FIGURA 4: Fronteira Sudoeste da Amazônia 
Fonte: BRASIL, adaptado para este estudo (2012 b) 
 

3.3.1.1 Aspectos Fisiográficos 

 

O Estado do Acre está localizado afastado do centro vital do Brasil, já que a 

região sudeste é o centro econômico, sendo o Distrito Federal centro politico, dessa 

forma ficando afastado do eixo Brasília-São Paulo.  Essa distância das áreas 

importantes do país influencia nos problemas fronteiriços na medida em que o 

isolamento da região facilita a ocorrência dos crimes transfronteiriços. As forças de 

fronteira auxiliam para a diminuição desse problema, pois preenchem lacunas 

deixadas pela ausência do Estado, bem como aumentam a circulação econômica na 

região, sem esquecer o aparato social como instalações médicas e odontológicas 

trazidos pelos PEF/CEF. 

O estado do Acre possui limites a norte com o estado do Amazonas, a leste 

pelo estado de Rondônia, a sudeste pela Bolívia (possuindo uma fronteira de 

aproximadamente 620 km) e a sul e oeste pelo Peru (1.430 km de fronteira), sua 
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capital e principal centro político, administrativo e econômico é a Cidade de Rio 

Branco. Apresenta uma superfície de 164.221,36 Km², correspondendo a 4,26% da 

Região Norte e a 1,92% do território nacional. Por ter limites territoriais com tais 

países, que são grandes produtores de coca, além de apresentarem baixos índices 

econômicos e sociais, há um facilitador para o aumento dos ilícitos transnacionais, 

principalmente ligado ao tráfico de entorpecentes e contrabando/descaminho.  

Esses problemas são prevenidos e reprimidos pela presença de forças 

militares na fronteira sudoeste, principalmente pela presença física dos PEF/CEF 

nas cidades de Epitaciolândia, Plácido de Castro, Assis Brasil e Santa Rosa do 

Purus, todas no estado do Acre, já que outros organismos de segurança pública 

atuam com perfil muito baixo, sendo importantes apenas em atuações esporádicas, 

não representando uma presença permanente marcante, o que dificulta o combate 

eficaz às ameaças não tradicionais, além de sobrecarregar as funções das tropas 

militares na fronteira (BRASIL, 2011, p. 13). 

O clima da região acreana é do tipo equatorial, quente e úmido. Possuindo 

temperaturas médias anuais que oscilam entre 24,5º C e 32º C. Tendo a ocorrência 

de duas estações bastante distintas: uma seca e uma chuvosa. Na estação seca (de 

maio a outubro), cessam as chuvas, sendo comuns as “friagens”. A estação chuvosa 

(de novembro a abril) caracteriza-se por chuvas constantes e abundantes. Possui a 

umidade relativa do ar que atinge 90%, se comparado a outras regiões brasileiras é 

um índice elevado e apresenta índices pluviométricos que variam de 1.600 mm a 

2.750 mm/ ano, sendo uma área propícia para o plantio de produtos básicos, facilita 

o vetor “Vida” dos PEF, pois possibilita um melhor rendimento na produção de 

alimentos para as famílias. Outra relação desse aspecto fisiográfico com as missões 

dos PEF é o fato de ser uma região muito rica em madeira, gerando conflitos entre 

ambientalistas e madeireiros e, por conseguinte, catalisando outros problemas como 

extração ilegal de madeira, desmatamento, conflitos com indígenas. (PORTAL DO 

GOVERNO DO ACRE). 

Com relação ao relevo, o Acre está representado na pela Depressão 

Amazônica, pelo Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental e pela Planície 

Amazônica, caracterizados por uma extensa superfície rebaixada, baixos platôs e 

grande áreas alagadiças e lagos.  

No contexto das operações militares, as características de seus aspectos 

fisiográficos sugerem que haja uma adaptação e aclimatação dos que pretendem 
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atuar na região, devendo haver também cuidados com a proliferação de doenças e 

cuidados especiais na manutenção de materiais ferrosos e eletrônicos, exigindo um 

acondicionamento especial dos materiais, devido à alta umidade relativa do ar. 

(NEVES NETO, 2011, p. 20). 

Ao analisar a hidrografia percebe-se que os rios constituem um importante 

meio de transporte e a maioria de suas cidades e povoados acreanos originaram-se 

às suas margens e dependem de alguma forma desses rios. Os principais cursos 

d’água correm na direção nordeste sendo afluentes da margem direita do rio 

Solimões. Tais rios têm como característica principal as muitas curvas que possuem 

os chamados de “meandros”, típico nos rios de planície. Seus principais cursos 

d’água são: rio Tarauacá, Purus, Gregório, Envira, Acre e Juruá, os quais formam a 

rede hidrográfica estadual, dividida entre a Bacia do Acre-Purus e a Bacia do Juruá 

(PORTAL DO GOVERNO DO ACRE). 

 

FIGURA 5: Cursos d’Água do Estado do Acre 
Fonte: BRASIL (2012b) 
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3. 3.1.2 Aspectos Psicossociais  

 

Conforme o censo brasileiro de 2010 (IBGE), o Estado do Acre possui 

732.793 habitantes, desses 532.279 habitantes em área urbana e 200.514 

habitantes em área rural. Determinando uma densidade demográfica de 4,80 hab/ 

Km², o que deixa o Acre na 23ª posição na lista de estados do Brasil com as maiores 

densidades demográficas. Sua capital, Rio Branco, é a maior e mais populosa 

cidade do estado, com quase 350 mil habitantes, correspondendo a quase 65% de 

toda população urbana do estado, sendo a sexta maior cidade localizada na Região 

Norte. No interior, a população vive dispersa ao longo dos rios, voltadas para as 

atividades de extração da borracha, castanha e madeiras (IBGE, 2010). 

A partir da década de 1990 até 2010, o crescimento demográfico apresentado 

pelo Acre foi considerado relativamente alto, pois atingiu 3,3% ao ano, ficando acima 

da média nacional. (IBGE, 2010). 

A população acreana é formada por, além de índios, nordestinos 

(principalmente cearenses) que chegaram ao estado durante o período áureo da 

borracha (1880-1913) e sulistas, que chegaram durante a década de 70 em diante. 

Houve, ainda, as imigrações de árabes (principalmente sírio-libaneses) e italianos, 

além de japoneses, alemães e eslavos (IBGE, 2010).  

 

3.3.1.3 Aspectos Econômicos  

 

A economia acreana é baseada na exploração de recursos naturais, 

principalmente a borracha e a castanha, determinantes para o seu povoamento da 

região. A borracha é extraída ao longo dos rios, a maior parte de sua extração se faz 

na bacia do rio Purus. Nessa região, especial destaque dever ser dado ao vale do rio 

Acre, que, além de possuir o maior número de seringueiras, é também região rica 

em castanheiras, colocando o estado na posição de maior produtor e exportador 

nacional de castanha. A agricultura reduz-se a, principalmente, pequenas culturas 

de mandioca, feijão, cana-de-açúcar, arroz e milho (BRASIL, 2011c, p. 121).  

Com relação à indústria, foram produzidos bens no valor de R$ 773 

(setecentos e setenta e três) milhões no ano de 2009, apresentando ainda pouca 

expressão no estado, sendo na sua maioria indústria de produtos alimentícios, tais 
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como queijos, manteiga, refrigerantes e outros; e a indústria baseada na 

transformação rudimentar de produtos agrícolas, como a farinha de mandioca e o 

açúcar banguê. Devido à importância de suas bacias hidrográficas o estado possui, 

ainda, indústrias na produção de barcos, bem como carrocerias de caminhões, 

laminados e pisos de madeira, móveis, vidros temperados, preservativos (sendo a 

única do mundo a usar borracha natural proveniente de látex nativo), dentre outros 

produtos (PORTAL DO GOVERNO DO ACRE). 

 

3.4 DOUTRINA DE EMPREGO NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

O Governo Brasileiro, através da Estratégia de Defesa Nacional (END), tem 

o objetivo a médio e longo prazo modernizar a estrutura nacional de defesa, para 

conseguir esse intento, deseja atuar em três eixos principais: reorganização e 

formulação da política de composição dos efetivos das FFAA e reestruturação da 

indústria brasileira de material de defesa. 

Nas diretrizes da END, existem algumas diretamente relacionadas às 

fronteiras brasileiras, dando ênfase maior à faixa amazônica e destacando em suas 

palavras a importância da vigilância, controle, monitoramento e presença das FFAA 

na área: 

 
1.  Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres 
[...] (p. 4).  
9.  Adensar a presença de unidades do Exército, da Marinha e da 
Força Aérea nas fronteiras. [...]. A presença ganha efetividade graças à 
sua relação com monitoramento / controle e com mobilidade. Nas 
fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais brasileiras, as unidades do 
Exército, da Marinha e da Força aérea têm, sobretudo, tarefas de 
vigilância (p. 6). 
[...] Os vigias alertam. As reservas respondem e operam. E a eficácia 
do emprego das reservas táticas regionais e estratégicas é proporcional à 
capacidade de elas atenderem à exigência da mobilidade (p. 7). 
10.  Priorizar a região amazônica. A Amazônia representa um dos focos 
de maior interesse para a defesa. A defesa [...] exige avanço de projeto de 
desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio 
monitoramento/controle, mobilidade e presença. [...] (p. 7).  
[...]. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e 
de si mesmo, é o Brasil (p. 7). 
11.  Desenvolver, para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, 
sobretudo na região amazônica. Daí a importância de se possuir estruturas 
de transporte e de comando e controle que possam operar em grande 
variedade de circunstâncias, inclusive sob as condições extraordinárias 
impostas por um conflito armado (p. 7).(BRASIL, 2008b, grifo nosso). 
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No quadro de defesa externa, a Doutrina Gama estabelece os fundamentos 

do emprego da Força Terrestre (F Ter) na área estratégica Amazônia indicando que 

o combate nessa área terá sua atuação predominantemente na área de selva, 

porém, atuará também em localidades, em um contexto de operação convencional 

(BRASIL, 1997 g, p. 2-1). 

A F Ter na Defesa Externa da Amazônia possui 02 (duas) hipóteses de 

emprego, estando diretamente ligadas ao poder militar oponente. Se o poder militar 

oponente é semelhante ou inferior, o ideal é um combate rápido, utilizando o 

emprego de força regular, em um cenário de combate convencional e utilizando 

sempre a Ofensiva como principal estratégia. Se o Poder militar do inimigo é 

incontestavelmente superior, nossas forças regulares serão empregadas para um 

combate não convencional e duradouro, procurando evitar um engajamento direto 

com o oponente, utilizando assim a estratégia da Resistência - Doutrina Gama –

Romeo (GR). (BRASIL, 1997 g, p. 3-1). 

Para as IP 100 – 2, Bases para a Modernização da Doutrina de Emprego da 

Força Terrestre na Defesa Interna – Doutrina Alfa (BRASIL, 1997 f), há uma grande 

preocupação por parte do Exército Brasileiro com relação à manutenção continua 

dos equipamentos e armamentos, para que não fiquem obsoletos conforme os 

avanços tecnológicos e que sempre estejam em consonância com as necessidades 

de emprego para a defesa da Amazônia.  

Em um contexto de Defesa Interna, o EB utilizará a Doutrina Alfa, que 

estabelece como se atuará em uma situação que tenha que garantir os Poderes 

Constitucionais e da Lei e da Ordem. Definindo a missão do EB de modo preventivo, 

repressivo e operativo contra qualquer forma de ameaça ou agressão que, apoiada 

ou não do exterior, comprometa a lei, a ordem e os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito e, também, cooperar com os esforços do governo no 

combate aos ilícitos e crimes transnacionais, nesse contexto os PEF devem atuar 

em ações conjuntas com os outros organismos de segurança pública na faixa de 

fronteira (BRASIL, 1997 f, p. 1-2). 

Entende-se como Agente Perturbador da Ordem Pública (APOP) os 

segmentos que atuam dentro dos movimentos fundiário, educacional, indígena, 

sindical e religioso, bem como diversos movimentos populares e de garimpeiros, 

que instigam ações radicais e violentas. O crime organizado também é considerado 

uma força adversa, pois atuam nos ambientes rural e urbano, e principalmente nas 
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regiões fronteiriças, através do narcotráfico, contrabando de armas, biopirataria, 

extração ilegal de madeira e até terrorismo, caracterizando assim os ilícitos 

internacionais. (BRASIL, 2014, p. 15). 

Por vezes, e não poucas os oponentes supracitados são de nacionalidade 

brasileira, que devido às dificuldades econômicas e sociais que se encontram 

acabam agindo de maneira ilegal, quase sempre influenciados por líderes 

aproveitadores e com interesses escusos e na maioria das vezes se aproveitando da 

inocência e baixa intelectualidade da população da área, incitando os a agir com 

violência. 

Em suma, a doutrina de emprego dos PEF, quando for determinado que o EB 

aja na solução de uma crise ou um conflito armado, deverá priorizar a estratégia da 

DISSUASÃO, empregando para isso o princípio da MASSA, e sempre que for 

possível agindo de maneira pacífica. Entretanto, a estratégia a ser adotada, quando 

necessário o uso da força, será a da ofensiva (BRASIL, 1997 f, p. 3-1,). 

Portanto, é verificado que devido a grande extensão da faixa de fronteira 

brasileira ela se torna quase inabitada em sua grande parte, é isso ajuda para que 

os ilícitos aconteçam, não havendo assim a devida fiscalização e monitoramento, já 

que o Estado Brasileiro tem dificuldades em vigiar e controlar tão vasta área, 

influenciando assim, não somente a soberania nacional, defesa externa, como 

também a defesa interna, pois essa falta de vigilância favorece o tráfico de drogas e 

de armas, contribuindo para a instabilidade da ordem pública interna e dificultando 

as políticas de segurança pública. 

Assim sendo, o papel das CEF/ PEF é fundamental, pois atua na vigilância 

da faixa de fronteira amazônica, sendo, em grande trecho dessa faixa na maioria 

das vezes, os únicos representantes. 

 

3.5 O EXÉRCITO BRASILEIRO NA FRONTEIRA SUDOESTE 

 

A presente seção tem como objetivo apresentar como o Exército está 

distribuído na faixa de fronteira sudoeste da Amazônia.  
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3.5.1 Breve histórico e distribuição geográfica  

 

Durante a época da colonização portuguesa, as fronteiras terrestres foram 

demarcadas por praças fortes, objetivando assegurar a posse dos territórios 

ocupados. Com isso afirma-se que o Exército Brasileiro sempre esteve fortemente 

vinculado à colonização da Amazônia. Tendo origem com a fundação, em 1616, do 

Forte Presépio por Francisco Caldeira Castello Branco, que deu origem à cidade de 

Belém do Pará (TEIXEIRA, 2006, p. 56).  

Nos séculos XVII e XVIII, os portugueses estabeleceram vários fortes, as 

expedições do Capitão Pedro Teixeira, realizada em 1637, foram muito importantes, 

pois reconheceram o Rio Amazonas, indo até Quito. No século XIX, surgiram as 

Colônias Militares, as quais foram fundadas para proteger e incentivar o povoamento 

das fronteiras do Brasil (TEIXEIRA, 2006, p. 56).  

Esses contingentes militares constituíram-se, por muito tempo, como a única 

presença luso-brasileira na área. A maioria dessas fortificações, nos dias de hoje 

são vilas e cidades distribuídas pela Amazônia. Entretanto, foram as ações do 

Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon que uniram o Exército à Amazônia, pois 

consolidou a região ao restante do país com suas linhas telegráficas (TEIXEIRA, 

2006, p. 57). 

Na região sudoeste da Amazônia, a presença militar remonta ao ano de 1907, 

com a instalação das 3 (três) Companhias Regionais do Acre, sediadas nas capitais 

dos três Departamentos da época: Acre, Juruá e Purus; as quais se compunham por 

1 (um) capitão comandante, 4 (quatro) primeiros-tenentes (subcomandante, médico, 

farmacêutico e intendente), 2 (dois) segundos-tenentes e 150 (cento e cinquenta) 

praças (BRASIL, 2009 b).  

Em Rio Branco, com a Portaria Nr 231, de 17 de dezembro de 1956, na época 

em terras pertencentes ao território do Acre, foi criada a 4ª Companhia de Fronteira. 

Anos depois, em 24 de julho de 1967, a companhia passou a compor o recém-criado 

Comando de Fronteira Acre/ Rondônia, o qual, em 1976, passou a denominar-se 4º 

Batalhão Especial de Fronteira. Somente em 1993, já na situação atual, subordinado 

à 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl), situada em Porto Velho – RO, a 

Unidade recebeu a denominação atual: Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de 

Infantaria de Selva (BRASIL, 2009 b). 
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3.5.2 Comando Militar da Amazônia 

 

O Comando Militar da Amazônia (CMA) é constituído de 04(quatro) brigadas 

de infantaria de selva (1ª, 2ª, 16ª, 17ª), 01 (uma) Região Militar (12ª), que por ser um 

grande comando-administrativo está localizada na principal capital da 

região, Manaus-AM, além disso, conta também com o 2º Grupamento de Engenharia 

de Construção e com organizações militares diretamente subordinadas. 

O Centro de Operações do CMA (COp/CMA) orienta e dirige a missão militar 

dos PEF, por meio dos escalões enquadrantes (BRASIL, 2009, p. 13). 

 

3.5.3 Batalhão de Infantaria de Selva  

 

Enquadrado nas Brigadas de Infantaria de Selva estão os Batalhões de 

Infantaria de Selva (BIS), localizados em área de fronteira, que possuem como 

missão principal realizar a vigilância na faixa de fronteira amazônica, além dos 

encargos normais de qualquer Organização Militar (OM). 

O BIS é constituído por um comando, um estado-maior, uma companhia de 

comando e apoio, um número variável de até 03 (três) companhias de fuzileiros de 

selva e algumas unidades possuem uma base de administração e apoio, que tem a 

responsabilidade de prestar o apoio administrativo e logístico à unidade. 

 
ORGANOGRAMA 1 - Organograma do BIS sediado em faixa de fronteira. 
Fonte: BRASIL (1997 e, p. 9-2). 

 

A 17ª Bda Inf Sl é a Grande Unidade que possui responsabilidade por toda a 

fronteira sudoeste da Amazônia.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
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3.5.4 Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva  

 

Subordinado à 17ª Bda Inf Sl, o Cmdo Fron AC/ 4º BIS, possui, além de suas 

missões de combate inerentes aos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS), a 

incumbência de realizar a vigilância na faixa de fronteira sob sua responsabilidade. 

Cumpre, também, com os pelotões especiais de fronteira (PEF), missões 

complementares ligadas à produção de alimentos e à prestação de serviços 

(BRASIL, 1997, p. 9-1).  

O organograma a seguir, mostra como a Unidade está estruturada a fim de 

melhor cumprir suas diversas missões: 

 

ORGANOGRAMA 2: Estrutura organizacional do Cmdo Fron AC/ 4º BIS (adaptado) 
Fonte: BRASIL, 2012 b 

 

O Comando de Fronteira possui as mesmas características e possibilidades 

dos BIS, somando as capacidades de realizar a vigilância e a vivificação das 

fronteiras, desde os tempos de paz, constituindo-se na presença militar brasileira na 

fronteira, agindo também como fator de dissuasão para os elementos externos e 

como agentes de operações psicológicas no seio da população que gravita em torno 

dos PEF (BRASIL, 1997, p. 9-1).  

A fim de permitir um melhor controle da faixa de fronteira sob sua 

responsabilidade, o Cmdo Fron AC/ 4º BIS possui 1 (uma) CEF, localizada em 

Epitaciolândia, e 3 (três) PEF: o 2º PEF, em Assis Brasil; o 3º PEF, em Plácido de 

Castro; e o 4º PEF, em Santa Rosa do Purus. Todos eles destacados na fronteira do 

Estado do Acre. A figura 06 mostra a área de responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 4º 

BIS e a localização de suas frações na faixa de fronteira. 
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FIGURA 6: Área de responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 4º BIS (adaptado) 
Fonte: BRASIL, 2012 b 

 

3.6 GUIA DO COMANDANTE DE FRONTEIRA (GCOMFron) 

 

3.6.1 Finalidade 

 

 A principal finalidade do Guia do Comandante de Organização Militar de 

Fronteira é constituir um conjunto de normas para orientar os comandantes de 

Organizações Militares com características especificas daquelas existentes na faixa 

de fronteira, particularmente as Companhias Especiais de Fronteira, os Pelotões 

Especiais de Fronteira e os Destacamentos Especiais de Fronteira. 

Essas orientações esclarecem a visão e perspectiva do Comando Militar da 

Amazônia em relação à ação de comando dos comandantes dos aquartelamentos 

próximos a região fronteiriça com os países vizinhos. Havendo especificidades por 

estarem distantes de suas sedes, além de estarem próximos a países sul-

americanos importantes no contexto geopolítico atual. Destarte, não deve haver 

inibição em iniciativas dos comandos subordinados, em qualquer escalão, no 

sentindo de contribuir de forma contínua no melhoramento do Guia. 
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O GCOMFron tem como objetivos: Difundir orientações relevantes para as 

OM de fronteira, evitando a solução de continuidade das ações, principalmente 

motivado pela rotatividade dos Oficiais e Praças. Ademais, permite a inserção de 

ideias e de lições aprendidas, regulando assuntos comuns que se apliquem a todas 

as OM Fron do CMA. 

Para o cumprimento dos objetivos e principalmente das missões dos 

CEF/PEF, os comandantes deve atuar em quatros campos: o operacional, o 

administrativo, o publico interno e a comunidade. A harmonia entre eles é 

fundamental para o sucesso na defesa da região amazônica e para o 

desenvolvimento regional, principalmente no campo social do poder. (BRASIL, 2017, 

p. 8). 

 

3.6.2 Vida, Combate e Trabalho 

 

As missões dos PEF e das CEF envolvem a tríade Vida, Combate e Trabalho. 

O vetor Vida está relacionado à sobrevivência em regiões, por vezes inóspitas, e 

sem as estruturaras básicas suficientes. No campo militar relaciona-se o Combate e 

por último, mas não menos importante é a execução de serviços diversos, 

configurando o Trabalho como sendo o terceiro vértice do triangulo. O cumprimento 

integral da missão das tropas de fronteira é concretizado por meio da dosagem 

equilibrada e harmônica do esforço a ser desenvolvido em cada uma dessas 

atividades, favorecendo a OM e a comunidade civil que vive nas imediações dos 

respectivos aquartelamentos. Além disso, tais campos conjugados promovem a 

proteção tão necessária ao PEF e seu entorno, bem como a defesa e o 

desenvolvimento da região. 

A prioridade do PEF deve estar no cumprimento de sua missão de natureza 

militar - O COMBATE. As outras missões - VIDA e TRABALHO - assinalam o seu 

caráter de OM de natureza especial e destinam-se à melhoria da qualidade de vida e 

das condições de trabalho de toda a comunidade. (BRASIL, 2017, p. 22) 

 

3.6.2.1 Vida 

Conforme o Guia do Comandante de Fronteira (GCOMFron), versão 2017, o 

CMA identifica os seguintes aspectos relacionados a essa atividade: 
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 a) Saúde: educação preventiva, tratamento, prevenção de acidentes de 

trabalho e domésticos, palestras para desenvolver atitudes contrárias a vícios e 

exames das instalações sanitárias de rancho, dos PNR e das circunvizinhanças dos 

PEF, na busca de focos de disseminação de doenças. 

b) Educação: funcionamento das escolas nos PEF, inclusão dos interessados 

no Sistema de EAD do Colégio Militar de Manaus, programas como o "Educação de 

Jovens e Adultos", assim como em programas específicos de leitura e de formação 

musical dos integrantes da fanfarra do PEF.  

c) Lazer: esporte, organização de competições, reuniões comunitárias, 

construção de parques infantis, passeios, apresentações musicais de corais e 

fanfarra, escolinhas desportivas aproveitando às instalações dos PEF.  

 d) Alimentação: Por meio da produção de alimentos conduzida pelo Sgt 

Agrário, que deve dedicar tempo integral à sua função, sem desvio admitido. Mais 

do que um simples plantador de hortaliças e criador de pequenos animais na área 

do quartel, ele é um técnico em assistência e extensão rural, destinado a ensinar e a 

incentivar as comunidades no entorno dos PEF a estabelecer uma produção rural 

continuada e permanente, para benefício próprio do Pelotão e de seus familiares. 

Deve ser um profundo conhecedor do Caderno de Instrução CI 10-7-1, Logística de 

Subsistência e seu mais eficiente propagador, incluída a construção incentivada de 

biodigestores. O Sgt Agrário deverá implementar e incentivar a criação de animais 

terrestres e aquáticos, a exploração de recursos locais (caça e pesca), o 

reflorestamento com árvores frutíferas, a implantação de horta e de pomares 

comunitários, a recuperação de áreas degradadas e a organização de feiras 

comunitárias, entre outros. (BRASIL, 2017, p. 23) 

De forma estratégica, o Sgt Agrário irá cumprir sua missão quando for obtida 

a sustentabilidade do PEF, bem como da Comunidade, que fornecerá gêneros para 

os militares e suas famílias sem a dependência exclusiva do abastecimento da OM 

sede. 

e) Sobrevivência: aprendizagem intensiva do Caderno de Instrução CLI 0-7-1 

do COTER - Logística de Subsistência; e seleção, composição e adestramento das 

equipes de caça e de pesca.  

f) Esperança: trabalho de profissionais da área de saúde (psicólogos), ação 

de comando, desenvolvimento da fé religiosa e participação das esposas.  (BRASIL, 

2017, p. 23) 
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3.6.2.2 Combate 

Segundo o GCOMFron, por ser uma OM destacada e de pequeno escalão, 

normalmente empregada isoladamente em área de selva, o PEF deve estar apto a 

cumprir as seguintes missões: 

- Vigiar pontos ou frentes limitadas; 

- Reconhecer área, frente, eixo fluvial ou terrestre, dentro de sua área de 

atuação; 

- Defender as suas instalações contra a ação de Forças Adversas; 

- Controlar a utilização do campo de pouso do PEF; 

- Controlar as pistas de pouso na sua área; 

- Realizar as medidas de controle no solo, constantes das Normas de 

Segurança de Defesa Aérea (NOSDA), quando a defesa aérea, realizando as 

medidas de policiamento do espaço aéreo, obrigar alguma aeronave interceptada a 

pousar na pista dos pelotões; 

- Realizar a vigilância aérea, informando, de imediato, ao 

COMDA/COMDABRA, através do Sistema VSAT, e na primeira oportunidade, via 

canal de comando, ao Centro de Coordenação de Operações do CMA (CCOp/CMA); 

 

3.6.2.3 Trabalho 

 Com relação a essa atividade o GCOMFron identifica os seguintes aspectos:

 a) Serviços: funcionamento de oficinas como: carpintaria, marcenaria, 

serralheria, solda elétrica e oxigênio, manutenção de embarcações, da rede 

hidráulica, da eletricidade predial e da rede do PEF trabalhos/consertos em alvenaria 

e artesanato local. 

 b) Tecnologia: funcionamento e manutenção do sítio de antenas, das placas 

solares, dos conversores e das baterias do Sistema de Proteção da Amazônia 

(CENSIPAM/VSat), do GESAC, da EB Net Fron, do RITEX, da internet discada, dos 

telefones satelitais, de outros meios alternativos de comunicações, dos módulos 

digitais, da telemedicina, entre outros meios de Tecnologia da Informação que forem 

incorporados aos PEF. 

c) Construção e manutenção: evolução do PEF de acordo com seu Plano 

Diretor e apoio à construção de moradias dignas aos habitantes das 

circunvizinhanças, sem ônus para o Exército. Além da preservação do patrimônio 

distribuído ao PEF, seguindo as orientações de cada Órgão Provedor. 
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3.6.3 Atuação contra ilícitos na Faixa de Fronteira 

 

O GCOMFron traz em seu capítulo III que para atuar contra os ilícitos, há uma 

ampliação da ação de presença e uma atuação dinâmica Elm Fron (Cmdo Fron e 

PEF/DEF) nas respectivas faixas de fronteira. 

Para isso, o Guia elenca as missões do PEF em prol desse objetivo, como: 

- Atuação, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo (Lei Complementar Nr 97, 

alterada pela LC Nr 117); 

- Cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, for desejável 

e em virtude de solicitação, na repressão aos delitos de repercussão nacional e 

internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução (LC Nr 97, alterada pela LC Nr 117); 

- Cooperar com órgãos públicos e de segurança estaduais, por solicitação; 

Além disso, o Guia contribui para execução dessa atuação ao definir as 

principais ações e atividades a serem desenvolvidas pelos Elm Fron, nas diversas 

formas de atuação contra ilícitos na faixa de fronteira e em Unidades de 

Conservação (UC) e Terras Indígenas. 

As considerações gerais do capítulo que trata desse assunto versam que 

cabe ao Exército Brasileiro, como atribuição constitucional, atuar na faixa de 

fronteira terrestre, por meio de ações preventivas e repressivas, contra delitos 

transfronteiriços e ambientais. A atuação dos Elm Fron no combate a ilícitos na faixa 

de fronteira pode ocorrer de forma isolada ou em coordenação, ou em cooperação 

com os órgãos públicos federais e estaduais.  

Essa participação deve ter caráter permanente, respeitando-se as disposições 

legais e os G Cmdo/GU devem solicitar autorização ao Cmdo CMA. Ademais, a 

atuação com esses órgãos será, em princípio, de caráter administrativo e de curta 

duração. Somente excepcionalmente, e mediante ordem do Cmt Mil Amz, a 

participação dos Elm Fron nesse tipo de cooperação será operacional. 

As principais ações visualizadas, de ocorrência na fronteira, são as ligadas 

aos órgãos responsáveis pela identificação e pela solução de problemas indígenas e 

fundiários, narcotráfico, contrabando, descaminho, exploração ilegal e predatória de 

recursos naturais e outras. (BRASIL, 2017, p. 28). 
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3.6.3.1 Ações Preventivas 

O GCOMFron estabelece diversas ações para prevenir a ocorrência dos 

ilícitos transfronteiriços. Dentre elas, as principais são: 

- Estreitar as ligações entre os Elm Fron e os representantes dos órgãos 

existentes na área, visando à troca de informações sobre os problemas existentes 

na faixa de fronteira. 

- Realizar, permanentemente, a coleta de dados com o objetivo de obter 

conhecimentos necessários à condução de suas operações e de cooperar com a 

ação dos órgãos públicos, identificando e informando delitos praticados ou 

presumidos. 

- Apoiar as ações desenvolvidas pelos órgãos públicos federais e estaduais, 

quando solicitado e autorizado pelo Cmt Mil Amz, abrangendo atividades 

operacionais, como: instruções especializadas de tiro, sobrevivência na selva e 

orientação e apoio logístico como: empréstimo de equipamentos de campanha, 

hospedagem, alimentação e assistência médico-hospitalar nas instalações dos PEF, 

além de transporte rodoviário e fluvial. 

Segurança para as atividades de órgãos federais. 

- Proteção dos meios de transporte de pessoal e do material sob a guarda do 

PEF;  

- Controlar a utilização da pista de pouso da CEF/PEF e manter as condições 

mínimas de pouso das pistas, localizadas em sua área de responsabilidade, que 

estiverem sendo utilizadas nas operações; e 

- Fiscalizar os produtos controlados, de acordo com as orientações emanadas 

pela 12ª RM e conforme o preconizado pelo R-105 — Regulamento para a 

Fiscalização de Produtos Controlados. 

 

3.6.3.2 Ações Repressivas 

 

Conforme o GCOMFron 2017, em sua página 29, as CEF/PEF estão 

autorizadas a desencadear ações repressivas de combate a ilícitos na faixa de 

fronteira, mediante planejamento e/ou conhecimento do G Cmdo/GU enquadrante. 

Esses G Cmdo/GU devem estabelecer normas gerais de ação e normas de 
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conduta (regras de engajamento), de caráter permanente, detalhando a atuação dos 

Elm Fron em ações repressivas. 

A participação dos Elm Fron em ações repressivas pode compreender, 

dentre outras, as ações de: 

- Instalação e operação de postos de controle de estradas, de controle fluvial 

e de segurança estática; 

- Patrulhamento, revista de pessoas, de veículos, de embarcações, de 

aeronaves e de instalações; 

- Prisões em flagrante delito; e 

- Apoio à interdição de pistas de pouso e de atracadouros clandestinos, 

mediante ordem do Cmt Mil Amz. 

Diante de fatos que mereçam ações repressivas dos comandantes de PEF, 

esses devem, seguindo a cadeia de comando e utilizando-se dos meios de 

comunicação mais rápidos disponíveis, informar ao Cmt Mil Amz a ocorrência dos 

fatos, em sua área de responsabilidade, ligado às ameaças não tradicionais como 

narcotráfico, contrabando e descaminho, invasão de áreas indígenas, exploração 

ilegal e predatória de recursos naturais e quaisquer outros crimes transfronteiriços. 

Nas situações em que se torne impossível a presença das autoridades 

públicas responsáveis, caberá aos Elm Fron atuar repressivamente, respeitando-se 

as disposições legais (BRASIL, 2017, p. 29). 

O valor da tropa empregada no combate a ilícitos na faixa de fronteira deve ser 

compatível com a missão, sendo vedado o seu emprego em quaisquer ocorrências 

que não tenham ligação com as ações a serem cumpridas. 

Ainda segundo as diretrizes do Guia, em área militar e/ou sob guarda militar, 

ações repressivas devem ser conduzidas com o objetivo de exame e pesquisa de 

pessoas e materiais suspeitos; retenção de material suspeito, por meio de Termo 

de Apreensão e detenção do suspeito, com lavratura do Termo de Prisão em 

Flagrante Delito, cumprindo as exigências legais cabíveis. 

Para um melhor entendimento das ações preventivas e repressivas que devem 

ser tomadas é necessário que os Cmt PEF estudem as Normas de Conduta para 

Emprego de Tropa do CMA (NCET/CMA) e que sejam ministradas instruções sobre 

esse assunto à tropa.  

A atuação das Organizações Não-Governamentais (ONG) em área indígena 

ainda não está no escopo dos crimes transfronteiriços. Desta forma, caberá aos 
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Cmt Bda Inf SI regular procedimentos para a identificação, registro e 

acompanhamento de tais ONG, repassando tais informações ao CMA, via canal de 

inteligência, para que tais medidas possam ser debatidas e que as boas práticas 

adotadas por cada Elm Fron, no tocante a esse tema, venham a ser adicionadas 

em uma atualização do GCOMFron.   

 

3.6.3.2 A Instrução Militar  

 

O PEF é considerado uma OM operacional e dessa forma a Instrução 

Individual deve ser conduzida nas sedes das OM de Fronteira, ficando o 

adestramento e a conservação dos padrões a cargo dos PEF. 

O Programa de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) 

deve ser conduzido pelo Cmt PEF, orientado pelo seu Cmt CEF e fiscalizado pela 

3ª Seção da OM enquadrante. Já o Programa de Execução do Adestramento será 

conduzido pelas Bda, por meio dos Cmdo Fron enquadrantes das CEF e dos PEF. 

Outro aspecto importante é que as OM enquadrantes dos PEF devem, ainda, 

conduzir um Programa de Desmobilização de Militares Temporários, com foco 

prioritário no aspecto Trabalho, permitindo ao cidadão uma oportunidade de 

emprego fora da Força. 

O Cmt CEF deve regular a instrução nos PEF, por meio da Diretriz de 

Instrução da Unidade, tendo o Cmt PEF liberdade para o planejamento e para a 

condução da instrução, observando todos os preceitos e ordens vigentes. 

O GCOMFron orienta que a instrução de cabos e soldados do EP deve receber 

especial atenção aos seguintes assuntos: 

- Tiros previstos com o Armt individual de dotação e com as armas coletivas do 

Pel; 

TFM e lutas; 

- Ordem Unida; 

- Instrução Geral, particularmente os assuntos contidos nos regulamentos 

básicos: RISG (RI), R Cont (R2) e RDE (R4);  

- Patrulha, Orientação, Vigilância, Plano de Defesa e Guarda do Quartel; - 

Primeiros Socorros;  

-Reconhecimento e Identificação de Aeronaves (civis e militares); e 
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- Fiscalização de Aeronaves que forem obrigadas a pousar,  

- Sobrevivência na Selva. 

Os Cmt Cmdo Fron devem prever, submetendo à aprovação do G Cmdo/GU 

enquadrante, a realização pelos PEF de atividades de patrulhas e de 

Reconhecimento de Fronteira (REFRON), em suas áreas de responsabilidade, a 

cada dois meses, ou em tempo inferior, conforme as necessidades. Para que isso 

ocorra é pertinente que os Cmt PEF submetam à aprovação do Cmt Cmdo Fron, 

por meio da CEF, um Plano de Reconhecimento de sua área de responsabilidade, 

contendo as missões previstas, o deslocamento, o tempo estimado e o efetivo 

empregado no REFRON. 

O Cmt CEF envidará esforços para que os PEF realizem os REFRON com 

todos os meios de subsistência, intendência, comunicações e saúde, além de 

outros julgados úteis ao cumprimento das normas básicas de segurança, previstas 

no PIM/COTER. 

A partir do período de adestramento, os exercícios conjuntos poderão ser 

desenvolvidos entre as Cia Fzo SI e os PEF, dentro das áreas de responsabilidade 

destes, visando consolidar o espírito de corpo e obter os melhores resultados na 

integração da instrução do Cmdo Fron. (BRASIL, 2017, p. 29). 

Ainda segundo o Guia, os militares integrantes das OM de fronteira devem ser 

constantemente orientados pelos Cmt enquadrantes quanto ao papel de 

representantes avançados do Exército e da Nação Brasileira, de forma a se 

apresentarem, em quaisquer situações, com elevado senso de responsabilidade, 

disciplina, probidade e desembaraço, primando pela apresentação individual, 

principalmente por ocasião das visitas em suas áreas. 

 

3.7 REALIZAÇÕES E PERSPECTIVAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A 
FRONTEIRA AMAZÔNICA  

 

A perspectiva é que no ano de 2030, a população mundial terá aumentado em 

dois bilhões de habitantes e consumirá o dobro de recursos naturais. Assim,  o Brasil 

não pode permitir o fortalecimento do conceito de relativização da soberania dessa 

incomensurável fonte de recursos – a Amazônia –, como ocorre no imaginário de 

parte considerável da opinião pública internacional (BRASIL, 2010, p. 26).  
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Com a finalidade de se preparar para esse futuro cenário mundial, a partir da 

END, o Estado Maior do Exército diagnosticou a Força Terrestre e propôs ações 

para sua adequação às novas demandas do Estado e da sociedade brasileira.  

O primeiro dos três eixos estruturantes da END é a reorganização das Forças 

Armadas, dando origem à determinação para que o Exército Brasileiro apresentasse 

ao Ministério da Defesa um planejamento de Articulação e Equipamento, segundo 

as condicionantes e as diretrizes estabelecidas no documento. As ações de 

planejamento decorrentes foram consolidadas pelo Exército em um conjunto 

denominado Estratégia Braço Forte (EBF), que irá proporcionar a modernização das 

estruturas físicas da Força (BRASIL, 2009c, p. 7). 

Para o atingimento de tal modernização, diversas ações e projetos estão 

sendo desenvolvidos, tendo em vista aperfeiçoar e tornar mais eficaz a missão de 

vigilância na faixa de fronteira. 

 

3.7.1 Desenvolvimento das estruturas do Comando Militar do Norte 

 

O Comando Militar do Norte (CMN), com sede em Belém – PA, foi instituído 

por meio da Portaria Nr 142, de 13 de março de 2013. Abrangendo os estados do 

Pará, Maranhão e Amapá, tem como objetivo atuar na defesa, segurança e proteção 

da Amazônia Oriental, melhorando as condições de planejamento, gestão e 

execução das diversas atividades na região.  

Em 2017 foi criada a mais nova Grande Unidade do Exército Brasileiro, a 22ª 

Brigada de Infantaria de Selva, “Brigada Foz do Amazonas”, localizada em Macapá 

(AP) e subordinada ao CMN. 

A Unidade foi criada para guarnecer a faixa de fronteira com o Suriname e a 

Guiana Francesa, em virtude do nível estratégico exigir que as ações fossem 

planejadas e desencadeadas por oficial-general. Passou a ter na sua composição o 

2º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em Belém-PA, o 24º Batalhão de 

Infantaria de Selva, sediado em São Luís-MA, o Comando de Fronteira Amapá/ 34º 

Batalhão de Infantaria de Selva e a Companhia de Comando da 22ª Brigada de 

Infantaria de Selva, ambos com sede em Macapá-AP. 

A 22ª Brigada de Infantaria de Selva possui a missão de manter permanente 

eficiência operacional para cooperar na manutenção da soberania do Brasil na faixa 
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de fronteira Norte da Amazônia Oriental, participando do combate aos crimes 

transnacionais e ambientais transfronteiriços e cooperando com o desenvolvimento 

regional e a Defesa Civil, nas áreas do Amapá, Pará e Oeste do Maranhão. 

A Amazônia foi, basicamente, dividida em uma porção ocidental, onde se 

encontra as CEF e os PEF, sob responsabilidade do CMA; e uma porção oriental, 

sob responsabilidade do recém-criado CMN. 

Nesse sentido, é possível afirmar que, com a implantação do Comando Militar 

do Norte, a missão de defender e manter a soberania nacional na Amazônia foi 

facilitada, pois as ameaças não tradicionais são distintas. Na Amazônia ocidental, 

em particular na fronteira sudoeste há a preponderância de delitos transfronteiriços, 

como o narcotráfico, contrabando, descaminho e crimes ambientais. Já na Amazônia 

oriental, há o predomínio de ações visando emprego das tropas na proteção de 

infraestruturas estratégicas como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí e Belo Monte, no 

combate à exploração ilegal de recursos naturais como madeira e minérios e aos 

conflitos sociais. 

 

3.7.2 Programa Amazônia Protegida 

 

As ações de reequipamento e de reestruturação da Região Amazônica estão 

indicadas no Plano Amazônia Protegida, que consistirá em um anexo à Estratégia 

Braço Forte o qual abrange todo o Exército Brasileiro. 

A EBF materializa a importância da região amazônica através do Programa 

Amazônia Protegida que, junto com o Programa Sentinela da Pátria, compõem o 

Plano de Articulação, juntamente com os documentos nacionais relativos à defesa 

nacional como a Politica Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa 

(END) e o Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN). 

O Plano tem como finalidade estabelecer um efetivo e eficiente sistema de 

monitoramento e vigilância na faixa de fronteira da região amazônica. Também 

ampliará a capacidade dissuasória da Força Terrestre, marcará a presença do EB e 

do Estado, promoverá o desenvolvimento, a preservação ambiental, a inclusão 

social e a interlocução com a população local (BRASIL, 2008c, p. 32). 

Esse programa “estabelece um conjunto de projetos voltados para o 

fortalecimento da presença militar terrestre na região amazônica, tendo como um 
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dos aspectos mais importantes o aumento da vigilância/ monitoramento sobre as 

fronteiras” (BRASIL, 2009c, p. 21).  

O Programa Amazônia Protegida está concebido em duas fases: a primeira 

refere-se à implantação de 28 novos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) na 

região amazônica, além disso, há a previsão para a adequação da infraestrutura e 

da modernização operacional dos PEF já existentes. (BRASIL, 2009c, p. 22). 

A Fase I apresenta as ações decorrentes diretamente da determinação do 

Decreto nº 6.513, de 22 de julho de 2008, no sentido de que o Comando do Exército 

instale unidades militares permanentes nas terras indígenas situadas na faixa de 

fronteira. Corresponde, portanto, ao Plano Inicial de Trabalho enunciado no aludido 

decreto presidencial (BRASIL, 2008c, p.8). 

A Fase I é constituída de duas ações estratégicas. A primeira trata da criação 

de pelotões especiais de fronteira, no período de 2010 a 2030, quando serão 

implantados vinte e oito pelotões em terras indígenas, em unidades de conservação 

e nas suas zonas de amortecimento, nos estados citados a seguir: 

 
- Estado do Amapá: em Vila Brasil, Queriniutu, Jari e Amapari; - Estado do 
Pará: em Tiriós, Curiaú, Cafuni e Trombetas; - Estado de Roraima: em 
Entre Rios, Jacamim, Vila Contão, Serra do Sol, Ericó e Uaiacás; - Estado 
do Amazonas: em Demini, Jurupari, Marauiá, Tunuí, Traíra, Puruê e Bom 
Jesus; - Estado do Acre: em São Salvador, Marechal Thaumaturgo, Jordão 
e Iaco; e, - Estado de Rondônia: em Surpresa, Rolim de Moura e 
Pimenteiras do Oeste (BRASIL, 2008c, p.32). 
 

 

A segunda ação estratégica tem como foco a adequação da infraestrutura e a 

modernização operacional dos 21 (vinte e um) PEF já existentes. O Projeto prevê a 

diminuição dos efetivos e o aumento dos meios tecnológicos. Verifica-se que existe 

a previsão de um grupo de vigilância componente das tropas de fronteira. A Fase II 

também destacará a relevância dos aspectos logísticos, como o apoio de saúde e o 

atendimento ao bem-estar da família militar. (BRASIL, 2009c, p.8,10). 

Paralelamente às ações estratégicas mencionadas, serão desenvolvidos 

projetos transversais nas áreas de ciência e tecnologia e mobilidade que visam a 

desenvolver equipamentos de emprego militar de fabricação nacional, voltados 

basicamente para o comando e controle, a vigilância e o monitoramento e a guerra 

eletrônica. Os projetos vinculados à mobilidade visam à aquisição de helicópteros e 

embarcações táticas de pelotão e grupo de combate, essenciais para o trabalho 

operacional e logístico (BRASIL, 2009c, p.9). 
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3.7.3 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

 

A partir da constituição da estrutura obtida por meio dos projetos integrantes 

do Programa Amazônia Protegida, foi concebido o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). Com a utilização desse sistema, o 

Exército pretende aumentar sua capacidade de monitoramento dos cerca de 14.000 

km de fronteira da Amazônia e do Centro-Oeste (BRASIL, 2011a, p. 22). 

 

[...] o Projeto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – 
SISFRON – ganhou proeminência, por abrigar ideias-força de grande 
apelo perante a opinião pública e por conter respostas para problemas em 
evidência e de difícil solução para o Governo (BRASIL, 2010, p. 23). 
 
 

O SISFRON, no que se refere à fronteira amazônica, além da vigilância da 

fronteira, proporcionará benefícios relativos àquela região, como a preservação 

ambiental e a proteção de comunidades indígenas (BRASIL, 2010, p. 23). 

 

 

FIGURA 7: SISFRON 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018. 

 

Atualmente, não se pode falar em defesa da faixa de fronteira terrestre da 

Amazônia, sem tratar do projeto SISFRON, que mesmo não estando concluído, está 

alinhado com as necessidades dos PEF. 

Conforme o Estudo de Viabilidade do projeto SISFRON, o Sistema 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 



73 

 

faixa de fronteira terrestre, com foco nos limites secos e fluviais da Região 

Amazônica (BRASIL, 2011 f, p. 4). 

O SISFRON fará parte do Sistema de Comando e Controle da Força Terrestre 

e tem o objetivo de dotar o Exército de meios que lhe proporcionem presença efetiva 

em áreas de interesse do Território Nacional, particularmente na faixa de fronteira 

terrestre brasileira, cooperando para a manutenção da soberania nacional e 

contribuindo com outros órgãos responsáveis no combate dos crimes e outras 

ameaças transnacionais (BRASIL, 2011f, p.10). 

Esse meio é destinado a aumentar a capacidade de monitoramento, vigilância 

e inteligência (gestão da informação), com sistemas de apoio às decisões do EB e, 

por conseguinte, do Estado, sobre a fronteira brasileira (BRASIL, 2011e, p.10). 

O projeto contemplará, também, a infraestrutura de comunicações, tecnologia 

da informação, segurança da informação e de equipamentos e sistemas, tanto das 

Organizações Militares (OM) de Fronteira quanto dos Grandes Comandos, Grande 

Unidades e OM que venham a reforçar ou serem adjudicadas em apoio às 

operações das OM de Fronteira (BRASIL, 2011f, p.10). 

Conforme o Estudo de Viabilidade do Projeto SISFRON, o sistema se 

constitui de subsistemas com a seguinte arquitetura sistêmica (2011f, p. 21): 

- Subsistema de Sensoriamento: Incluirá meios especializados de 

sensoriamento que suportam as diversas ações de vigilância, reconhecimento e 

obtenção de dados para o ciclo de Inteligência. Os meios de sensoriamento 

previstos compreendem: radares de vigilância aérea e terrestre, radares e estações 

meteorológicas, sensores óticos e de sinais eletromagnéticos, de característica 

portátil, transportável, embarcada ou fixa, compreendendo ainda as plataformas para 

sua instalação. O emprego potencial de sistemas e equipamentos nacionais 

desenvolvidos para operar de acordo com as peculiaridades do ambiente 

Amazônico, como radares de abertura sintética, que detectam alvos abaixo da 

cobertura vegetal (até 3.000 pés), serão de importância estratégica para eficiência 

do subsistema (BRASIL, 2011f, p. 21); 

- Subsistema de Apoio à Decisão: Inclui as capacidades de tratar os dados 

coletados pelos sensores, valendo-se do segmento de fusão de dados e do 

segmento de visualização de informações. Provê ao decisor uma precisa 

consciência situacional integrada ao teatro de operações, para que possa escolher a 

melhor linha de ação, elaborar seu planejamento e sua distribuição para execução, 
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em tempo hábil, aos responsáveis em dar uma resposta efetiva às ameaças 

presentes na situação atual e futura. Por se tratar de um subsistema crítico e 

estratégico, o emprego de sistemas e equipamentos nacionais será de fundamental 

relevância (BRASIL, 2011f, p. 21); 

- Subsistema de Atuação: inclui plataformas e meios necessários para prover 

apoio ao combatente e capacidade de implementação de uma resposta rápida, 

sempre em sinergia com as plataformas e meios dos demais órgãos governamentais 

(BRASIL, 2011ef, p. 21); 

- Subsistema de Comunicações: inclui todos os meios para possibilitar o 

tráfego de informações táticas e estratégicas entre os componentes do SISFRON e 

entre este e sistemas correlatos. No escopo das comunicações estratégicas, prevê-

se a implantação de um satélite nacional geoestacionário de comunicações. Sua 

infraestrutura de comunicações possuirá redes de comunicação de dados e voz, 

visando à integração dos diversos órgãos envolvidos e à disseminação de 

informações pertinentes às funções e atribuições de cada parte do sistema, de forma 

contínua, sem interrupções, esteja ela fixa ou em movimento. Utiliza enlaces diretos 

entre estações terrestres, aéreas e espaciais (BRASIL, 2011f, p. 21); 

- Subsistema de Segurança de Informações e Comunicações: Inclui todos os 

meios para garantir comunicações seguras, íntegras e proteção de ataques 

cibernéticos. Estão divididos nos seguintes grandes segmentos: segurança das 

comunicações, controle de acesso e defesa cibernética (BRASIL, 2011f, p. 21); 

- Subsistema de Simulação e Capacitação: Intrinsecamente ligado ao 

Subsistema de Apoio à Decisão, inclui um Centro de Simulação e Treinamento 

responsável por formar operadores para o SISFRON, meios de capacitação em 

manutenção e Células para Aprendizagem a Distância (BRASIL, 2011f, p. 21); e 

- Subsistema Logístico: destina-se a apoiar o funcionamento do SISFRON, 

incluindo meios para o monitoramento dos demais subsistemas e infraestrutura para 

Suprimento, Transporte e Manutenção (BRASIL, 2011f, p. 21). 

Dessa forma, o SISFRON facilitará o cumprimento das missões decorrentes 

da destinação constitucional prevista no art. 142 da Constituição Federal e 

particularmente, na Lei Complementar nº 97, de 1999, alterada pelas leis nº 

117/2004 e n° 136/2010, no tocante às ações preventivas e repressivas, na faixa de 

fronteira terrestre (BRASIL, 2011f, p.12). 
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O PEF estará vinculado ao sistema na função de coletar dados de inteligência 

na faixa de fronteira. Com sua implantação, espera-se que essa função seja 

potencializada, principalmente por conta dos prováveis meios que irão fazer parte 

dos PEF, como radares, VANT, meios modernos de comunicações e optrônicos, que 

permitirão uma vigilância terrestre, fluvial e lacustre mais eficaz. Nesse sentido, 

haverá uma contribuição do PEF, principalmente com o subsistema de 

sensoriamento, dando o alerta antecipado ao Comando das possíveis ameaças. 

Conforme o Projeto Básico de Implantação (2011b, p. 32), as OM de 

Fronteira, que estarão vinculadas ao SISFRON, contarão com equipamentos e 

sistemas que serão utilizados nas missões, conforme a seguir: 

 

- Radares de Movimento; - Plataformas Aéreas (VANT, Mini VANT, 
Aeronaves Tripuladas, Balões Não-Tripulados e Dirigíveis, dentre outros) 
para sensores diversos; - Rastreamento de Comunicações e 
Rastreamento de N Com; - Câmeras, Óculos de Visão Noturna (OVN), 
Binoculares, Localização de patrulhas por meio de GPS; - Sensores 
Termais, Satélite de sensoriamento e - Sensor Humano (BRASIL, 2011b, 
p. 32). 

 

 

3.7.4 Projeto de Força do Exército Brasileiro 

 

Fazendo uma leitura das tendências atuais, pode se concluir que, por volta de 

2030, o Brasil situar-se-á entre as cinco maiores economias do mundo e com status 

político mais relevante no ambiente internacional. O cenário provável aponta que o 

Exército Brasileiro terá de alcançar a configuração estratégica de Força Armada 

compatível com a estatura do País (BRASIL, 2012b, p. 3). 

Nesse contexto, através de uma análise, feita entre os anos de 2009 e 2010, 

o Exército Brasileiro concluiu que os projetos da EBF proporcionariam 

modernizações, porém sem a necessária transformação institucional para o 

desenvolvimento das novas capacidades a fim de cumprir novas missões ou 

desempenhar novas funções em combate. Apesar de não envolver diretamente as 

OM da faixa de fronteira, a modernização incide sobre as estruturas físicas da Força, 

trazendo-a do passado para o presente, sendo uma mudança radical que altera as 

concepções – como a doutrina, a gestão, o perfil desejável do profissional militar, 

etc. – projetando a Força para o futuro, e acelera o processo evolutivo do Exército 

Brasileiro, assim, com este objetivo geral, surge o PROFORÇA (BRASIL, 2012b, p. 

13). 
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Na cena mundial, são esperados crescentes fatores de instabilidade, como 
a disputa por escassos recursos naturais, a migração descontrolada e a 
degradação ambiental. A esses fatores se associam “novas ameaças”, 
como terrorismo, narcotráfico, crime organizado, proliferação de armas de 
destruição em massa, ataques cibernéticos e a temática do meio 
ambiente, as quais afetarão, ou continuarão a afetar, a conjuntura da 
segurança e da defesa no futuro próximo. Questões relativas a etnias, 
movimentos sociais e de cunho revolucionário ou ideológico, que 
extrapolem o território de um país, podem ser focos de tensão entre 
Estados. A moldura das guerras do futuro estará relacionada a esses 
fatores de risco. O PROFORÇA incluiu a aquisição de capacidades 
relacionadas às chamadas “novas ameaças”. Contudo, a prioridade foi 
atribuída à elevada capacidade dissuasória da Força Terrestre (BRASIL, 
2012b, p. 7-8, grifo do autor). 
 
 
 

3.7.5 Modernização dos Equipamentos e Implementação de Novas Tecnologias 

 

Em face da grande dificuldade de se vigiar de forma eficaz a faixa de fronteira 

amazônica, torna-se fundamental a utilização, por parte dos PEF, de meios 

modernos, como radares, sensores e optrônicos. Assim, haveria uma 

potencialização no cumprimento das missões de defender e manter a soberania 

nacional na Amazônia. 

Com o fito de buscar o desenvolvimento desses meios modernos, dos quais 

muitos deverão vir a ser empregados pelas tropas de fronteira, em especial os PEF, 

o Exército vem trabalhando, principalmente por meio do Centro de Tecnologia do 

Exército (CTEx), que vem consolidando e desenvolvendo diversos desses meios por 

meio de parceria sempre com empresas civis. 
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3.7.5.1 Radar SENTIR M20  
 

O Radar SENTIR M20 é um radar portátil de curto alcance que pode ser 

empregado na execução de operações de vigilância de alvos em terra ou ar, tais 

como: indivíduos em solo, caminhões, helicópteros. Pode ser utilizado sob quaisquer 

condições climáticas e tem o poder de detectar um homem em movimento a uma 

distância de até 10 km. Para veículos leves e pesados, o alcance é de 20 a 30 km, 

respectivamente. Este material pode ser transportado e operado por até dois 

militares, após a realização de um treinamento mínimo (COSTA, 2012, p. 81). 

 

FOTO 1: Radar Sentir M20 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018 

 

FOTO 2: Radar Sentir M20 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018 
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3.7.5.2 Radar SABER M60  
 

O Radar SABER M60 possui um alcance de detecção de 60 km e a 

tecnologia mais moderna entre os equipamentos de sua classe existentes no 

mercado internacional. 

 

 

FOTO 3: Radar Saber M60 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018 

 

A principal característica do Radar SABER M60 é a possibilidade de 

monitoramento do espaço aéreo a baixa altura (aquém de 3.000 pés). Os radares de 

vigilância aérea, que atualmente realizam o controle do espaço e do tráfego aéreo, 

possuem uma eficiência diretamente proporcional à altitude da aeronave, ou seja, 

quanto menor a altitude de voo de uma aeronave, menor será a eficiência na sua 

detecção pelos radares. Assim sendo, uma aeronave voando a baixa altitude pode 

fugir da detecção e penetrar no espaço aéreo do país sem que seja detectada 

(COSTA, 2012, p. 83). 

O emprego desse equipamento na faixa de fronteira pelos PEF, em razão de 

suas características técnicas e operacionais, terá a finalidade de solucionar a 

vulnerabilidade na vigilância e na detecção de ameaças. Por ser um radar primário e 

multimissão, acumula simultaneamente as funções de Busca, Vigilância, de Rota, de 

APP, de Aproximação de Precisão, de Meteorologia, de SAR Inverso e de Tiro, 

contribuindo de forma eficaz para o monitoramento da fronteira sudoeste. 
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3.7.5.3 Radar SABER M200  

 

 

FOTO 4: Radar Saber M200 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018 

 

O SABER-M200 é um radar para detecção de alvos aéreos desenvolvidos 

integralmente com tecnologia de estado sólido. Desempenha simultaneamente as 

funções de radar primário e de radar secundário. Tem uso dual, ou seja, atende os 

requisitos do tráfego aéreo civil e do militar. Pode operar exclusivamente para um 

deles ou acumular as duas funções simultaneamente. 

As versões transportáveis e fixa com radar secundário de antena compacta 

têm as dimensões de um contêiner padrão internacional ISO de 20 pés. É 

transportável em caminhão porta contêiner e nos aviões Hercules C-130 e Embraer 

KC-390. 

O SABER-M200 é um radar totalmente modularizado, que possibilita um 

grande ganho em economia de recursos na logística de manutenção. Um módulo 

defeituoso pode ser substituído em poucos minutos, maximizando o tempo em 

operação do radar.  

Por ser um radar definido por software, suas funcionalidades podem ser 

facilmente reconfiguradas. Utiliza a tecnologia de pulsos de ruído e apresenta assim 

uma excelente proteção contra a guerra eletrônica. Esse meio tecnológico 

possibilitará aos PEF/CEF a capacidade de monitorar com precisão e rapidez o 

trafego aéreo na fronteira amazônica, dando um suporte mais adequado aos 
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comandantes de fração para alimentar o escalão superior com informações mais 

precisas.   

 

3.7.5.4 VANT 

 

Segundo o Projeto Básico de implantação do SISFRON, o Veículo Aéreo Não 

Tripulado (VANT) é uma aeronave que é acionada por um piloto ou um navegador, 

sem que haja um ser humano da tripulação a bordo da aeronave. Dessa forma pode 

ser empregado em vários tipos de missões, com ênfase nas de reconhecimento e 

vigilância em áreas de difícil acesso por tropas, como a do ambiente amazônico. 

Este sistema conta com sensores embarcados e, normalmente, é acompanhado de 

meios para transmissão das informações coletadas em tempo real, gravação e 

também para elaboração de análises posteriores (BRASIL, 2011b, p.43). 

A Marinha já vem empregando o VANT em suas missões de reconhecimento 

em frações de nível Pelotão (Fuzileiros Navais). Cita-se o emprego pela Força Naval 

Componente Solimões, durante a Operação Amazônia 2011, exercício conjunto das 

três forças. Nessa oportunidade foi utilizado o “CARCARÁ”, VANT de fabricação 

nacional, com uma câmera de 360º, que permite identificar alvos como, por exemplo, 

a presença de garimpo ilegal ou uma pista de pouso ilegal (Disponível em 

http://www.mar.mil.br/nomaronline/noticias/02062011/01.html. Acesso em 20 Abr 

19). 

 

 

FOTO 5: VANT Carcará 
Fonte: http://www.mar.mil.br/nomaronline, 2018 
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Algumas características e especificações do sistema: seguro para operar 

sobre área urbana; necessita de apenas um operador; rápida montagem e 

desmontagem; imagens transmitidas em tempo real; informações atualizadas de 

telemetria; simplicidade; portabilidade e robustez; envergadura de 160 cm; 

decolagem manual ou catapulta e autonomia de 60 a 95 minutos (Disponível em 

<http://www.santoslab.com.br/carcara.htm>. Acesso em 20 Abr 19). 

Na ocasião, ainda, o VANT voou a uma distância de oito quilômetros, a uma 

altura de 3 mil metros, com velocidade máxima de 75 Km/h. O modelo possui a mais 

moderna tecnologia conhecida, permite incursões de tropas de maneira segura, 

poupando custos relativos a material, bem como vidas humanas (Disponível em 

http://www.mar.mil.br/nomaronline/noticias/02062011/01.html. Acesso em 20 Abr 

19). 

O CTEx em parceria com uma empresa brasileira já desenvolveu tal 

equipamento, denominando-o de VANT VT 15.. Suas principais características 

técnicas são: autonomia de 1 hora de voo; alcance de 15 km; operável por 03 

homens; envergadura de 4,70 m; comprimento de 2, 80 m; altitude operacional de 

3000 m além de transmissão de imagem e telemetria em tempo real. Por ter uma 

autonomia de alcance de até 15 km, é possível sua empregabilidade pelos PEF 

alcançando regiões inóspitas da selva amazônica sem a necessidade empregar 

pessoal. A principal finalidade desse meio para as tropas de fronteira é possibilitar a 

vigilância eficaz das áreas de responsabilidade, aumentando a capacidade de 

monitoramento e controle sem a necessidade de aumentar o efetivo ou o número de 

PEF/CEF (BRASIL, 2012 d, p.10). 

 

 

FOTO 6: VANT VT 15 
Fonte: BRASIL, 2012d, p.10 
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3.7.5.5 Plano Estratégico de Fronteiras 

 

O Plano Estratégico de Fronteiras foi lançado em 8 de junho de 2010, pela 

presidência da República, sob coordenação da vice-presidência. Após essa 

iniciativa, foram criadas duas operações: a Operação Sentinela, no âmbito do 

Ministério da Justiça, de caráter permanente e sob responsabilidade da Polícia 

Federal; e a Operação Ágata, uma operação interagências, sob controle do 

Ministério da Defesa, que se trata de um conjunto de ações pontuais contra os 

crimes transfronteiriços (PORTAL DE OPERAÇÕES MILITARES DO MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2013). 

O Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) é um decreto do governo instituído 

pela presidente Dilma Rousseff em junho de 2011. Em novembro de 2016 foi 

revogado e substituído pelo Decreto nº 8.903, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU). 

No dia 8 de junho, no lançamento oficial, Dilma Rousseff discursou para uma 

plateia de civis e militares. "O que queremos é fortalecer as regiões de fronteira, 

torná-las locais que não deem guarida ao crime organizado", afirmou Dilma 

Rousseff. 

Desde 2011, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) 

coordena uma ação de grande escala com o objetivo de fortalecer a segurança dos 

quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil.  

Trata-se da Operação Ágata, que integra o Plano Estratégico de Fronteiras 

(PEF) do Governo Federal, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na 

divisa do Brasil com dez países sul-americanos.  

Em dezembro de 2011, foi apresentado um balanço dos primeiros cinco 

meses do Plano Estratégico de Fronteiras. Na avaliação do então vice-presidente e 

coordenador do plano, Michel Temer, o resultado das operações de defesa foi 

positivo. 

Segundo informação do Ministério da Justiça, só a apreensão de drogas 

aumentou 14 vezes em comparação com os primeiros cinco meses de 2011. As 

operações do PEF acionaram 26 órgãos públicos federais e 12 ministérios. Às 

Forças Armadas, coube oferecer apoio logístico de defesa às operações das polícias 

Federal e Rodoviária Federal. 
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Na Copa das Confederações em 2013, o plano foi integrado às operações 

policiais. A ação integrada é feita periodicamente por meio da Operação Ágata, 

liderada pelo Ministério da Defesa, e pela Operação Sentinela, do Ministério da 

Justiça. A Ágata integra o PEF sob a coordenação do Ministério da Defesa e 

comando do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), e a execução 

cabe à Marinha, ao Exército e à Força Aérea Brasileira (FAB). 

Até 2013, de acordo com Dilma, o Brasil firmou acordos com países como 

Colômbia, Peru e Bolívia para combater de forma mais eficiente o crime organizado 

na região. O novo decreto estabeleceu novas linhas de atuação das Forças 

Armadas nos 16.886 quilômetros de fronteiras do Brasil com os dez países sul-

americanos. 

 

FIGURA 8: Operação Ágata 
Fonte: https://catve.com/portal, 2018 

 

Durante a operação, militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea 

Brasileira realizam missões táticas com o objetivo de coibir delitos transnacionais 

como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes 

ambientais, imigração e garimpo ilegais. Tais ações abrangem tanto a vigilância do 

espaço aéreo como operações de patrulha e inspeção nos principais eixos fluviais e 

rodoviários que dão acesso ao país.  

Além da missão precípua de defesa, a Operação Ágata envolve a 

participação de diversos ministérios e cerca de 20 agências governamentais. O 

planejamento e a mobilização são feitos de forma integrada, havendo uma 

articulação contínua entre as Forças Armadas e agentes dos Organismos de 

Segurança Pública nos níveis federal, estadual e municipal como Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira 

de Inteligência (Abin), Ibama, Funai, Receita Federal e outros órgãos de segurança 
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dos estados das regiões de fronteira. Todos sob coordenação e orientação do 

EMCFA. 

Conclui-se parcialmente, que o Exército Brasileiro está concentrado em 

adequar a instituição com as necessidades do atual cenário mundial. A perspectiva 

atual é que as ameaças não tradicionais estejam cada vez mais presentes, 

necessitando assim de projetos e programas de reestruturação, principalmente a fim 

de capacitar os recursos humanos e melhorar as possibilidades das tropas de 

fronteira, especialmente como fomento tecnológico.   

 

3.8 OS NOVOS CENÁRIOS INTERNACIONAIS 

 

O fim da Guerra Fria e do conflito ideológico que dividia o mundo entre 

capitalismo e socialismo deixou o Ocidente sem um inimigo claro. Deixou-se de lado 

a possibilidade de conflito entre duas potências e passaram a existir focos de 

conflitos regionais por diversos motivos. O inimigo não era mais um Estado 

constituído, com população, governo e território definidos, e sim atores não estatais 

(MAIA, 2012, p. 15). 

O conceito de “novas ameaças” ou ameaças não tradicionais adquiriu 

centralidade nas políticas de segurança e defesa desenvolvidas pelos Estados 

Unidos, especialmente após os eventos de 11 de setembro de 2001. Tal definição 

envolve algumas atividades diversificadas, como o terrorismo e o crime organizado 

em geral (narcotráfico e tráfico de armas, por exemplo). Esse conceito também se 

expandiu para as políticas de segurança e defesa daqueles Estados, setores e 

organismos influenciados pelos Estados Unidos, disseminando-o.  

Alguns autores acreditam que – concomitantemente à perda de centralidade 

do Estado nas relações internacionais e ao crescimento da importância de novos 

fatores – está se vivendo, na atualidade, um processo de “securitização” de novos 

setores da sociedade. Tal processo se inicia com a extensão do conceito de 

segurança para outras áreas, como o meio ambiente e até mesmo a vida dos 

indivíduos (PILETTI, 2008, p. 8).  

 

A securitização é um processo intersubjetivo e socialmente construído. 
Para que uma questão seja “securitizada” é necessário que a opinião 
pública respalde o discurso de um ator “securitizador” (que pode ser um 
representante do governo ou um ator não estatal, como, por exemplo, o 
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membro de uma ONG) sobre a existência de uma ameaça que pode 
comprometer a sobrevivência de um determinado objeto de referência (o 
Estado, a cultura de uma sociedade, o meio ambiente, um grupo étnico, 
etc.) e a adoção de medidas emergenciais e fora dos parâmetros normais 
do procedimento político (BUZAN, WAVER, WILDE, 1998 apud 
MARQUES, 2007, p. 16).   

 

Com esse novo contexto, questões antes desprezadas na época da Guerra 

Fria, tais como, devastação ambiental, desrespeito aos direitos humanos, conflitos 

étnicos, correntes migratórias internacionais, terrorismo, corridas armamentistas 

regionais, proliferação de armas de destruição em massa e ilícitos transnacionais, 

ganharam bastante destaque, sendo elevadas à categoria de “novas ameaças” à 

segurança internacional. Esses novos temas da agenda global estão provocando 

preocupações nos Estados soberanos que passaram a adotar medidas em prol da 

dita securitização. 

Assim, é primordial que as tropas de fronteira estejam preparadas para lidar 

com tais ameaças, já que é motivo de preocupação e fruto de pressão internacional 

a ocorrência de situações antes desprezadas pelos Estados soberanos.   

 

3.8.1 As ameaças não tradicionais que ameaçam a soberania nacional 

 

Em discurso proferido em 2002 na XXXII Assembleia Geral da Organização 

dos Estados Americanos, o Embaixador Osmar Vladimir Chohfi, representante da 

delegação brasileira, observou que houve uma “transferência de prioridades que 

antes se situavam no campo da defesa, referida às missões clássicas das Forças 

Armadas, para o terreno mais amplo e difuso da segurança”. Na opinião do 

Embaixador (MAIA, 2012, p.17): 

 
Os principais problemas que enfrentam os Estados americanos neste 
início do século não provêm fundamentalmente de possíveis ameaças 
militares externas, e sim de um conjunto inédito de desafios, chamados 
por isso mesmo de “novas ameaças”, que abrangem desde o crime 
organizado transnacional – em particular o narcotráfico – até o terrorismo, 
passando pelo contrabando de armas, a corrupção, a lavagem de dinheiro 
e as vulnerabilidades inerentes ao processo de globalização, entre outros 
(CHOHFI, 2002 apud MAIA, 2012, p. 17). 

 

As ameaças de caráter não tradicional estão presentes em toda a Amazônia 

brasileira e, assim sendo, necessitam ser vistas e tratadas não só como uma 

ameaça à soberania nacional, mas sim como a principal ameaça na atualidade. Tais 
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ameaças podem vir a servir de pretexto para justificar uma possível ingerência ou 

intervenção externa sobre a Amazônia, com o discurso de que o Brasil seria incapaz 

de resolver tais problemas. 

 

3.8.2 O Brasil diante dos novos cenários internacionais 

 

Tradicionalmente, no Brasil, por questões histórico-culturais e até mesmo de 

ordem operacional, os assuntos de defesa ainda são pouco debatidos pela 

sociedade civil, e, particularmente, pelo poder político, não sendo frequentes no 

debate parlamentar, até porque não proporcionam grande retorno eleitoral 

(LOURENÇÃO, 2007, p. 13). 

Segundo Siqueira (2010, p. 10) “o Brasil é hoje uma potência estratégica que 

possui recursos naturais fundamentais para a humanidade no século XXI e que 

passou a ocupar uma posição de destaque no contexto internacional”. Assim sendo, 

nos últimos anos, é visível a preocupação e o esforço do Brasil em tornar o tema da 

defesa nacional mais presente nas discussões da sociedade civil e do poder político. 

Tal esforço pode ser observado, por exemplo, com a iniciativa do Ministério da 

Defesa em realizar um concurso de monografias, teses e dissertações sobre defesa 

nacional, com o objetivo de estimular, no meio civil, o desenvolvimento de pesquisas 

e os estudos acadêmicos sobre temas relativos à defesa nacional. 

Do ponto de vista político, nota-se o engajamento com os assuntos relativos à 

defesa nacional, com a sanção da Lei Complementar 136, de 25 de agosto de 2010, 

que altera a Lei Complementar 97/1999, a qual destaca em um de seus artigos: 

 

Art. 9º O Ministro de Estado da Defesa exerce a direção superior das 
Forças Armadas, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa, órgão 
permanente de assessoramento, pelo Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas e pelos demais órgãos, conforme definido em lei. [...] 
§ 3o O Poder Executivo encaminhará à apreciação do Congresso 
Nacional, na primeira metade da sessão legislativa ordinária, de 4 (quatro) 
em 4 (quatro) anos, a partir do ano de 2012, com as devidas atualizações:  
I - a Política de Defesa Nacional;  
II - a Estratégia Nacional de Defesa;  
III - o Livro Branco de Defesa Nacional (BRASIL, 1997).  
 
 

Os documentos supracitados (Política Nacional de Defesa - PND, Estratégia 

Nacional de Defesa - END e o Livro Branco de Defesa Nacional – LBDN) 
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constituem-se como documentos esclarecedores sobre as atividades de defesa do 

Brasil.  

A PND é o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de 

ações destinadas à defesa nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa. Voltada 

essencialmente para ameaças externas, estabelece objetivos e orientações para o 

preparo e o emprego dos setores militar e civil em todas as esferas do Poder 

Nacional, em prol da Defesa Nacional (BRASIL, 2005, p. 1).  

Ao conceituar o atual cenário internacional, a PND ressalta que: 

 

Neste século, poderão ser intensificadas disputas por áreas marítimas, 
pelo domínio aeroespacial e por fontes de água doce, de alimentos e de 
energia, cada vez mais escassas. Tais questões poderão levar a 
ingerências em assuntos internos ou a disputas por espaços não sujeitos à 
soberania dos Estados, configurando quadros de conflito. Por outro lado, o 
aprofundamento da interdependência dificulta a precisa delimitação dos 
ambientes externo e interno.  
Com a ocupação dos últimos espaços terrestres, as fronteiras continuarão 
a ser motivo de litígios internacionais.  
[...]  
A questão ambiental permanece como uma das preocupações da 
humanidade. Países detentores de grande biodiversidade, enormes 
reservas de recursos naturais e imensas áreas para serem incorporadas 
ao sistema produtivo podem tornar-se objeto de interesse internacional.  
As mudanças climáticas têm graves consequências sociais, com reflexos 
na capacidade estatal de agir e nas relações internacionais (BRASIL, 
2005, p. 2-3). 
 

Observa-se que, ao conceituar o ambiente internacional na atualidade, a PND 

deixa claro que uma das principais prioridades para a defesa nacional é a Amazônia 

e, consequentemente, a fronteira amazônica. Além disso, nota-se o grande destaque 

dado às ameaças não tradicionais, as quais poderão vir a justificar uma ingerência 

em assuntos internos. 

Quando da conceituação do ambiente regional e do entorno estratégico, a 

PND evidencia a preocupação do Brasil com as suas fronteiras, inclusive, devido à 

presença das ameaças não tradicionais:  

 

A existência de zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode 
provocar o transbordamento de conflitos para outros países da América do 
Sul. A persistência desses focos de incertezas é, também, elemento que 
justifica a prioridade à defesa do Estado, de modo a preservar os 
interesses nacionais, a soberania e a independência (BRASIL, 2005, p. 4).  
 
 

Finalmente, no que se refere especificamente à Amazônia, a PND diz que:  
 

A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e 
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de biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença 
do Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros 
fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias.  
A vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso 
sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o 
desenvolvimento e a integração da região. O adensamento da presença 
do Estado, e em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas 
fronteiras é condição relevante para o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. (BRASIL, 2005, p. 5, grifo nosso). 
 
 

Infere-se parcialmente, que o Brasil deve se preocupar com a nova temática 

da agenda global. Esse novo cenário internacional pode trazer problemas internos 

para o país, na medida em que ocasiona aumento da violência nas fronteiras, bem 

como acarreta pressões internacionais que influenciam no campo de poder politico e 

econômico, sobretudo devido a multipolaridade das relações entre os países e da 

importância dada atualmente a fatores como questões ambientais e humanitários. 

 

3.9 AS COMPANHIAS E OS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA  

 

As CEF/PEF são frações destacadas, localizados próximos à fronteira, com a 

missão principal de realizar a vigilância na linha de fronteira na área amazônica, 

tanto na fronteira seca como na fronteira fluvial. O objetivo desta seção é analisar a 

CEF e os PEF que estão subordinados ao Cmdo Fron AC/ 4º BIS, destacando, 

principalmente, suas missões (BRASIL, 2017b). 

Ao analisar a estrutura geral dessas tropas de fronteira, destacam-se suas 

características, baseadas em suas missões, possibilidades e limitações, dados 

sobre sua criação, aspectos socioeconômicos, destacando também sua integração e 

contribuição às comunidades as quais estão inseridos. 

As CEF/PEF além de marcarem a presença do Exército na fronteira da região 

amazônica, são também a presença do Estado, atuando de modo estratégico, pois 

protegem e ocupam os vazios demográficos, livrando os assim de influências 

externas, demonstrando a importância geopolítica exercida (BENTO, 2003, p. 78).  

As CEF/PEF estão distribuídos pelos seis estados da Região Norte que tem 

fronteira, totalizando vinte e nove destacamentos de diferentes efetivos, sendo 

previsto que, até 2022, haja um total quarenta e oito em operação, como parte do 

projeto SISFRON (PERIN, 2011). 
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A estrutura prevista do PEF é para um efetivo de 67 (sessenta e sete) 

militares, porém podem viver mais de 100 (cem) pessoas em função do pelotão, pois 

são incluídas as famílias dos militares, o que efetivamente acontece. 

 

3.9.1 Criação, localização e aspectos socioeconômicos das cidades dos 

PEF/CEF do Cmdo Fron AC/4º BIS 

 

A atual Companhia Especial de Fronteira, situada em Epitaciolândia foi criada 

em 26 de fevereiro de 1970, inicialmente como Destacamento de Brasiléia. Esse 

distrito tornou-se um município do estado do Acre somente em 1992, a partir de uma 

divisão dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia. A sede de Epitaciolândia se 

estabeleceu nas terras do antigo Seringal Bela Flor, na margem direita do rio Acre, 

que separa as duas cidades.  

Possui uma população de, aproximadamente, 17.000 habitantes, distribuídos 

em uma área de 1.659 km², refletindo uma densidade demográfica de 8,1 hab./km². 

Sua área urbana também é contígua com a cidade de Cobija, capital do estado de 

Pando, na Bolívia. Estas três cidades juntas abrigam uma população de cerca de 50 

mil habitantes. A cidade dista, aproximadamente, 210 km de Rio Branco, sendo que 

o acesso é realizado por meio da BR 317 (BRASIL, 2018c).  

A principal atividade econômica na região é o comércio, realizado tanto por 

brasileiros residentes quanto para os bolivianos que adentram a cidade. A cidade 

possui vários hotéis, que servem como ponto de apoio para os brasileiros vindos de 

Rio Branco com o objetivo de realizar compras na zona franca de Cobija, onde há 

um comércio muito diversificado e pujante, principalmente na área de vestuário, 

bebidas, perfumaria, informática, entre outros. A economia das três cidades 

apresenta complementariedade. Em Epitaciolândia há os 3 (três) principais 

supermercados e o maior banco da região (Banco do Brasil). Já em Brasiléia, a 

população busca os serviços de correios e saúde (Hospital Regional), além do 

campus da Universidade Federal do Acre. Outra atividade econômica importante é a 

pecuária, principalmente a de gado de corte (BRASIL, 2018c). 

Aproximadamente 03 (três) anos após a criação da Companhia Especial de 

Fronteira foi criado o Destacamento de Assis Brasil. A Inauguração foi em 15 de 

agosto de 1973 e deu origem ao atual 2º Pelotão Especial de Fronteira. A cidade de 
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Assis Brasil foi desmembrada do município de Brasiléia em 1976, passando a ser 

município do estado do Acre. Sua população, em 2017, era estimada em 7.300 

habitantes, e sua área é de 2.875,915 km², refletindo uma densidade demográfica de 

2,54 hab/ km². A principal peculiaridade da cidade é sua localização na tríplice 

fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, formando uma conurbação com a cidade 

peruana de Iñapari e com a cidade boliviana de Bolpebra (BRASIL, 2018c). 

O município está situado a 319 km da capital do estado, Rio Branco, sendo 

ligado por meio da rodovia BR-317 (Rodovia Transoceânica), que é a única rodovia 

que liga o Brasil ao Peru e, por conseguinte ao Pacífico. 

 

 
FIGURA 8: Tríplice fronteira  
Fonte: Portal do governo do Acre> Acesso em 23 maio. 2019 

 

O Destacamento de Plácido de Castro foi criado em 10 de agosto de 1973 e 

deu origem ao atual 3º Pelotão Especial de Fronteira.  

O município de Plácido de Castro existe desde 1976 e possui uma população 

de 19.565 habitantes (estimativa de 2018), distribuídos em uma área de 2.047 km², 

refletindo uma densidade demográfica de 9,56 hab/ km². A cidade fica localizada a 

cerca de 100 km da capital Rio Branco, através da rodovia AC 040. O município, da 

mesma forma que em Epitaciolândia, serve como ligação com a Bolívia por meio da 

cidade de Puerto Evo Morales, na qual também existe uma área de comércio que 

atrai muitas pessoas (BRASIL, 2011c).  

Tendo como referência a análise de todos os dados acima, conclui-se 

parcialmente que os municípios do estado do Acre onde estão instalados a CEF e os 

PEF apresentam um porte que os distinguem da imensa maioria dos PEF existentes 
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na Amazônia. A estrutura das cidades, mesmo possuindo deficiências, facilita o 

cumprimento das missões das tropas ali instaladas, tanto com relação à defesa, mas 

principalmente no desenvolvimento. 

 

3.9.2 Missões da CEF e dos PEF  

 

Serão apresentadas as principais missões da CEF e dos PEF, com ênfase 

nas missões militares (combate).  

 

3.9.2.1 Generalidades  

 

Com a finalidade de orientar os comandantes de Organizações Militares (OM) 

situadas na faixa de fronteira, em todos os escalões, notadamente as CEF e os PEF, 

existe um compêndio de normas formulado pelo Comando Militar da Amazônia 

(CMA). Esse conjunto de diretrizes é chamado de Guia do Comandante de Fronteira 

(GCOMFron), que, ao conceituar a missão das tropas escalão Cia e Pel situadas na 

fronteira cita que a missão envolve o campo militar (combate), a sobrevivência (vida) 

e a execução de serviços diversos em favor da OM e da comunidade civil que vive 

nas imediações dos respectivos aquartelamentos (trabalho). O cumprimento integral 

dessa tríade concretizar-se-á por intermédio de ações equilibradas e a execução de 

cada atividade deve ser realizada de forma harmônica com a doutrina e com os 

preceitos militares, sem nunca esquecer que a prioridade deve estar voltada para a 

vertente do Combate. 

Vale ressaltar que, no que se refere às missões de combate, há a previsão da 

realização, por parte dos PEF, de exercícios de patrulhas e de Reconhecimento de 

Fronteira (REFRON), em suas áreas de responsabilidade, a cada dois meses, ou em 

tempo inferior, conforme as necessidades julgadas necessárias (BRASIL, 2009 a, p. 

13).  

As outras duas vertentes da Tríade envolvem, por um lado, missões 

relacionadas à “vida”, inclusive atividades com o objetivo de complementar a 

sobrevivência, através da exploração de recursos locais (caça, pesca etc.), 

principalmente com a organização de uma equipe de caça e pesca, a criação de 

animais (galinhas, porcos, patos, carneiros, búfalos), a implantação de horta, o 

incremento de piscicultura, o plantio de árvores frutíferas. De outra forma, as 
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missões relacionadas ao “trabalho” são correspondentes às atividades para melhoria 

da infraestrutura dos PEF, como serraria, carpintaria, olaria, oficinas de manutenção 

de geradores, bombeiro, carpinteiro e pedreiro (RODRIGUES, 2004 apud PILETTI, 

2008, p. 77). 

 
 

3.9.2.2 Possibilidades e limitações 
 
 

A CEF e os PEF, em operações convencionais, podem apenas executar, com 

limitações, ações ofensivas e defensivas de pequena monta nas áreas de sua 

atribuição (BRASIL, 1997, p. 9-1).  

O capítulo 2 do atual Guia do Comandante de Fronteira refere-se à 

constituição e a missão dos elementos de fronteira. O capítulo 3 tece orientações 

superficiais quanto à atuação, por meio de ações preventivas e repressivas, contra 

ilícitos na faixa de fronteira terrestre, especialmente contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, dentre eles enquadram-se as ameaças não tradicionais dentro de um 

cenário cada vez mais comum no Entorno Estratégico Amazônico.   

O Guia faz uma abordagem de algumas das principais atividades que devem 

ser desenvolvidas visando às ações preventivas, porém não detalha o modus 

operandi que isso deve ser realizado e nem prevê medidas práticas para o 

adestramento dessa tropa: 

 

a. Ações preventivas  
1) Estreitar as ligações entre os Elm Fron e os representantes dos órgãos 
existentes na área, visando à troca de informações sobre os problemas 
existentes na faixa de fronteira.  
2) Realizar, permanentemente, a coleta de dados com o objetivo de obter 
conhecimentos necessários à condução de suas operações e de cooperar 
com a ação dos órgãos públicos, identificando e informando delitos 
praticados ou presumidos.  
3) Apoiar as ações desenvolvidas pelos órgãos públicos federais e 
estaduais, quando solicitado e autorizado pelo CMA, abrangendo as 
seguintes atividades:  
a) instruções especializadas de tiro, de sobrevivência na selva e de 
orientação;  
b) empréstimo de equipamento de campanha;  
c) hospedagem, alimentação e assistência médico-hospitalar nas 
instalações dos Elm Fron, mediante indenização;  
d) transporte rodoviário e fluvial, com a indenização de combustível; e  
e) segurança para as atividades de órgãos federais, quando solicitado e 
desejável [...] (BRASIL, 2009a, p. 16). 

 

No que tange ações repressivas, o Guia Cmt Fron ressalta: 
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b. Ações repressivas  
1) Os CEF/PEF estão autorizados a desencadear ações repressivas de 
combate a ilícitos na faixa de fronteira, mediante planejamento e/ou 
conhecimento do GCmdo/GU enquadrante.  
2) Os GCmdo/GU deverão estabelecer normas gerais de ação e normas 
de conduta (regras de engajamento), de caráter permanente, detalhando a 
atuação dos Elm Fron em ações repressivas.  
3) A participação dos Elm Fron em ações repressivas pode compreender, 
dentre outras, as ações de:  
a) instalação e operação de postos de controle de estradas, de controle 
fluvial e de segurança estática;  
b) patrulhamento, revista de pessoas, de veículos, de embarcações, de 
aeronaves e de instalações;  
c) prisões em flagrante delito; e  
d) apoio à interdição de pistas de pouso e de atracadouros clandestinos, 
mediante ordem do Cmt CMA.  
4) Os Elm Fron devem, seguindo a cadeia de comando e utilizando-se dos 
meios de comunicações mais rápidos disponíveis, informar ao Cmt CMA a 
ocorrência de fato grave, em sua área de responsabilidade, ligado ao 
narcotráfico, contrabando e descaminho, à invasão de áreas indígenas, à 
exploração ilegal e predatória de recursos naturais e quaisquer outros.  
5) Nas situações em que se torne impossível a presença das autoridades 
públicas responsáveis, caberá aos Elm Fron atuar repressivamente, 
respeitando-se as disposições legais (BRASIL, 2009a, p. 17).  
 

 

Apesar da abordagem do Guia Cmt Fron no tocante a atuação contra ilícitos 

na faixa de fronteira, em apoio aos Órgãos Públicos ou isoladamente, infere-se que 

as missões da CEF/PEF se restringem, basicamente, às atividades de vigilância e 

reconhecimento. Nos dias atuais, a atividade principal das tropas de fronteira é 

baseada na “Estratégia da Presença e na Dissuasão”, atuando na vivificação da 

faixa de fronteira. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na sequência, serão apresentados e discutidos os dados obtidos por meio do 

questionário aplicado e de entrevistas à especialistas no tema, relacionando-os com 

os resultados da pesquisa bibliográfica e documental realizada. Este tópico visa 

levantar argumentos e dados que comprovem a importância da atualização do Guia 

do Comandante de Fronteira, bem como o delineamento das atribuições das 

Companhias e Pelotões Especiais de Fronteira no contexto do atual cenário mundial, 

especialmente com relação às tropas da fronteira sudoeste da Amazônia, onde 

existe a presença marcante de ameaças não tradicionais a soberania do Estado. 

A fim de responder as questões de estudo foram estabelecidas as relações 

entre soberania, segurança e defesa, sendo definidos os conceitos de cada termo 

para que facilitar a compreensão a cerca das modificações que ocorreram no 

cenário internacional, principalmente após a Guerra Fria. Foram elencadas as 

características e influências desse novo cenário. Sendo comprovado por meio da 

revisão de literatura que houve uma modificação substancial nos temas da agenda 

global, onde aspectos internos de uma nação passaram a ter importância global e a 

influenciar a soberania dos países, demandando atenção aos vários campos do 

poder nacional, inclusive o poder militar. 

 Dessa forma, pode-se inferir que a soberania dos Estados Nacionais está 

sob constante ameaça e que a segurança nacional é a condição obrigatória para 

que o Estado e a sociedade se sintam seguros das pressões e ameaças. Já a 

defesa nacional é a ação para efetivar a obtenção do grau de segurança que se 

deseja. 

Nessa perspectiva, foram definidas as ameaças não tradicionais desse novo 

cenário, sendo elencadas as missões das CEF e PEF para prevenção e combate às 

questões relacionadas a essas ameaças que até pouco tempo não se faziam 

presentes na faixa de fronteira.  

Também foi possível analisar como o Exército Brasileiro vem atuando frente a 

tais problemas na atualidade, isto é, como a falta de delimitação específica de tais 

atribuições vem afetando o trabalho dessas tropas na faixa de fronteira sudoeste, 

principalmente com relação as ameaças a soberania nacional.  

O resultado deste trabalho impactará no Exército Brasileiro na medida em que 



95 

 

conduzirá a evoluções doutrinárias nesse ambiente operacional estratégico, além 

disso, irá incorporar lições aprendidas e boas práticas que estão sendo adotadas em 

tais escalões operacionais na faixa de fronteira e com isso fornecer subsídios 

importantes para os comandantes quando estiverem diante de ameaças não 

tradicionais reais.  

As atribuições e missões das CEF e PEF diante de ameaças não 

convencionais foram definidas de forma precisa, para que seja evitadas soluções de 

continuidade ou até mesmo vazios e sobreposições de competência diante da 

missão de cada escalão em um cenário diferente do habitual.  

Com base no estudo aprofundado das dimensões citadas acima, o presente 

trabalho irá facilitar o estudo para que haja uma atualização do Guia do Comandante 

da Fronteira que esteja em condições de contribuir de forma eficaz com os 

comandantes de Companhia e Pelotão sobre a temática da presente pesquisa. 

Para se atingirem os objetivos da presente seção, os dados obtidos foram 

observados e criticados, antes de serem tabulados e apresentados de forma clara, 

objetiva e sintética, por meio de gráficos e quadros. 

 

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS  
 

Conforme Domingues (2005, p.139), os testes não paramétricos são úteis 

quando não é possível fazer suposições quanto ao modelo de distribuição de 

probabilidade da população que se está estudando, sendo, prioritariamente 

adaptáveis aos estudos que envolvem variáveis com níveis de mensuração nominal 

e ordinal, bem como à investigação de pequenas amostras. 

Em pesquisa comportamental, a probabilidade de ocorrência de chance (alfa) 

é frequentemente de 0,05 ou 0,01 (possibilidades de que os achados são devidos à 

chance ou de 5 em 100, ou de 1 em 100) (DOMINGUES, 2005, p.44). 

O cálculo foi feito somente para perguntas fechadas, seguindo a fórmula 

explicada no quadro X: 

 

Escala de Likert fe Nível fo 

Extremamente 

Importante 
25% 

50% 16/2 Afirmativo Y 

Importante 25% 
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Pouco Importante 25% 
50% 16/2 Não Afirmativo Z 

Sem Importância 25% 

Observações para entender os cálculos (DOMINGUES, 2005, p. 139): 

Ho: hipótese zero, Foi = Fe (não existem discrepâncias entre Foi e Fei). 

H1: hipótese 1, Foi ≠ Fe (existem discrepâncias entre Foi e Fei). 

fe: frequência de respostas esperadas e fo: frequência de respostas observadas. 

α: nível de significância do teste, fixado em 0,05. 

K: número de eventos considerados que serão 2 (dois) afirmativo e não afirmativo. 

gl: variável do qui-quadrado, que será gl = (K – 1), como K=2, logo gl = 1. 

X² crit = qui-quadrado crítico e X² calc = qui-quadrado calculado. 

Para α =0,05 com gl = 1, temos o X² calc = 3,84. 

Aplicando-se a fórmula abaixo, caso o X² calc > X² crit, rejeita-se Ho, concluindo, 

com risco α = 5%, que há discrepâncias consideráveis entre as frequências 

observadas e esperadas. 

 

QUADRO 3 – Fórmula utilizada no teste de significância aplicado.  
Fonte: Adaptado de Domingues (2005, p. 139 e p. 213). 

 

No Instrumento de pesquisa foram levantadas informações gerais acerca da 

amostra e outras que possibilitassem verificar aspectos da estrutura atual do 

PEF/CEF, bem como da contribuição do Guia do Comandante de Fronteira diante 

das ameaças não tradicionais do atual cenário. 

Foram recebidos 5 (cinco) questionários dos Cmt PEF e CEF atuais e outros 

5 (cinco) de comandantes anteriores (de 2015 a 2018), que tiveram média de tempo 

de permanência variando de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Cabe destacar que os resultados serão discutidos de acordo com a sequência 

estabelecida no Quadro de Variáveis (Emprego e Missões das CEF/PEF).  

A pergunta Nr 2 da parte 1 do questionário procurou identificar em quais 

elementos de fronteira os integrantes do grupo A haviam desempenhado a função 

de comandante. O gráfico 1 mostra a representatividade desses integrantes. 

 



97 

 

 
GRÁFICO 1: Representatividade do grupo A  
Fonte: O autor 

 

Analisando o gráfico 1, percebe-se que houve a representatividade de 

militares que comandaram todos os elementos de fronteira localizados na área 

geográfica de estudo, fato que contribui para a relevância dos resultados, pois 

representa a abrangência do estudo da região sudoeste, não ficando apenas em 

áreas especificas. 

Dessa forma, foi possível verificar a opinião dos comandantes dos diversos 

pelotões de fronteira, permitindo uma análise mais precisa e uma contribuição mais 

eficaz na forma de adestramento, na medida em que verificou as possibilidades e 

limitações, além das oportunidades de melhoria em todos os pelotões da região 

estudada. 

A pergunta Nr 3 do questionário buscou verificar se os oficiais da amostra 

realizaram o Curso de Operações na Selva Categoria “B” antes de serem nomeados 

para comandar o PEF/CEF. O gráfico 2 mostra a porcentagem de Guerreiros de 

Selva do universo avaliado.   

 

GRÁFICO 2: Possuidores do COS “B”  
Fonte: O autor 

40 % 

20% 

20% 

20 % 
CEF - Epitaciolândia 
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3º PEF - Plácido de Castro 

4º PEF - Santa Rosa do 
Púrus 

50 % 50% SIM NÃO 
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Analisando o gráfico 2, verifica-se que um universo considerável não possuía 

o COS “B”, podendo ser observado o grau de dificuldade daqueles que não tiveram 

uma formação operacional para assumir as tropas de fronteira, o que contribuiu para 

trazer relevância aos resultados, na medida em que possibilitará insumos para a 

melhoria nas instruções do estágio para Cmt PEF, principalmente para aqueles que 

nunca tiveram adestramento para atuar em áreas de fronteira.  

Nesse gráfico foi possível observar que um universo importante de oficiais 

que comanda ou comandaram o PEF da fronteira sudoeste não receberam instrução 

adequada no principal curso de especialização desse ambiente operacional, o que 

permite ratificar a importância do estágio de comandante de fronteira realizado em 

Manaus, pois suas instruções tentam nivelar os conhecimentos a cerca de combate 

a ameaças não tradicionais. Além disso, o fato de boa parte do efetivo avaliado não 

possuir o referido curso, serviu para identificar que a formação na Academia Militar 

das Agulhas Negras nem sempre é suficiente para o comandante de pequenas 

frações na fronteira do país. 

De acordo com o gráfico 3, verifica-se que apenas 62,5 % dos Cmt atuais 

receberam treinamento de preparação para exercer a função de Cmt PEF. 

Entretanto, quase a 40% dos comandantes não recebeu treinamento específico, 

constituindo um dado desfavorável no desempenho eficiente da função, já que sem 

o adestramento necessário para combater os ilícitos que ocorrem nas fronteiras da 

região amazônica aumenta a probabilidade do jovem oficial tomar decisões erradas 

e de conduzir suas frações de forma inoportuna diante de um cenário que se 

modifica rapidamente e que demanda pessoal especializado e com conhecimentos 

atuais, bem como orientado às legislações especificas da área fronteiriça.  

O fato de haver comandantes de fração sem a qualificação necessária cresce 

a possibilidade da nulidade jurídica diante de situações de apreensão ou captura, 

tendo em vista que inúmeros procedimentos legais devem ser observados, bem 

como, somente com o conhecimento apurado o oficial poderá liderar sua tropa, 

principalmente em atuação com outros órgãos públicos. Essas assertivas foram 

confirmadas tendo como referência a pesquisa de campo e as entrevistas 

realizadas.  
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GRÁFICO 3 – Cmt PEF que realizaram estágio Cmt PEF no CMA.  
Fonte: Dados da pesquisa (2018/2019). 

 

4.2 EMPREGO DAS CEF/PEF  

 

A pergunta Nr 5 do questionário buscou verificar, dentro dos indicadores 

Doutrina e Organização, se os oficiais da amostra, durante o tempo em que 

exerceram a função de comandante de algum dos PEF/CEF subordinados ao C 

Fron AC/ 4º BIS, vivenciaram a existência de alguma ameaça não tradicional na 

faixa de fronteira sob sua responsabilidade. Essa pergunta também foi realizada 

para o atual Cmt do Comando Militar da Amazônia (CMA) e para o Chefe da 

SPEI/CMA.  

 Entendendo ameaças não tradicionais como sendo aquelas relacionadas a 

assuntos que podem gerar tensões no relacionamento entre nações e que podem 

ameaçar os princípios da soberania e da autodeterminação dos povos, dentro do 

contexto da difusão de ideias enquadradas como “interesses coletivos da 

humanidade”, o que justificaria uma intervenção armada motivada por tais 

“interesses da humanidade”. 
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GRÁFICO 4: Existência das ameaças não tradicionais 
Fonte: O autor 
 

Verifica-se que, de forma unânime, há um consenso entre os militares da 

amostra e das entrevistas quanto à existência das ameaças não tradicionais na faixa 

de fronteira sudoeste da Amazônia.  

A presença dessas ameaças na região amazônica e, consequentemente, na 

fronteira sudoeste, pode ser atribuída, principalmente, a fatores geográficos, pelo 

fato do isolamento, por estar distante do centro de poder político e econômico do 

Brasil. Outrossim, há na região grandes vazios demográficos, associado à precária 

infraestrutura de apoio influencia no desenvolvimento de atividades econômicas. 

Além disso, a pouca presença de outros organismos estatais interfere na eficácia da 

proteção do Estado Brasileiro. Tal fator merece ser destacado, já que, segundo o 

General Heleno (COSTA, 2012, p.33), que afirmou quando era Comandante Militar 

da Amazônica que: “onde é rarefeita a presença do Estado, o ilícito ganha espaço”. 

Da mesma forma, o atual Comandante Militar da Amazônia afirma que:  

 

“o papel principal dos PEF, mais do que vivificar a fronteira, é garantir a 

presença do Estado nessas regiões. Mesmo que a nossa presença não 

contribua mais, de forma relevante, para a atração/fixação de populações 

na faixa de fronteira, somos em muitos lugares a única presença 

permanente do Estado, em condições de exercer nossa soberania e 

melhorar o apoio às populações próximas”.  

 

Segundo o questionário aplicado, não há dúvidas quanto à existência das 

ameaças não tradicionais na fronteira sudoeste da região Amazônica. Ademais, 

tanto a PND e a END, conceituam os novos cenários internacionais e fazem 

referência à existência das tais ameaças não tradicionais em território brasileiro, 
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dando destaque a Amazônia, como fora abordado na revisão de literatura na página 

40. 

O gráfico 5 representa os resultados colhidos por meio da pergunta Nr 6, que 

teve como objetivo complementar a pergunta anterior, com a finalidade de verificar 

quais são as principais ameaças não tradicionais existentes na região. 

 

GRÁFICO 5: Principais ameaças não tradicionais  
Fonte: O autor  

 

Analisando o gráfico 5, observa-se que houve apenas 1 (um) caso 

relacionado às questões indígenas apontado como uma das principais ameaças 

existentes e que o terrorismo ainda não é uma ameaça comum na área. Assim 

sendo, pode-se afirmar que este dado ratifica o que foi levantado na revisão de 

literatura, por meio da pesquisa bibliográfica, onde foi constatado na página 47 que o 

estado do Acre apesar de possuir terras indígenas demarcadas, tal ameaça não é 

pivô de instabilidades na área, como ocorre em outros estados da Amazônia. Em 

contrapartida, o narcotráfico, as questões ambientais e contrabando/descaminho 

foram identificados como as principais ameaças na área pelos militares da amostra. 

Desse gráfico pode-se concluir que a grande incidência de contrabando/ 

descaminho na área está relacionada a aspectos geográficos e econômicos 

abordados na revisão de literatura. A proximidade de uma grande zona franca de 

comércio em Cobija, cidade boliviana que faz fronteira com Epitaciolândia, no Brasil, 

e de uma zona de comércio, de menor porte, em Puerto Evo Morales, também na 

Bolívia, região fronteiriça a Plácido de Castro, no Brasil, estimulam o aumento dessa 

atividade ilegal na região, já que uma grande quantidade de pessoas são atraídas 

para esses locais pelo comércio livre de tarifas alfandegárias. 
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No que se refere ao narcotráfico, a incidência de indicações de grande parte 

dos militares questionados está relacionada ao fato do estado do Acre possuir 

fronteira terrestre e fluvial com 2 (dois) dentre os 3 (três) maiores países produtores 

de pasta base de cocaína (Peru e Bolívia), caracterizando esse estado como um dos 

principais pontos de passagem de drogas, tanto para outros estados da federação 

como para distribuição para Estados Unidos da América (EUA) e Europa. Vale 

salientar que, de acordo com palestra realizada, em 2013, pelo então Comandante 

Militar da Amazônia, esta é uma das duas principais ameaças à soberania nacional 

(VILAS BOAS, 2011). 

No tocante às questões ambientais, em face da atuação dos organismos 

estatais de proteção ao meio ambiente e de Organismos Não-Governamentais 

(ONGs) verifica-se que a devastação ambiental recebeu significativa incidência de 

indicações na pesquisa realizada, permitindo que seja uma das 3 (três) principais 

ameaças não tradicionais existentes na fronteira sudoeste da Amazônia. 

Para fins de análise dos dados, a pergunta Nr 8 buscou identificar, dentro dos 

indicadores Doutrina e Organização, se os comandantes de PEF/CEF acreditam 

que a atual doutrina militar e a organização desses escalões são eficazes frente às 

ameaças não tradicionais do novo cenário internacional. O gráfico seguinte 

apresenta o seu resultado. 

 

 
GRÁFICO 6: Opinião sobre eficácia da doutrina militar e estrutura  
Fonte: O autor 

 

De acordo com o gráfico 6, observa-se que 52,5 % dos militares que 

comandam ou comandaram PEF acreditam que a doutrina militar atualmente 

empregada na faixa de fronteira sudoeste é eficaz. Do mesmo modo, acham que a 

atual estrutura contribui para a eficácia no cumprimento das missões. Contudo, 
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cerca de 50% dos comandantes opinaram de forma desfavorável a atual doutrina 

adotada na área de fronteira e estrutura existente, constituindo um dado 

desfavorável no cumprimento eficiente das missões, pois uma boa parcela do 

universo estudado pensam que a doutrina militar empregada carece de atualizações 

e normatizações para acompanhar as evoluções dos cenários, diante das 

modificações dos “modus operandi” dos agentes de ameaças não tradicionais.  

Fruto dos dados da pesquisa de campos infere-se que as mudanças 

constantes na forma de emprego dos criminosos indicam a necessidade de haver 

atualizações pontuais no GCOMFron, que não podem demorar mais de 24 meses 

para serem propostas. Além disso, é interessante um compartilhamento eficaz das 

boas práticas adotadas e lições aprendidas que deram certo em outras regiões 

visando aumentar a abrangência do conhecimento para melhorar o monitoramento e 

controle das fronteiras.    

Observa-se que as opiniões representadas no gráfico em questão 

apresentam certo desequilíbrio. Isto pode ser explicado por alguns fatores, os quais 

foram levantados por ocasião da pesquisa bibliográfica. 

A doutrina militar atualmente empregada nos PEF/CEF da região sudoeste é 

a mesma empregada em qualquer Batalhão de Infantaria de Selva. O foco prioritário 

para o adestramento ainda está sendo o combate convencional e a guerra regular. 

 Apesar do surgimento de um novo cenário de combate moderno, ainda está 

incipiente a evolução doutrinária com foco na região de fronteira para o combate a 

ameaças não tradicionais, muitos dos adestramentos realizados são fruto da 

criatividade dos comandantes de fração ou reflexos de lições aprendidas de 

atividades anteriores, não havendo uma normatização das Técnicas, Táticas e 

Procedimentos (TTP) que possibilite um melhor emprego nesse novo cenário e 

materiais com tecnologia atual, principalmente na área de comunicações, para 

permitir um melhor monitoramento da extensa fronteira.  

O fato do tempo disponibilizado para a parte operacional ser dividido com 

outras atribuições dos pelotões de fronteira, principalmente na parte administrativa 

também um déficit a que precisa ser revisto, já que a carga administrativa dessas 

frações está sendo aumentada, prejudicando o adestramento das pequenas frações 

de fronteira. A falta de uma doutrina consolidada orientando a forma de emprego 

com os outros órgãos de segurança pública em um ambiente interagência somado a 

falta de estrutura desses órgãos prejudicam sobremaneira o êxito nas missões de 
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fiscalização da fronteira, sendo necessária uma maior independência do EB diante 

de tais ameaças, principalmente nas cidades onde a presença do Estado Brasileiro 

se faz apenas por meio de nossas tropas. 

Seguem-se, no quadro 4, as principais considerações levantadas pelos 

militares com relação à pergunta Nr 8. 

OFICIAL CONSIDERAÇÕES 

1 

“Atualmente a doutrina empregada em selva está adequada, porém com pouco 
tempo disponível para o real adestramento das tropas tendo em vista o grande 
emprego em missões secundárias, mesmo que na administração do 
aquartelamento. A organização está compatível com a demanda e com as 
prerrogativas, faltando um número maior de elementos de saúde e comunicações de 
forma mais específica e especializados de fato, para tornar as missões mais seguras” 

2 

“Levando em consideração os atuais limites de atuação das forças terrestres nas 
faixas de fronteira, percebe-se uma grande dependência de ações conjuntas com 
outros órgãos de segurança pública, que muitas vezes, nessas áreas, não se 
encontram estruturados com as condições mínimas de trabalho. Face a esse ponto, 
acredito que uma maior independência para atuação do exército em localidades 
onde os OSP apresentam tais déficits, potencializariam resultados positivos no 
combate aos ilícitos transfrontereiços”. 

3 
“Maior apoio dos canais de inteligência para termos maior efetividade nas operações 
contra Crimes transfronteiriços” 

4 
“Maior interação com os Órgãos de Segurança Pública, bem como com a Polícia 
Federal e Receita Federal”. 

5 
“Maior utilização do meio aeromóvel e redução de algumas áreas de responsabilidade 
para melhor controle” 

6 “Intensificação e ampliação do fluxo logístico entre a sede e o PEF”. 

7 
“Maior emprego de tecnologia para monitoramento e doutrina focada em operações 
interagências em ambientes diversos, além de emprego de pessoal especializado 
em meios de monitoramentos modernos (radares, drones e etc.)” 

8 “Aumento do efetivo” 

9 
“A modernização e aquisição de novos materiais estão em voga, logo, creio, que 
em médio prazo todos os PEF estarão bem mobiliados. Os anos de 2017 é 2018 
foram de grandes pesquisas e consultas aos PEF” 

10 “Por mais que o adestramento seja ideal, os materiais presentes nos PEFs não são”. 

11 
“Há a necessidade de maior disponibilidade de meios fluviais e meios de 
comunicação que atendam toda a área de responsabilidade do PEF.” 

12 
“Acredito que haja um atraso tecnológico e doutrinário nos meios de monitoramento e 
do pessoal devido à extensa faixa de fronteira.” 

13 “Necessita de melhorias na segurança orgânica.” 

QUADRO 4: Considerações quanto à pergunta Nr 8  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) (grifo nosso) 

 

Tendo como referência os indicadores Adestramento e Material da 

dimensão Operacional e o indicador Pessoal da dimensão Administrativa, a 

pergunta Nr 12 buscou verificar se os recursos humanos existente nos PEF/CEF do 

Cmdo Fron AC, com relação à quantidade e qualificação, são adequados para o 

melhor emprego da tropa frente às ameaças não tradicionais. A seguir, a 

representação gráfica dos resultados obtidos. 
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GRÁFICO 7: Opinião sobre os recursos humanos dos PEF  
Fonte: O autor 
 

Observando-se os dados representados no gráfico 7, constata-se que a 

metade dos militares integrantes da amostra acreditam que os recursos humanos 

dos PEF são insuficientes, tanto quanto a quantidade de militares, como com 

relação à qualificação desses para as missões a serem cumpridas por essa tropa. 

Essa situação se dá por fatores sociais da região, onde os índices educacionais 

estão abaixo da média nacional, o que corrobora para que haja militares pouco 

qualificados para algumas funções importantes, principalmente na parte de saúde e 

comunicações. Já com relação à quantidade de militares, o grande número de 

atividades subsidiárias em que o EB está empregado, associado a isso, há uma 

grande carga administrativa que contribui para diminuir o efetivo a ser empregado 

em operações e nos diversos adestramentos. 

 

4.3 MISSÕES DA CEF/PEF 

 

Com o objetivo de estudar a dimensão Defesa, foram elencados os 

indicadores: ações contra as ameaças não tradicionais e atuação através de ações 

preventivas e repressivas. Na análise dos dados das perguntas da 3ª parte do 

questionário, a questão Nr 16 objetivou verificar se os comandantes de PEF/CEF, 

integrantes da amostra vivenciaram a atuação de sua tropa diante de ameaças não 

tradicionais. O gráfico 8 representa os dados colhidos. 
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GRÁFICO 8: Atuação dos PEF contra as ameaças não tradicionais  
Fonte: O autor  

 

A partir da análise dos dados constante do gráfico 8 verifica-se que há um 

consenso de que os PEF atuam contra as ameaças não tradicionais, uma vez que, 

100% dos militares da amostra que foram questionados responderam positivamente. 

A atuação contra esse tipo de ameaça está amparada legalmente pela Lei 

Complementar Nr 136, de 25 de agosto de 2010, além das leis Nr 99 e 117, que 

conferem poder de polícia às Forças Armadas na faixa de fronteira. Havendo a 

previsão que, como parte das atribuições subsidiárias das Forças Armadas, a 

atuação na faixa de fronteira terrestre contra delitos transfronteiriços e ambientais é 

caracterizada como sendo ameaças não tradicionais. Entretanto, de acordo com a 

pesquisa de campo e com as entrevistas realizadas, foi verificado que tais ações 

deixaram de ser pontuais e esporádicas, portanto, não apresentam mais as 

características de ações subsidiárias, já que fazem parte do cotidiano dos PEF, CEF 

e demais tropas articuladas no emprego. Assim, é fundamental que, fruto disso, haja 

uma carga horária para os Cmt PEF/CEF no tocante a legislação em área fronteiriça, 

bem como para questões ambientais e indígenas. 

Contudo, no que se refere a esse tipo de atuação, é pertinente algumas 

ressalvas. Conforme o Comandante Militar da Amazônia é ilusório pensar crer que 

as fronteiras amazônicas possam ser “blindadas”, dessa forma, atualmente, a 

atuação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira, em particular na faixa de 

fronteira sudoeste tem como objetivo principal, além do combate à entrada de ilícitos 

no território brasileiro, impedir o plantio de drogas em território nacional, para não 
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permitir que o Brasil continue como um dos principais pontos de passagem de droga 

oriunda do Peru, Bolívia e Colômbia. (VILLAS BÔAS, 2013). 

Nesse contexto, é perceptível que as Forças Armadas atuam de modo 

peculiar na fronteira, não atuando mais de maneira isolada. Desta feita, a pergunta 

seguinte complementou tal assertiva, procurando levantar a porcentagem de 

missões, contra as ameaças não tradicionais, que foram realizadas em 

coordenação/cooperação de outros órgãos públicos federais e estaduais, obtendo-

se os dados a seguir representados. 

 

 

GRÁFICO 9: Quanto ao apoio de outros órgãos  
Fonte: O autor 

 

Baseado nos dados do gráfico 9, é possível afirmar que, apesar dos PEF 

terem atuado de maneira isolada em algumas situações, A ocorrência maior é a 

atuação em coordenação ou cooperação com outros órgãos públicos em ambiente 

interagência. Essa afirmação é comprovada, pois apenas 37,5% disseram ter atuado 

isoladamente, em contrapartida 62,5% executaram missões em coordenação ou 

cooperação com outros órgãos. Isso comprova que apesar do Exército Brasileiro ser 

a principal representação do Estado na área de fronteira, o emprego juntamente com 

outros órgãos facilita a atuação diante das ameaças não tradicionais, tendo em vista 

que o PEF possui outras atribuições e nem sempre tem os meios e efetivos 

adequados para operações de médio e grande parte.  

Na análise do gráfico 10, foi constatado que os PEF realizam atuações tanto 

de caráter repressivo quanto preventivo, contudo há uma tendência maior quanto à 

atuação preventiva, já que 62,5% dos militares da amostragem apontaram nessa 

direção. Isso também é verificado na revisão de literatura na página 57. O capítulo 

do GCOMFron afirma que a prioridades das ações devem ter caráter de prevenção e 
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somente esgotado tais medidas inicia-se as atuações repressivas. 

 

 

GRÁFICO 10: Caráter da atuação  
Fonte: O autor 

 

A pergunta Nr 21 tenta verificar em termos de grau de importância como os 

comandantes de fração na fronteira sudoeste da Amazônia consideram uma 

eventual atuação, efetiva e permanente, visando o controle e/ ou combate às 

ameaças não tradicionais presentes em cada área de responsabilidade. Entendendo 

como atuação efetiva e permanente aquela desenvolvida pelo próprio PEF, isolada 

(sem coordenação, ou cooperação, com os órgãos públicos federais e estaduais), e 

sem se caracterizar como uma atuação esporádica. O gráfico a seguir representa os 

resultados obtidos. 

 

GRÁFICO 11: Grau de importância da atuação diante das ameaças não tradicionais  
Fonte: O autor 

 

Ao analisar o gráfico 11, observa-se que a importância é motivada, sobretudo 

pela grande quantidade de incidentes envolvendo ameaças não tradicionais 

ocorridos nas fronteiras do país, em particular na região sudoeste da Amazônia. 

Esse aumento dos ilícitos transfronteiriços gerou maior conscientização, por parte 
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dos militares, de que, nos dias de hoje, as principais ameaças à soberania nacional 

e a defesa da faixa de fronteira são as ameaças não tradicionais. Isso acontece 

principalmente porque elas servem de pretexto para a intervenção externa ou até 

mesmo para ingerências de outros Estados soberanos ou do terceiro setor 

(organismos não governamentais) sobre a Amazônia, adotando a narrativa de 

incompetência brasileira para resolução de tais problemas. 

Seguem-se, no quadro 5, as principais considerações levantadas pelos 

militares com relação a pergunta Nr 13. 

OFICIAL CONSIDERAÇÕES 

1 

“Há uma grande deficiência no efetivo da tropa, tendo em vista a gama de 
atividades que o PEF executa e a extensa faixa de fronteira que se enquadra na 
área de responsabilidade da guarnição. Por vezes a falta de recurso humano 
prejudica o melhor cumprimento de algumas missões, quebrando a composição 
tática do Pelotão” 

2 
A extensa faixa de fronteira exige material de monitoramento moderno e pessoal 
qualificado para tal emprego. 

3 Aumentar o efetivo 

QUADRO 5: Considerações quanto à pergunta Nr 13  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) (grifo nosso) 

 

Com o fito de analisar a dimensão Publico Interno e Externo da variável 

independente Missões da CEF/PEF, a pergunta Nr 7 do questionário buscou 

verificar o grau de importância atribuído pelos militares da amostra à estruturação 

socioeconômica e política dos municípios onde as CEF/PEF estão situadas, com o 

objetivo de vivificar a faixa de fronteira, nos dias atuais. Esta pergunta compôs a 

parte 2 da análise dos dados e o gráfico 12 representa seu resultado. 

 

 

GRÁFICO 12: Importância para a vivificação da faixa de fronteira 
Fonte: O autor 

 

Na análise deste resultado observa-se um alinhamento com informações 

levantadas na revisão de literatura no capítulo 3.5. Atualmente, a atividade principal 
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dos PEF ainda está nos trabalhos visando à vivificação da faixa de fronteira, 

seguindo a “Estratégia da Presença”. Essa importância está clara nas diretrizes do 

Guia do Comandante de Fronteira, que elenca a vivificação da fronteira como uma 

das características mais fundamentais na atuação das tropas de fronteira, tendo em 

vista a defesa e o desenvolvimento da região amazônica, sobretudo diante de 

ameaças não tradicionais como o narcotráfico e o contrabando/descaminho. O 

desenvolvimento e a defesa da fronteira sudoeste da Amazônia, área nacional de 

grande interesse, segundo a END e a PND, e transcrito no GCOMFron é baseado 

nas ações do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. 

Ao analisar a entrevista concedida pelo Chefe da Seção de Planejamento 

Estratégico e Integração, verifica-se que a aplicação do termo vivificação deve ser 

avaliada e entendida sob outro prisma, já que é perceptível que em muitas regiões 

as ações empreendedoras da Força na vivificação e desenvolvimento, não 

obtiveram sucesso em razão de entraves formais característicos de áreas indígenas 

e de proteção ambiental que impedem o desenvolvimento de diversas comunidades. 

Esse fato não aconteceu com a região em estudo, pois fruto dos resultados obtidos 

pelos questionários, os PEF foram totalmente integradores e contribuíram 

sobremaneira para o desenvolvimento daquela faixa de fronteira. 

Nesse contexto, apesar dos PEF da fronteira sudoeste da região amazônica 

estarem situados em municípios do estado do Acre com boa estruturação 

socioeconômica e política, é possível afirmar que essas tropas ainda possuem 

importância significativa no que se refere o vetor “presença”, atuando de maneira 

eficaz para a vivificação da fronteira. 

Ainda na parte 2, para fins de análise dos dados, a pergunta Nr 13 teve como 

objetivo verificar o grau de importância atribuído pelos militares da amostra à 

existência de uma mediana estrutura econômica (comércio, rede bancária, oficinas, 

escolas, etc.) associada a certa facilidade de apoio logístico (em comparação aos 

outros PEF do CMA), as missões de “vida” e “trabalho” em prol da tropa e da 

comunidade civil. A finalidade dessa pergunta foi identificar o grau de importância da 

vivificação da fronteira para o publico interno e comunidade.  O gráfico a seguir 

apresenta o seu resultado. 
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GRÁFICO 13: Importância da estrutura econômica das cidades 
Fonte: O autor 
 

Deste modo, esses resultados permitem verificar que há um consenso, por 

parte dos militares constantes da amostra, quanto à importância da existência de 

uma mediana estrutura econômica (comércio, rede bancária, oficinas, escolas, etc.) 

associada à certa facilidade de apoio logístico (em comparação aos outros PEF do 

CMA), para o cumprimento das missões do binômio “vida” e “trabalho” em prol da 

tropa e da comunidade civil. 

Os PEF/CEF estudados estão situados em cidades, as quais, embora de 

pequeno porte, possuem regular estrutura econômica, com boa rede de comércio e 

diversas agências bancária. Além disso, há uma facilidade de deslocamento dessas 

cidades para a sede (Cmdo Fron AC/ 4º BIS) na capital do estado, Rio Branco, em 

face da interligação com estradas asfaltadas. 

Nesse mesmo contexto, pode-se observar que, diferentemente do que ocorre 

em outras regiões da Amazônia, não há uma grande dependência com relação a 

alguns recursos disponíveis nos pelotões, como auxílio médico e odontológico, 

fontes de energia, acesso digital, entre outros. Essa relação de dependência ainda 

se observa nas famílias de ribeirinhos que vivem distante das cidades. 

Deste modo, estes aspectos explicam o fato de haver um consenso, entre os 

militares da amostra, sobre a importância da estrutura econômica das cidades da 

fronteira sudoeste para as atividades de “vida” e “trabalho”.  

Com base nos fatores descritos, é possível afirmar que as missões de “vida” e 

“trabalho” desenvolvidos pelos PEF, atualmente, diminuíram sua importância para a 

comunidade civil que vive nos arredores dos pelotões situados na faixa de fronteira 

sudoeste da Amazônia. Dessa forma, os tempos e os recursos humanos 

empregados para estas atividades poderiam ser revertidos para o vetor “Combate”, 
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com a previsão de mais tempos e quadros para o adestramento da tropa diante de 

situações que estão cada vez mais frequentes na região, como as ameaças não 

tradicionais, bem como para as missões de reconhecimento de fronteira (REFRON), 

que, continua sendo a mais importante missão desencadeada por esses pelotões, 

que é diferente de acordo com sua localização e da presença ou não de outros 

órgãos encarregados do controle fronteiriço.  

Ademais, segundo o Cmt CMA, além do REFRON a maioria dos pelotões na 

fronteira executam, no dia a dia, o controle do trânsito na fronteira, verificando, por 

exemplo, todas as embarcações que passam por eles e fazem patrulhas para 

repressão a ilícitos, visando as vias de desbordamento, do PEF ou dos postos 

aduaneiros, e  as áreas com indícios de crimes ambientais 

A pergunta Nr 14 teve como finalidade complementar a análise dos dados da 

pergunta anterior, buscando verificar aspectos das missões de combate e quais 

foram efetivamente executadas durante o período de comando. O gráfico 14 

representa os dados obtidos. 

 

 
GRÁFICO 14: Missões de “combate” cumpridas pelos PEF  
Fonte: O autor 

 

Conforme informações presentes na revisão de literatura, o GCOMFron 

estabelece que algumas missões de “combate”, como os REFRON, que segundo os 

dados colhidos pela pergunta Nr 14, é a principal missão a ser realizada. Esses 
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reconhecimentos são planejados e realizados pelo menos de forma bimestral e por 

meio deles são obtidas informações importantes para a antecipação a vários tipos 

de ameaças, em especial o narcotráfico e o contrabando. A “estratégia da presença” 

e a demonstração de força são fundamentais para intimidar narcotraficantes e 

contrabandistas. Assim, observa-se que a tal atividade operacional foi a mais 

executada pelos militares integrantes da amostra para combater as ameaças não 

tradicionais. 

A seguir serão expostas as conclusões e recomendações acerca do estudo 

produzido. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O principal objetivo do presente trabalho foi concluir sobre a eficiência do Guia 

do Comandante de Fronteira diante de ameaças não tradicionais, de modo a 

contribuir para a defesa e manutenção da soberania nacional na Amazônia, 

particularmente na fronteira sudoeste, área sob responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 

4º BIS.  

Na revisão de literatura, inicialmente, foram apresentados alguns conceitos e 

definições com a finalidade de se obter um entendimento mais abrangente e 

fidedigno sobre soberania, defesa e segurança. Foi observado que ao conceito de 

segurança uma gradual ampliação que passou a abranger outros campos do poder 

nacional como os campos político, militar, econômico, psicossocial, científico-

tecnológico, ambiental, entre outros. 

Na descrição das características dos novos cenários internacionais, 

evidenciou-se que, após o fim da Guerra Fria, algumas questões ganharam 

relevância, sendo elencadas como novas ameaças à segurança internacional, das 

quais as principais foram: o narcotráfico, as questões ambientais, as questões 

indígenas, o terrorismo, o contrabando/descaminho, entre outras. Dessa forma, 

verifica-se que, atualmente, as grandes ameaças à soberania das nações soberanas 

não são oriundos de ameaças militares externas, mas sim das dessas ameaças não 

tradicionais, que são caracterizadas como “interesses coletivos da humanidade”, 

sendo utilizadas em narrativas para justificar uma possível intervenção ou ingerência 

internacional. 

No tocante à Amazônia, é sabido que se trata de uma região com algumas 

peculiaridades, com a presença de subsistemas mundiais ainda não explorados pelo 

homem, além da grandeza do potencial energético e natural. O isolamento da região 

do centro de poder político e econômico do País se dá por vários motivos, dentre 

eles o fato de possuir grandes vazios demográficos, além de uma precária 

infraestrutura e pouca presença de Instituições e Órgãos do Estado Brasileiro, 

sobretudo na região de fronteira. Essas características singulares transformam a 

Amazônia em área estratégica prioritária para a defesa nacional e, por conseguinte, 

para o Exército Brasileiro. 

Para que o objetivo proposto fosse plenamente atingido, adotou-se uma 

metodologia baseada na realização de uma pesquisa bibliográfica detalhada sobre o 
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tema, além disso, foi conduzida uma pesquisa de campo, por meio de questionários 

que foram enviados a militares que comandaram e comandam atualmente PEF e 

CEF do C Fron AC/4º BIS, além de entrevistas a militares conceituados e em função 

de comando e chefia no CMA, dando credibilidade e trazendo conhecimentos 

específicos relevantes e atuais para o estudo. Os resultados obtidos foram 

submetidos a um tratamento estatístico, o que aumentou a fidedignidade dos dados 

apresentados. Desta feita, observa-se que a metodologia escolhida foi suficiente e 

permitiu que fossem obtidos dados e informações pertinentes e esclarecedores a 

respeito do tema. 

Foi constatado, ainda, que a bibliografia correspondeu às expectativas, já que 

há um grande número de trabalhos, artigos científicos, atas de seminários e 

palestras, realizados tanto por civis quanto por militares, que abordam a atuação do 

Exército na região amazônica. 

Ratificou-se que a presença física dos PEF ainda se faz necessária para a 

vivificação da faixa de fronteira na região sudoeste da Amazônia, pois estimula a 

consolidação da “Estratégia da Presença”, entretanto, verificou-se também que em 

algumas áreas essa vivificação não está sendo eficaz como em tempos anteriores, 

principalmente devido a entraves burocráticos característicos de áreas indígenas e 

de proteção ambiental, fato que impede o desenvolvimento de diversas 

comunidades. Entende-se que o GCOMFron deve orientar os comandantes de PEF 

quanto a importância de se manterem atentos e participativos no atendimento e 

apoio à população local, mas sem ter o viés específico de ter como principal 

responsabilidade a vivificação da fronteira.  

O Guia deve ser revisado em seus capítulos VIII e IX no conteúdo referente a 

assistência dada as comunidades adjacentes aos PEF/CEF, de forma a modificar a 

abordagem quanto à vivificação dessa faixa de fronteira, tendo em vista que 

diferentemente de outros pelotões de fronteira, principalmente os situados a 

noroeste da Amazônia, os PEF do Cmdo Fron AC estão localizados em cidades com 

uma estrutura mínima e com maior presença do Estado Brasileiro por meios de 

outras instituições. 

 Dessa forma, os PEF localizados nessas cidades não precisam ter uma 

excessiva preocupação com a parte assistencial às cidades, podendo priorizar o 

vetor combate e a qualidade de vida da tropa e de seus dependentes. Nesses 

pelotões e companhias de fronteira não é mais necessário focar na vivificação, pois 
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ela já ocorreu, o isolamento é menor e a presença de outros organismos de Estado 

diminui o papel do Exército nesse tipo de missão. Devendo assim, o guia se 

concentrar em aspectos operacionais, principalmente na parte do adestramento para 

situações de ameaças não tradicionais e até mesmo no tocante às formas de 

qualificar as instruções de qualificação e de Capacitação Técnica do Efetivo 

Profissional, podendo também orientar de forma mais especifica e objetiva na 

melhoria da qualidade de vida da tropa e da família militar presente na região, 

priorizando melhorar procedimentos e os recursos de assistência à saúde e 

educacional saúde visando o público militar e dependentes, a despeito da sociedade 

civil das adjacências dos pelotões.  

Destarte existir outros órgãos públicos estaduais e federais, a precariedade 

destes no tocante a infraestrutura logística e de pessoal ainda é evidente, aliado a 

isso, percebe-se que não há o mesmo comprometimento e sentimento de 

cumprimento de missão peculiar dos militares que atuam nas fronteiras. Observou-

se, no decorrer do estudo, que houve um consenso entre os comandantes de 

PEF/CEF com relação à importância de uma atuação efetiva e permanente contra as 

ameaças não tradicionais, conforme previsto na legislação federal (Lei 

Complementar Nr 97/ 99, alterada pela Lei Complementar Nr 136/ 10), 

principalmente pelo fato dos outros organismos de segurança pública não realizarem 

o trabalho a contento, o que transforma o Exército Brasileiro, na maioria das vezes, 

em única força de fronteira confiável para combater as ameaças não tradicionais do 

novo cenário. Dessa forma, o GCOMFron deve ser atualizado de forma que explore 

melhor os procedimentos a serem adotados pela tropa diante de tais ameaças não- 

tradicionais.  

Os Capítulos III a VI abordam assuntos que tratam sobre atuação diante de 

ilícitos, condutas com relação ao espaço aéreo e embarcações, além de tratar sobre 

o relacionamento com unidades e militares de países vizinhos, porém, a abordagem 

é muito superficial e não é atualizada constantemente levando em consideração as 

modificações que ocorrem com frequência no “modus operandi” da força adversa. 

O atual guia não orienta de forma eficaz os procedimentos a serem tomados 

pelos comandantes diante das ameaças não tradicionais, já que apenas apresentam 

de forma vaga algumas ameaças, não explicando de forma clara e completa as 

medidas que devem ser tomadas para prevenir e combater tais ameaças. 

Independente das instruções recebidas pelos comandantes em cursos de formação 
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e de especialização, até mesmo no estágio de comandante de fronteira, é 

fundamental que o guia seja uma espécie de manual para ser consultado 

constantemente e contendo instruções de “o que fazer” e “como fazer” diante dessas 

ameaças mais comuns, visando instruir esses Cmt Fração tanto no planejamento de 

operações, bem como na atuação dessas tropas em face do crescimento das 

ameaças não tradicionais, considerando a inexperiência dos comandantes nesse 

tipo de atuação.  

Ademais, percebe-se que nesse documento é pouco explorado os aspectos 

legais, tão importantes para avalizar a maioria das ações, especialmente por se 

tratar de área fronteiriça. Os fatores jurídicos são voláteis e se modificam 

rapidamente, pois a cada ano as legislações são alteradas levando em consideração 

as evoluções de cenário. Isso ocorre pelo fato de haver na região questões 

delicadas da agenda mundial como temas ambientais e indígenas e ainda por 

envolver outros países.  

Dessa forma, é primordial que o guia traga um capítulo versando sobre 

aspectos jurídicos importantes para uma atuação eficaz diante das ameaças não 

tradicionais. Nesse capitulo, é preponderante que a linguagem seja ainda mais clara 

e objetiva, pois tais aspectos legais devem ser de conhecimento de toda a tropa, 

devendo no documento apresentar sugestões de instruções e mementos para que 

os comandantes não sintam tanta dificuldade em difundir para o restante da tropa, já 

que ainda verifica-se que boa parte dos Cabos e Soldados dos PEF/CEF não 

apresentam um conhecimento mínimo da legislação que ampara as ações.  

A consciência situacional de boa parte da tropa é deficiente, permitindo que a 

atuação diante de ilícitos transfronteiriços seja prejudicada e algumas vezes indo de 

encontro a legislação pertinente, principalmente com relação à parte processual 

como confecção de auto de flagrante delito, procedimentos como fiel depositário de 

produtos fruto de contrabando ou descaminho, condução de pessoal e material 

aprendido, legislação ambiental, tratamento concedido a indígenas ou estrangeiros 

em território nacional, comprovando que a documentação que orienta as ações das 

tropas de fronteiras devem ser constantemente atualizadas para que realmente 

sejam úteis como  objeto de consulta por parte dos comandantes de PEF/CEF.  

É notório que as ameaças não tradicionais estão efetivamente presentes em 

toda a faixa de fronteira sudoeste da Amazônia, sobretudo o narcotráfico, o 

contrabando/ descaminho e as questões ambientais. Vale destacar que a atuação 
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de narcotraficantes é considerada a principal ameaça presente nesta região. 

Entretanto, a atuação da tropa situada na fronteira está visando, especialmente, 

impedir o plantio e a venda de insumos para o preparo e refino dos entorpecentes e 

não somente combater a entrada de drogas pela fronteira terrestre e fluvial.  

O GCOMFron pode ser qualificado, principalmente em seu capitulo III, 

referente a atuação contra ilícitos. O ideal é que haja mais informações sobre o 

processo de preparo e refino de drogas e sobre quais produtos, muitos dos quais 

obtidos de forma legal, os militares devem ter atenção no controle de embarcações, 

veículos e pedestres, bem como na atividade operacional de REFRON. Nesse 

sentido, os meios tecnológicos, como VANT e os radares SABER, devem ser 

inseridos nos escalões de fronteira com o intuito de aperfeiçoar o monitoramento e o 

controle da fronteira. Para a melhor utilização desse aparato nobre é necessário 

uma melhor qualificação dos militares que irão operar, podendo no Guia e em 

documentações auxiliares ter a previsão para instruções sobre a técnica de material 

e emprego de tais recursos.  

Essa documentação, além de apenas orientar os Comandantes de escalões na 

fronteira, deveria passar conhecimentos a cerca de como inutilizar plantações e 

laboratórios de preparo e refino de entorpecentes. Para isso, é necessário que os 

PEF e CEF tenham autonomia no bojo das operações para tomar certos 

procedimentos, principalmente nas áreas onde o Exército Brasileiro é o único 

organismo estatal e não há a presença da Policia Federal ou órgãos estaduais de 

combate a entorpecentes.   

A maioria dos Cmt PEF concordou que há necessidade de 

melhorar o guia no tocante a assuntos operacionais e de inteligência, dando maior 

importância a esses temas do que a assuntos de Vida e Trabalho, sendo 

fundamental capítulos que versem sobre como realizar o adestramento, âmbito PEF 

ou CEF, específicos para combate às ameaças não tradicionais, em especial o 

narcotráfico, contrabando/descaminho e procedimentos com estrangeiros 

criminosos. O trabalho aponta para necessidade de mais espaço no guia para o 

vetor Combate, não somente em atuações como reconhecimento de fronteira, mas 

também em operações contra ilícitos transfronteiriços ou atuação em Operações 

Interagencias, visando dar experiência e conhecimento a tropa para os incidentes 

que atualmente são mais frequentes na fronteira. 



119 

 

No tocante a atuação do Exército Brasileiro, foi verificada que a sua 

estruturação na fronteira sudoeste da Amazônia, por meio dos PEF, em municípios 

do estado do Acre, é otimizada devido à razoável política e socioeconômica, sendo 

uma exceção na faixa de fronteira amazônica. 

Com relação à atuação contra as ameaças não tradicionais, observou-se que 

os PEF estão sendo empregados não somente em apoio aos demais órgãos 

públicos, mas também com ações centrais, visto que como já falado, tais órgãos não 

apresentam a mesma estrutura, nem vontade em cumprir as obrigações atinentes a 

região fronteiriça. Ademais, verificou-se que as ações de caráter preventivo se 

sobressaem em detrimento às ações de repressivas. Desta feita, conclui-se que o 

Exército Brasileiro não está atuando apenas de forma pontual contra tais ameaças 

não tradicionais, mas sim, essas ações estão se caracterizando com uma prática 

constante e permanente, não sendo mais uma ação subsidiária nessa faixa do 

território nacional. Em contrapartida, o GCOMFron atual ainda trata da atuação 

diante de ameaças não tradicionais como uma ação eminentemente subsidiária, 

precisando ser revisto, pois a presença desse novo cenário na fronteira demanda 

um adestramento especifico maior. O que anteriormente era tratado com algo 

pontual passa a ser uma missão de rotina do PEF e por isso precisa de uma atenção 

especial na documentação que baliza os comandantes.   

Segundo o amparo legal já citado, é recomendável que os PEF tenham maior 

autonomia para que se obtenha a iniciativa das ações diante desse novo cenário 

que se configura. Em regiões tão inóspitas e isoladas nem sempre é possível ter o 

apoio das Organizações Militares que estão na sede. Com isso, é mister que as 

tropas de fronteira sejam mais autônomas e apresentem certa independência  na 

parte operativa com relação a OM diretamente subordinada, a fim de ser obter 

vantagens diante das ameaças não tradicionais existentes na faixa de fronteira. Com 

relação ao adestramento é primordial que GCOMFron contenha conhecimento 

especifico sobre como combater as ameaças que acontecem com mais frequência 

na região. Para que haja essa autonomia, é necessário uma prévia coordenação e 

planejamento das Organizações Militares-Sede, com a devida autorização das 

brigadas e do CMA e assim assegurar os princípios da oportunidade e da surpresa, 

bem como a segurança da tropa, por ocasião do combate ao ilícito. 

Para o atingimento das missões elencadas para os PEF/CEF é importante à 

utilização sistemática de inteligência e o aumento da mobilidade na atuação contra 
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tais ilícitos, principalmente contrabando, descaminho e o fluxo imigratório anormal. 

Com relação aos crimes ambientais, como o garimpo e o desmatamento ilegais, o 

sensoriamento por imagens devido à extensão das áreas de responsabilidade é 

obrigatório para que haja eficácia no cumprimento da missão. Dessa forma, a 

atualização do guia nos capítulos referentes ao vetor combate (Cap. II a VI), 

explicitando de maneira mais ampla e objetiva como a tropa deve proceder diante de 

tais ameaças, tanto no planejamento, mas especialmente no adestramento do 

pelotão/companhia para execução das tarefas ligadas ao combate desses ilícitos 

que se tornam cada vez mais presente na faixa de fronteira. 

Fica evidente que os objetivos das Forças de fronteira somente serão 

alcançados com êxito se a tropa da faixa de fronteira buscar inibir a ocorrência das 

ameaças não tradicionais, notadamente os ilícitos transnacionais, por meio da 

dissuasão. Para isso, é interessante que haja a busca incansável pelo 

monitoramento contínuo de suas áreas de responsabilidade, valendo-se da 

presença física, na maioria das vezes como representante singular do Estado na 

região e usando da capacidade de se fazer presente em regiões isoladas utilizando 

a “Presença Seletiva”. Os PEF/CEF mostram-se como um eficaz meio para a 

manutenção da ordem e da soberania, dentro do binômio segurança/defesa nas 

remotas e longínquas regiões da faixa de fronteira amazônica e o Guia do  

Comandante de Fronteira tem que ser o principal documento para orientar os Cmt 

de Fração, devendo ser revisado constantemente, já que o cenário está evoluindo e 

ameaças antes tratadas como esporádicas se tornaram mais presentes. Assim, tal 

documentação deve oferecer um suporte maior, principalmente no tocante à 

aspectos jurídicos e na forma de atuar juntamente com outros órgãos ou em 

substituição a eles, no caso de locais onde somente há a presença do Exército. 

Dessa forma, o Exército Brasileiro tem buscado intensificar o emprego de 

frações menores como pelotões e até mesmo pelotões reduzidos em ações 

complementares de patrulhamento, contribuindo para reforçar a capacidade dos 

PEF. O SISFRON é programa estratégico de transformação e está avançando 

consideravelmente e trazendo consigo mudanças substanciais na doutrina de 

emprego das tropas e ainda nas ações de vigilância, monitoramento, controle de 

eixos terrestres e aquáticos, além das rotas áreas. Essa inserção de tecnologias no 

sensoriamento irá permitir um aumento significativo na consciência situacional do 

comandante da tropa de fronteira, possibilitando um incremento na eficiência e 
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eficácia nas ações das tropas. Ademais, foi iniciado estudos para levantar as 

necessidades de infraestrutura, sensoriamento, coordenação e controle para as 

tropas que operam na faixa de fronteira, procurando particularizar as características 

de cada região da fronteira onde cada PEF está situado e assim serão ampliadas as 

capacidades de detecção, tanto no PEF, mas principalmente durante o 

patrulhamento, bem como na reação e na proteção da tropa diante das ameaças 

não tradicionais. 

As atribuições legais contidas nas Leis Complementares Nr 99, 117 e 136 

conferem poder de polícia às tropas situadas na fronteira. Nesse contexto, a atuação 

da tropa na faixa de fronteira deixou de ser tratada como uma ação subsidiária, já 

que não são realizadas de forma episódica. Atualmente as operações na fronteira 

são parte da rotina PEF e CEF. Essa é a razão que se faz necessário uma continua 

capacitação nas TTP da atividade operacional no ambiente amazônico, estando 

presente toda essa atualização no GCOMFron.  

Os comandantes de PEF/CEF devem ter acesso a esse conhecimento 

atualizado, bem como ter ciência, por meio do guia de formas de emprego eficazes, 

já que ocorreu uma evolução do “modus operandi” das forças adversas, 

principalmente em delitos transfronteiriços como narcotráfico e contrabando. O 

aspecto jurídico é um dos principais óbices do guia, visto que há poucas 

informações com relação aos procedimentos administrativos e legais necessários na 

atuação contra ameaças não tradicionais, sendo primordial que a nova 

documentação traga em seu bojo toda a parte documental importante, bem comum 

instruções que devam ser ministradas aos militares dos PEF/CEF, em especial os 

cabos e soldados, já que em diversos momentos tais militares serão responsáveis 

pelas ações e devem estar cientes da legislação pertinente em cada caso. 

Tendo em vista a grande imensidão territorial e as peculiaridades da Amazônia, 

onde se faz necessário a existência de diferentes ambientes operacionais, é 

recomendável que o GCOMFron traduza de forma mais objetiva as orientações do 

CMA com relação ao combate às ameaças não tradicionais, principalmente relativo 

a adestramento das tropas e o emprego em um ambiente interagência. Esse guia 

deve conter detalhes e atualizações constantes em face da evolução doutrinária, 

além disso, deve ter um espaço para lições aprendidas e boas práticas adotadas em 

outras tropas de fronteira e conter uma abordagem mais especifica de assuntos de 

maior interesse para uma determinada região, priorizando o vetor “Combate”, sem 
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desprezar outros vetores, mas deixando claro que a parte operacional pretere diante 

dos outros cenários comuns na fronteira. 

Na pesquisa de campo realizada foi constatado que os PEF/CEF apresentam 

deficiências para uma atuação diante das ameaças não tradicionais. O efetivo ainda 

escasso, poucos meios tecnológicos disponíveis, tempo de instrução e 

adestramento reduzidos em face dos encargos administrativos e das missões do 

binômio “Vida e Trabalho” estão dentre os principais problemas dessa tropa. Com 

relação ao adestramento e instrução solução é proporcionar uma melhor 

qualificação aos comandantes de PEF, não sendo necessária a abordagem nas 

escolas de formação, mas sim em cursos de especialização ou estágios setoriais, 

abordando aspectos legais e principalmente as técnicas, táticas e procedimentos 

diante de tais ameaças e como atuarem em coordenação com outros Órgãos 

públicos nas diversas situações. Já no tocante ao efetivo, na impossibilidade de 

aumentar permanentemente o número de militares na fronteira, é preciso adotar 

outras formas para alocar pessoal na área, como a instalação de bases móveis e 

fluviais e a realização de operações militares anuais com a movimentação de 

militares para ampliar a dissuasão. Quanto aos meios tecnológicos está sendo feito 

fortes investimentos na indústria nacional de defesa, bem como em pesquisas, com 

o intuito de levar aos PEF capacidades tecnológicas que facilitem o monitoramento e 

controle da faixa de fronteira. 

A revisão do atual guia proporcionará uma documentação mais completa e 

específica para os diversos casos de ameaça que possam ocorrer na fronteira, 

facilitando para o comandante da fração, já que mesmo tendo o Curso de 

Operações na Selva e/ou o Estágio de Comandante de Fronteira ter um 

conhecimento atualizado e um procedimento operacional padrão (POP) para cada 

caso de ameaça não tradicional evitará incidentes, bem como qualificará o 

adestramento daquelas tropas, contribuindo para uma maior eficácia no 

cumprimento de suas missões, tanto no controle/monitoramento como na defesa e 

em ações de segurança do território nacional. 

Com base nos questionários e nas entrevistas realizadas ficou evidente que o 

adestramento para combater ameaças não tradicionais deve ser feito respeitando as 

etapas da formação, especialização e aperfeiçoamento do oficial, já que os níveis de 

aprofundamento e especificidade em cada uma dessas fases apresentam 

diferenças.  
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Na formação, o desejado é que se aprendam os conceitos básicos e gerais 

sobre as todas as ameaças existentes e os novos cenários, bem como a forma de 

emprego em ambiente, em patrulhamentos, pontos de bloqueio e controle. Mesmo 

com todas essas etapas concluídas com êxito, a necessidade de um guia mais 

robusto e de acordo com a realidade complementará com oportunidade o cabedal de 

conhecimentos dos Comandantes, servindo, notadamente, para qualificar as etapas 

do adestramento de tais escalões.   

Essa assertiva pode ser comprovada ao se constatar que o oficial recém-

formado é classificado para várias regiões do país, que apresenta peculiaridades 

distintas, sendo necessário apenas o conhecimento geral sobre a doutrina e seu 

emprego. Já na especialização como no Curso de Operações da Selva ou no 

Estágio de Pantanal, os alunos recebem um adestramento mais voltado par ao 

devido ambiente operacional, tendo inclusive instruções sobre operações na faixa de 

fronteira.  

Para complementar esse direcionamento voltado para as ameaças em cada 

região especifica existe o estágio centralizado pelo CMA, que particulariza ainda 

mais a atuação dessas frações e que são somadas às orientações dos escalões 

enquadrantes, brigada e batalhão. Essa preparação, além de ser sequenciada deve 

ser aperfeiçoada frequentemente, tendo em vista que o cenário evolui com 

facilidade, havendo alterações do modo como as ameaças se apresentam.  

Por isso, a revisão do GCOMFron e sua constante atualização  é importante. 

As novas ameaças não tradicionais apresentam facetas diferentes a depender da 

área de atuação, e as modificações na maneira que tais forças atuam implicam em 

uma documentação mais voltada para parte operacional, contribuindo para não 

somente apresentar as ameaças não tradicionais, mas principalmente para mostrar 

formas de como atuar, sem menosprezar os aspectos legais, transformando o guia 

em um manual de emprego e não somente em uma documentação auxiliar. 

Na análise das entrevistas e da pesquisa de campo foi observado que, apesar 

da necessidade, no momento atual não é possível aumentar do número de tropas 

articuladas na Fx Fron. Destarte ainda haver grandes vazios na fronteira, o CMA, 

atualmente, não está trabalhando para a implantação de novos PEF. A ideia é 

aprimorar o monitoramento e controle sem a necessidade de novas instalações e 

efetivo. Para isso, há projetos em estudo de bases móveis, fluviais e terrestres que 

seriam deslocadas para regiões de interesse, podendo até permanecerem por 
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longos períodos. Essa estrutura modular e flexível possibilitaria uma maior 

adaptabilidade diante das constantes mudanças do “modus operandi” dos ilícitos 

transfronteiriços, principalmente face ao desbordamento das ameaças às 

instalações fixas dos PEF.    

Outra maneira para tornar dispensável o desdobramento físico de mais 

pelotões na fronteira é a inserção de modernos meios de sensoriamento, apoio à 

decisão e suporte à atuação, bem como aumentar a mobilidade tática dos atuadores 

orgânicos dos Cmdo Fron/BIS (BI, B Fron, Rgt) e das Bda Inf Sl (Bda C Mec).Dessa 

forma, o objetivo principal do CMA nos dias atuais é aumentar as capacidades das 

tropas já posicionadas, proporcionando mobilidade para cobrir áreas maiores e com 

melhores meios de detecção.  

Esse trabalho poderá servir de referência para futuros trabalhos que visem 

contribuir com a evolução do emprego e das missões dos PEF, pois devem ser 

constantemente verificados, avaliados e aperfeiçoados. Os problemas na faixa de 

fronteira ainda serão por um bom tempo um entrave para a defesa e o 

desenvolvimento da Amazônia.  

Portanto, é possível afirmar que as questões de estudo foram elucidadas; o 

que permitiu a resolução do problema de pesquisa proposto. Constatou-se que, 

atualmente, o Guia do Comandante de Fronteira não é eficiente diante desse novo 

cenário, onde a presença de ameaças não tradicionais é mais comum do que em 

outros tempos, levando em consideração, também, que há ressalvas que serão 

objeto de oportunidades de melhoria nas proposições a seguir. 

Por fim, a Nação Brasileira vem enfrentando sérias dificuldades para defender 

a soberania nacional, bem como para integrar e desenvolver a região amazônica. 

Contudo, atualmente, o país apresenta-se como uma grande potência emergente 

que possui grande quantidade de recursos naturais e energéticos estratégicos de 

grande importância para a humanidade. Essa posição de destaque obtida pelo Brasil 

no contexto internacional não evitou o interesse de outros países sobre a região 

amazônica. As causas dessa cobiça foram pormenorizadas nesse estudo e estão 

associadas à existência das ameaças não tradicionais, o que favorece a constante 

preocupação do Estado Brasileiro por meio de suas Forças Armadas com a temática 

da soberania nacional. Para isso, é primordial que haja um permanente 

aperfeiçoamento e evolução nas missões do Exército na faixa de fronteira, em 

especial na fronteira sudoeste. A presença do Estado nessa área é obtida graças 
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aos PEF, esses são essenciais na defesa e manutenção da soberania nacional na 

Amazônia, caracterizados por serem os “olhos e ouvidos” na “linha de frente” do 

Brasil. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ALFA 

Este questionário visa a colher dados para a Dissertação de Mestrado Profissional 

do Maj Inf Edvaldo Nunes Nascimento Júnior. 

 

O trabalho versa sobre o tema: O EMPREGO DAS COMPANHIAS E PELOTÕES 

ESPECIAIS DE FRONTEIRA DO COMANDO DE FRONTEIRA ACRE NA DEFESA 

DA AMAZÔNIA NO CONTEXTO DOS NOVOS CENÁRIOS INTERNACIONAIS.  

 

Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito da 

seguinte forma: Qual a influência do atual Guia de Comandante de Fronteira no que 

se refere ao combate às ameaças não tradicionais, na fronteira sudoeste da 

Amazônia? 

 

Com a finalidade de verificar essa estrutura, 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 a respeito das missões das CEF/PEF no combate às 

ameaças não tradicionais. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, 

se assim desejar, com suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

 

PARTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Para uma melhor consolidação dos dados, solicitam-se as informações abaixo: 

 

1. Nome de Guerra 

________________________________________________________________ 

 

2. Quais CEF/PEF o senhor comanda ou comandou? Em que ano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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3. O senhor realizou o Curso de Operações na Selva categoria “B”? 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

4. O senhor participou do Estágio de Comandante de Companhia e Pelotão Especial 

de Fronteira realizado em Manaus/AM? 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

5. No período em que comandou a CEF/PEF, o Sr vivenciou ou observou problemas 

relacionados à existência das ameaças não tradicionais na faixa de fronteira?  

Entenda ameaças não tradicionais como sendo aquelas relacionadas a assuntos 

que podem gerar tensões no relacionamento entre Nações e que podem ameaçar os 

princípios da soberania e da autodeterminação dos povos, dentro do contexto da 

difusão de ideias enquadradas como “interesses coletivos da Humanidade”, o que 

justificaria uma intervenção armada motivada por tais “interesses da Humanidade”. 

 

( ) Sim ( ) Não 

 

6. Caso a resposta anterior tenha sido positiva, assinale as principais ameaças 

existentes:  

( ) Narcotráfico  

( ) Devastação ambiental  

( ) Questões indígenas  

( ) Contrabando/ Descaminho  

( ) Terrorismo  

( ) Outras ___________________________________________________ 

 

 

PARTE 2 – MISSÃO ATUAL DO PEF 

 

A missão do PEF é extremamente peculiar, sendo sintetizada pela tríade: “vida, 

combate e trabalho”. Os PEF situados na faixa de fronteira sudoeste da Amazônia, 

subordinados ao Cmdo Fron AC/ 4º BIS, caracterizam-se por estarem situados em 

municípios do Estado do Acre, os quais possuem certa estruturação do ponto de 

vista político e socioeconômico.  
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Marque um “X” na opção que melhor reflete sua opinião acerca dos 

questionamentos apresentados. 

 

7. O Sr acredita que, nos dias atuais, devido à estruturação socioeconômica e 

política dos municípios onde as CEF/PEF estão situados, a presença do Exército 

Brasileiro objetivando a vivificação da faixa de fronteira, se apresenta como:  

 

( ) extremamente necessária  

( ) necessária 

( ) pouco necessária 

( ) desnecessária 

 

8. O Sr acredita que a atual doutrina militar e a organização das CEF/PEF são 

eficazes frente às ameaças não tradicionais do novo cenário internacional? 

  

(     )SIM     (     )NÃO 

 

9. O que poderia ser modificado na atual doutrina militar terrestre e na organização 

das tropas que atuam na fronteira sudoeste da Amazônia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

  

10. O Sr acredita que o adestramento praticado pelas tropas situadas na fronteira e 

o material existente são suficientes para o melhor emprego da tropa frente às 

ameaças não tradicionais do novo cenário internacional? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

10.1 Caso sua resposta tenha sido NÃO, comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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11. O Sr acredita que a infraestrutura dos PEF/CEF do Cmdo Fron AC é adequada 

para o melhor emprego da tropa frente às ameaças não tradicionais do novo cenário 

internacional? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

12. O Sr acredita que os recursos humanos existente nos PEF/CEF do Cmdo Fron 

AC, com relação a quantidade e qualificação, é adequado para o melhor emprego da 

tropa frente às ameaças não tradicionais do novo cenário internacional? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

 13. O Sr acredita que, em face da existência de uma mediana estrutura econômica 

(comércio, rede bancária, oficinas, escolas, etc.) associada a uma certa facilidade de 

apoio logístico (em comparação aos outros PEF do CMA), as missões de “vida” e 

“trabalho” em prol da tropa e da comunidade civil, se apresentam como:  

 

( ) extremamente importantes  

( ) importantes  

( ) pouco importantes  

( ) sem importância 

 

14. Quanto às missões de “combate”, abaixo estão listadas aquelas constantes no 

Guia do Cmt Fron. Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta as principais missões 

que o Sr cumpriu, efetivamente, no período que comandava a CEF/PEF: 

 

( ) vigiar pontos ou frentes limitadas; 

( ) reconhecer área, frente, eixo fluvial ou terrestre, dentro de sua área de atuação; 

( ) defender as suas instalações contra a ação de Forças Adversas; 

( ) controlar a pista de pouso na sua área; 

( ) garantir a lei e a ordem na área de atuação; 

( ) Outras ___________________________________________________ 

 

15. Com relação à resposta anterior, qual a frequência do cumprimento das missões 
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que o Sr assinalou? 

( ) semanal; 

( ) mensal; 

( ) trimestral; 

( ) semestral; 

( ) anual 

( ) outra _____________________________________________________ 

 

 

PARTE 3 – ATUAÇÃO DA CEF/PEF CONTRA AS AMEAÇAS NÃO 

TRADICIONAIS 

 

De acordo com a LC Nr 97, de 09 de junho de 1999, alterada pela LC Nr 136, de 25 

de agosto de 2010, cabe ao Exército Brasileiro, como atribuição subsidiária 

particular, atuar na faixa de fronteira terrestre, por meio de ações preventivas e 

repressivas, contra delitos transfronteiriços e ambientais, por meio de uma atuação 

isolada ou em coordenação, ou cooperação, com os órgãos públicos federais e 

estaduais. 

 

16. Durante a sua formação, contando as escolas, cursos operacionais e o estágio 

de Cmt CEF/PEF, o senhor já recebeu alguma vez instrução sobe como conduzir a 

tropa diante de ameaças não tradicionais e sobre os crimes comuns nesse novo 

cenário internacional?? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

16.1 Caso sua resposta tenha sido SIM, comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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17. Durante o seu comando, o senhor em algum momento recebeu instrução sobre 

como conduzir a tropa diante de ameaças não tradicionais? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

17.1 Caso sua resposta tenha sido SIM, comente. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

18. Caso o senhor nunca tenha recebido instrução sobre este assunto, o senhor, 

fruto das experiências vividas, acredita ser interessante que o Cmt PEF aprenda a 

conduzir atividades de forma a melhor lidar com as ameaças não tradicionais? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

19. Excetuando-se aquelas operações de grande vulto, geralmente coordenadas 

pelo CMA, no período em que comandou o PEF, o Sr vivenciou ou participou de 

atuação real do PEF contra alguma ameaça não tradicional, tanto de caráter 

preventivo como repressivo? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

20. Caso a resposta anterior tenha sido afirmativa: 

a) a atuação foi isolada ou em coordenação, ou cooperação, com os órgãos públicos 

federais e estaduais? 

 

( ) Isolada ( ) em coordenação ou cooperação 
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b) de caráter preventivo ou repressivo? 

( ) Preventivo ( ) Repressivo ( ) Ambos 

 

21. Em termos de grau de importância, como o Sr considera uma eventual atuação, 

efetiva e permanente, por parte da CEF/ PEF visando o controle e/ ou combate às 

ameaças não tradicionais presentes em sua área de responsabilidade?  

Entenda uma atuação efetiva e permanente como aquela desenvolvida pelo próprio 

PEF, isolada (sem coordenação, ou cooperação, com os órgãos públicos federais e 

estaduais), e sem se caracterizar como uma atuação esporádica. 

 

( ) Extremamente importante 

( ) Importante 

( ) Pouco importante 

( ) Sem importância 

 

21.1 Caso o Sr deseje, aborde o motivo de sua resposta anterior. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22. O Sr acredita que, tendo como referência uma eventual atuação eficiente – 

cumprindo o objetivo de controlar e/ ou combater as ameaças adequadamente –, de 

forma efetiva e permanente, contra as ameaças não tradicionais: 

 

a) tais atuações proporcionariam reflexos positivos perante a opinião pública, 

nacional e internacional? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

b) contribuiriam para a defesa e manutenção da soberania nacional na área, uma 

vez que estaria evidenciada a capacidade nacional de controlar e/ ou combater as 

ameaças, dificultando qualquer tipo de interferência ou ingerência estrangeira 

justificada nos já citados “interesses coletivos da Humanidade”? 

( ) Sim ( ) Não 
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23. O Sr acredita que, sem uma eventual atuação efetiva e permanente dos PEF, na 

área sob responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 4º BIS, a defesa e manutenção da 

soberania nacional seria suficientemente alcançada com a atuação exclusiva dos 

órgãos públicos federais e estaduais, no que diz respeito ao controle e/ ou combate 

às ameaças não tradicionais? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

Caso o Sr deseje, justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 PARTE 4 – ATUAÇÃO DA CEF/PEF NO DESENVOLVIMENTO DA FRONTEIRA 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA 

 

24. O Sr acredita que a CEF/PEF, na área sob responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 

4º BIS, influencia e contribui para o desenvolvimento da região? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

24.1 Caso a resposta anterior tenha sido SIM, De que forma a CEF/PEF atua de 

maneira a desenvolver a região na qual esta situada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

25. O Sr acredita que a CEF/PEF, na área sob responsabilidade do Cmdo Fron AC/ 

4º BIS, atua de alguma forma com a intenção de vivificar a fronteira? Comente seu 

ponto de vista sobre a importância de vivificar a fronteira com a presença da tropa. 

 

(     )SIM     (     )NÃO 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

26. Durante seu comando, como foi o relacionamento da CEF/PEF com a sociedade 

em volta, no tocante a interação com tropa, participação em atividades sociais, 

contribuição em missões de combate e inteligência, receptividade? 

 

( ) muito satisfatório  

( ) satisfatório  

( ) pouco satisfatório  

( ) não satisfatório 

 

Caso tenha algo a acrescentar sobre contribuições, comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

27. O Sr acredita que a presença do PEF acarreta um maior desenvolvimento 

socioeconômico na região? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 
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28. Durante seu comando ou em anos anteriores, jovens do município foram 

incorporados ao PEF/CEF?  

 

(     )SIM     (     )NÃO 

 

28.1 O Sr verifica alguma vantagem operacional e administrativa em tal 

procedimento? Quais? 

 

(     )SIM     (     )NÃO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

29. Em sua opinião, qual a importância das missões “Vida e Trabalho”” contidas na 

tríade do Guia do Cmt Fron, tanto para o desenvolvimento da CEF/PEF como para o 

desenvolvimento da região ? 

 

( ) Extremamente importante 

( ) Importante 

( ) Pouco importante 

( ) Sem importância 

 

Comente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Apêndice B 

 

ENTREVISTA AO COMANDANTE DO CMA 

 

Sou o Maj Inf Edvaldo Nunes Nascimento Júnior - instrutor Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais/EsAO. Agradeço o tempo despendido pelo Senhor para 

responder esta entrevista. Tive a grande satisfação de ser subordinado do Senhor 

na então Brigada de Operações Especiais, quando comprovei “in loco” o 

comprometimento e a preocupação do Sr perante temas relacionados à Amazônia 

Brasileira. 

Esta entrevista visa a colher dados para a minha Dissertação, que se constitui em 

requisito parcial para a conclusão do Curso de Mestrado. 

O trabalho versa sobre o tema: O EMPREGO DAS COMPANHIAS E PELOTÕES 

ESPECIAIS DE FRONTEIRA DO COMANDO DE FRONTEIRA ACRE NA DEFESA 

DA AMAZÔNIA NO CONTEXTO DOS NOVOS CENÁRIOS INTERNACIONAIS.  

Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito da 

seguinte forma: Qual a influência Comandante de PEF/CEF no que se refere ao 

combate às ameaças não tradicionais, na Amazônia? 

O senhor é um dos grandes especialistas do assunto e sua experiência 

profissional irá contribuir sobremaneira para a pesquisa.  

 

 

“Ameaças não tradicionais são aquelas relacionadas a assuntos que podem gerar 

tensões no relacionamento entre Nações e que podem ameaçar os princípios da 

soberania e da autodeterminação dos povos, dentro do contexto da difusão de ideias 

enquadradas como “interesses coletivos da Humanidade” 

 

1. No período em que o Sr comandou o CMA, dentro do possível, por ser assunto 

de natureza muito sensível, o sr pode citar as principais ameaças não tradicionais, 

na faixa de fronteira, que o Sr vivenciou?  

 

2. O Sr pode informar quais as principais medidas adotadas pelo CMA por meio 

dos PEFs para prevenir ou evitar essas ameaças?  
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3. De que forma o Sr acredita que, nos dias atuais, a presença do Exército 

Brasileiro, com o objetivo de vivificar a faixa de fronteira se faz importante, tendo em 

vista a estruturação socioeconômica e política dos municípios onde as CEF/PEF 

estão situados?   

 

4. O Sr considera que podem ser adotadas novas medidas na atual Doutrina 

Militar Terrestre e na organização das tropas que atuam na fronteira amazônica para 

se combater ou prevenir as ameaças existentes? Em caso Positivo o Sr pode citar 

algumas dessas medidas mais importantes?   

 

5. Quais as medidas que podem ser adotadas, no tocante à infraestrutura dos 

PEF/CEF, para que esses escalões possam ser melhores empregados frente às 

ameaças não tradicionais no atual cenário internacional?   

 

6. O Sr considera que as Escolas de Formação, cursos operacionais e o estágio 

de Cmt CEF/PEF devem ministrar instruções práticas de como conduzir a tropa 

diante de ameaças não tradicionais e sobre os crimes comuns nesse novo cenário 

internacional?  

 

7. Durante o comando do Sr como foi o relacionamento da CEF/PEF com a 

sociedade em sua volta?  

 

8. O Sr considera que há no país outras áreas de interesse estratégico onde seria 

importante a implantação de outros PEF ou CEF? Quais?  

 

9. Tendo em vista o aumento das ameaças não tradicionais, há projetos para o 

aumento do número de tropas de fronteira no território nacional?  
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Apêndice C 

 

ENTREVISTA AO CHEFE DO SPEI/CMA 

 

Sou o Maj Inf Edvaldo Nunes Nascimento Júnior - instrutor Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais/EsAO. Agradeço o tempo despendido pelo Senhor para 

responder esta entrevista. A opinião da 3ª Seção e da Seção de Planejamento 

Estratégico e Integração do Comando Militar da Amazônia(SPEI/CMA), tendo em 

vista o comprometimento e a preocupação com temas relacionados à Amazônia 

Brasileira, serão de grande valia para o trabalho. 

Esta entrevista visa a colher dados para a minha Dissertação, que se constitui em 

requisito parcial para a conclusão do Curso de Mestrado. 

O trabalho versa sobre o tema: O EMPREGO DAS COMPANHIAS E PELOTÕES 

ESPECIAIS DE FRONTEIRA DO COMANDO DE FRONTEIRA ACRE NA DEFESA 

DA AMAZÔNIA NO CONTEXTO DOS NOVOS CENÁRIOS INTERNACIONAIS.  

Inserido no tema encontra-se o problema que se pretende solucionar, descrito da 

seguinte forma: Qual a influência Comandante de PEF/CEF no que se refere ao 

combate às ameaças não tradicionais, na Amazônia? 

O senhor é um dos grandes especialistas do assunto e sua experiência 

profissional irá contribuir sobremaneira para a pesquisa.  

 

 “Ameaças não tradicionais são aquelas relacionadas a assuntos que podem 

gerar tensões no relacionamento entre Nações e que podem ameaçar os princípios 

da soberania e da autodeterminação dos povos, dentro do contexto da difusão de 

ideias enquadradas como “interesses coletivos da Humanidade” 

 

1. O Sr, dentro do possível, por ser assunto de natureza muito sensível, pode citar 

as principais ameaças não tradicionais, na faixa de fronteira, que vivenciou?    

 

2. O Sr pode informar quais as principais medidas adotadas pelo CMA por meio 
dos PEFs para prevenir ou evitar essas ameaças?  

 
3. De que forma o Sr acredita que, nos dias atuais, a presença do Exército 

Brasileiro, com o objetivo de vivificar a faixa de fronteira se faz importante, tendo em 
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vista a estruturação socioeconômica e política dos municípios onde as CEF/PEF 

estão situados? 

 

4. O Sr considera que podem ser adotadas novas medidas na atual Doutrina 

Militar Terrestre e na organização das tropas que atuam na fronteira amazônica para 

se combater ou prevenir as ameaças existentes ? Em caso Positivo o Sr pode citar 

algumas dessas medidas mais importantes? 

 

5. Quais as medidas que podem ser adotadas, no tocante à infraestrutura dos 

PEF/CEF, para que esses escalões possam ser melhores empregados frente às 

ameaças não tradicionais no atual cenário internacional? 

 

6. O Sr considera que as Escolas de Formação, cursos operacionais e o estágio 

de Cmt CEF/PEF devem ministrar instruções práticas de como conduzir a tropa 

diante de ameaças não tradicionais e sobre os crimes comuns nesse novo cenário 

internacional? 

 

7. Como está sendo o relacionamento da CEF/PEF com a sociedade em sua 

volta?  

 

8. O Sr considera que há no país outras áreas de interesse estratégico onde seria 

importante a implantação de outros PEF ou CEF?  Quais?     

 

9.  Tendo em vista o aumento das ameaças não tradicionais, há projetos para o 

aumento do número de tropas de fronteira no território nacional? 
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Apêndice D 

PROPOSTA DE ANEXO PARA O GUIA DE COMANDANTE DE FRONTEIRA 

FRONTEIRA SUDOESTE DA AMAZÔNIA 

 
CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DOS DEF/PEF E CEF LOCALIZADOS NA FRONTEIRA 
SUDOESTE  

 

Destacamento Especial de Fronteira (DEF) - 61° BIS, em São Salvador/Mâncio 
Lima/AC 

 
a) O DEF foi fundado em 2003, estando localizado nas coordenadas 

geográficas S 07° 24’ 48.2’’ e W 073° 12’ 46.5’’. 

b) O efetivo do Pelotão é de 16 militares, mas na região vivem cerca de 80 

civis. 

c) Apresenta como principais características: a substituição de militares que é 

realizada de 30 em 30 dias; tem dois tipos de embarcação, uma EPE e uma 

Regional; não há acesso terrestre. 

d) Acesso aéreo: Aeronaves de asa rotativa (15 min de voo saindo de Manaus); 

não pousam Anv de asa fixa; acesso fluvial é feito atráves do Rio Môa, com o tempo 

de aproximadamente 11 a 16 horas (subindo o Rio) e 6 a 12 horas (descendo o Rio), 

a depender do tipo da embarcação. Com voadeira EPE e EPG são cerca de 04 

horas (subindo o Rio) e 03 horas (descendo o Rio). 

e) Observa-se cerca de 407 índios Nukini e de 385 índios Poyanawa na região. 

f) Em São Salvador existe um posto de saúde e escolas de 1º grau nas 

comunidades ribeirinhas. O índice de analfabetismo na área é de 29,8%. 

g) O Destacamento foi constituído em 2003. 

h) Abastecimento elétrico é feito com gerador próprio e o abastecimento de 

água é feito através de um poço artesiano. 
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Destacamento Especial de Fronteira (DEF) - 61° BIS, em Marechal 

Thaumaturgo/AC: 

a) O Destacamento foi fundado em 2003, estando localizado nas coordenadas 

geográficas S 07,2º 47’ 08,2”e W 08º 56’58,4”, fazendo fronteira com o Peru. 

b) O efetivo do Pelotão é de 16 militares com aproximadamente 2100 civis. 

c) Apresenta como principais características: a substituição dos militares que é 

feita de 45 em 45 dias; o Dst encontra-se instalado provisoriamente sobre uma 

BALSA atracada no Porto Local, à margem direita do rio Juruá; a pista de pouso do 

Aeroporto de Mal Thaumaturgo suporta até aeronave do tipo C-115 (Búfalo); tem 01 

motor de popa de 40 HP, 01 motor de rabeta de 11 HP e 01 Yamaha de 09 HP; 

embarcações existentes: 02 EPE e 01 Regional; possui internet. 

d) Acesso aéreo é realizado com aeronaves de asa rotativa (40 min de voo de 

Manaus), com aeronaves de asa fixa (30 min de vôo); acesso fluvial realizado pelo 

Rio Juruá com o tempo de 18 a 30 horas (subindo o Rio) e 14 a 18 horas (descendo 

o Rio). De Voadeira EPE e EPG são 09 horas (subindo o Rio) e 06 horas (descendo 

o Rio). 

e) Observa-se cerca de 150 índios Jaminawa e 450 índios Kampa. 

f) Há 05 escolas municipais e 01 núcleo da UFAC (Universidade Federal do 

Acre) na cidade. O índice de Analfabetismo é de 35,28% na região. Em Mal 

Thaumaturgo tem 01(um) hospital e 01 (um) Posto Médico. 

g) O Destacamento foi constituído há pouco tempo. 

h) O abastecimento elétrico é provisório e será regularizado pela prefeitura da 

cidade de Marechal Thaumaturgo. A água encanada é cedida pela Prefeitura. 
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2ª Cia Especial de Fronteira (CEF)/CFAC - 4° BIS, em Epitaciolândia/AC 

a) A 2ª CEF foi fundada, em abril de 2001, estando localizada nas coordenadas 

geográficas 11º 1’ 26” L e  68º 44’ 06”W, nas cidades de EPITACIOLÂNDIA e 

BRASILÉIA. A presença do Exército Brasileiro em Epitaciolândia teve seu inicio na 

década de 70. 

b) O efetivo da 2ª CEF é de 105 militares. Hoje, também, vivem no CEF 105 

dependentes de militares. Existem 13.782 civis em EPITACIOLÂNDIA, sendo 5.603 

na zona urbana e 3.652 na zona rural e 17.013 civis em BRASILÉIA, sendo 9.026 na 

zona urbana e 7.987 zona rural. 

c) Apresenta como principais características: a criação de animais na região; o 

acesso à internet; a existência de um Hospital em Brasiléia com 50 leitos para 

atendimento geral. 

d) O acesso terrestre é feito pela BR 317, com pavimentação, sendo trafegável 

no inverno e verão.  O fluvial é pelo Rio Acre. Não existe pista de pouso para 

transporte aéreo. 

e) Observa-se que não há aldeias indígenas na localidade. 

f) Epitaciolândia possui uma Unidade da Universidade Federal do Acre e 

Unidades de ensino médio e fundamental. Existem unidades de ensino fundamental 

em toda a zona rural das localidades de Epitaciolândia e Brasiléia. 

g) Na localidade não existe MCH. O abastecimento de água é feito através do 

Rio Acre e Igarapé Encrenca. 
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1° PEF/CFAC - 4° BIS, em Santa Rosa do Purus/AC: 

 

a) O 1º PEF foi fundado, em 08 de janeiro de 1999, estando localizado nas 

coordenadas geográficas S 09º 26’ 300” e W 70º 29’ 525”. O Pelotão foi constituído 

na década de 90. 

b) O efetivo do Pelotão é de aproximadamente 61 militares e mais 24 

dependentes de militares. Em Santa Rosa dos Purus vivem cerca de 3600 civis. 

c) Apresenta como principais características: A criação de animais na região; 

acesso à internet; a existência de um Posto Médico no PEF; atualmente tem um 

hospital em construção; possui pista de pouso de 1300 metros, de barro (gramada), 

localizada a 800 metros do PEF; referida pista é interditada no período das chuvas.  

d) Acesso de barco é possível na época das chuvas e o de aeronaves, na 

época da seca. Tempo de deslocamento fluvial varia de 4 a 7 dias. 

e) Observa-se cerca de 790 índios Kaxinawa e de 816 índios Kulina. Os 

Kaxinawa são civilizados e grande parte desses está estudando. 

f) Santa Rosa dos Purus possui 02 escolas na Zona Urbana (uma ensino 

fundamental e outra ensino médio) e 25 na Zona Rural (17 municipais e 8 

estaduais). 

g) Na localidade não há MCH. O abastecimento de água é feito por uma ETA 

na cidade que fornece água para todo o município. 
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2° PEF/CFAC - 4° BIS, em Assis Brasil/AC: 

 

a) O 2° PEF foi fundado, em 14 de março de 1973, estando localizado nas 

coordenadas geográficas S 10º55’48” W 69º33’41”. O Pelotão foi constituído na 

década de 70. 

b) O efetivo do Pelotão é de derca 60 militares e 28 dependentes de militares. 

Em Assis Brasil moram aproximadamente 6012 pessoas. 

c) Apresenta como principais características: criação de animais; internet; a 

existência de uma enfermaria; uma farmácia; um gabinete odontológico; gabinete 

médico e um hospital; possui pista de pouso pavimentada de 1400m, com 

aeródromo, sob responsabilidade do PEF; com capacidade para aeronaves de 

pequeno e médio porte. 

d) Acesso terrestre pela BR 317 (Estrada do Pacífico), totalmente pavimentada, 

distante 344km de Rio Branco. Acesso fluvial pelo Rio Acre, no trecho entre Assis 

Brasil e Brasiléia. 

e) Observam-se índios das tribos “Manchineri” e “Jaminawa” localizados nas 

cabeceiras dos Rios Acre e Iaco. 

f) Assis Brasil apresenta duas instituições de ensino municipais e uma estadual 

na cidade e 43 (quarenta e três) escolas de alfabetização na zona rural  

g) Na localidade não há MCH. O abastecimento de água é feito através da 

nascente do Rio Acre (100m do Pel), sendo a água puxada por bomba hidráulica 

para a caixa de água. Atende ao Pel e aos PNR, sem restrições. 
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3° PEF/CFAC - 4° BIS, em Plácido de Castro/AC: 

a) Sua origem data de 09 de julho de 1973. Suas instalações físicas originais 

localizavam-se próximas às margens do Rio Abunã, ao lado da área onde 

atualmente encontra-se o prédio da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro. O 

destacamento só veio a ser transferido de local com a construção das instalações 

atuais, cuja inauguração se deu no ano de 1979. O 3º PEF está localizado nas 

coordenadas geográficas S 10º19’ 28.9” W 067º 11’ 17.5”. 

b) O efetivo do Pelotão é de aproximadamente 64 militares e 91 dependentes. 

Existem cerca de 16.691 civis. 

c) Apresenta como principais características: a criação de animais; acesso à 

internet; utilização de horta; possui 02 hospitais (um em Plácido de Castro e outro 

em Vila Campinas), além de 04 Postos de Saúde; possui um campo de pouso (ZPH) 

no Pelotão, sendo a área do Pel de 949.379,00 m². 

d) O acesso terrestre é feito pela AC – 475 “Acrelândia” e AC-40 “Rio Branco”. 

O acesso fluvial é feito pelo Rio Abunã até a cidade Extrema (RO). 

e) Observa-se que não há a presença de indígenas na localidade. 

f) A localidade possui 13 Escolas Estaduais (07 na Zona Rural, todas de 

Ensino Fundamental, e 06 na Zona Urbana, sendo 01 de Ensino médio, 04 de 

Ensino Fundamental e 01 Mista). 

g) Na localidade não há MCH. O abastecimento de água é feito através do 

Igarapé Rapirrã. Existe 01 ETA e a população, em sua maioria, utiliza-se de poços 

artesianos e semi-artesianos. O pelotão possui cinco poços, sendo quatro semi-

artesianos (Vil Mil e Pel e área de lazer) e um artesiano (horta). 
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1° PEF/CFRO - 6° BIS, em Forte Príncipe da Beira/RO: 

a) O 1° PEF foi fundado em 1932, como Destacamento e renomeado em 1970, 

estando localizado nas coordenadas geográficas 12° 24´ 54´´ S 64° 25´ 12´´ W. 

b) O efetivo do Pelotão é de aproximadamente 68 militares. Hoje, também, 

vivem no PEF 55 dependentes de militares. Em Forte Príncipe da Beira residem 

cerca de 300 civis. 

c) Apresenta como principais características: criação de animais; acesso à 

internet; a existência de uma Seção de Saúde no PEF; em Costa Marques existe 

uma Unidade Mista de Saúde; possui uma pista de pouso de grama em COSTA 

MARQUES, medindo 1.600m x 30m, que possibilita o pouso de ANV C-97 

(BRASÍLIA) e C-98 (CARAVAN); Forte Príncipe da Beira tornou-se patrimônio 

histórico e o PEF é responsável pela sua manutenção. 

d) O acesso terrestre ao PEF é feito através da BR-429, ficando a 26 Km de 

Costa Marques, de onde se pode chegar ao interior do estado (ligação com a BR-

364); o acesso fluvial ao PEF é realizado com o rio Guaporé, ficando a 334 Km da 

sede (6ºBIS, Guajará-Mirim), durante todo o ano, inclusive na seca.  

e) Observa-se que não há a presença de indígenas na localidade. Existem, 

porém, 03 (três) famílias de quilombolas, que através do Ministério da Cultura, 

pretendem ganhar terras na área (INCRA). 

f) Existe uma Escola de Ensino Fundamental Estadual em Forte Príncipe da 

Beira e a cidade de Costa Marques oferece ensino médio.  

g) O abastecimento elétrico é realizado com Via Rede de Alta Tensão 

(termoelétrica da CERON, 24 h por dia). O PEF possui uma usina própria com 01 

(um) gerador de 15 Kva que, em caso de necessidade, atende também à 

comunidade. Em Forte Príncipe da Beira existe um poço artesiano (em caso de 

emergência pode-se retirar água do rio), porém, não existe ETA. A população 

também tem acesso à água desse poço. 
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CAPÍTULO II 
CAMPOS DE ATUAÇÃO DO Cmt PEF/CEF 

 
 

O Cmt DEF/PEF/CEF deverá atuar em quatro campos: o operacional, o 

administrativo, o público interno e a comunidade. Um grande fator de sucesso é 

cuidar para que esses quatro campos estejam harmônicos. O apoio e o 

assessoramento de oficiais e sargentos do PEF, junto ao Cmt, são fundamentais 

para o bom andamento das atividades em cada um desses campos. 

 
1. ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 
 

De acordo com o Plano de Inteligência do Exército, os PEF/CEF se enquadram 

como Agência de Inteligência Classe C (Agência destinada à coleta de dados). Pela 

sua localização geográfica e por possuir em seus quadros habitantes conhecedores 

da localidade, de longa data, os pelotões situados na fronteira sudoeste são fontes 

de dados importante para o Sistema de Inteligência do Exército (SIEx).  

Os militares mais antigos (da ativa ou da reserva), que possuem um ciclo de 

amizades com moradores da região, são importantes agentes de inteligência na 

coleta de conhecimento. O trabalho de coleta de dados deve ser realizado com a 

orientação do Ch 2ª Seç/Btl e, se possível, contar com dados oriundos de mais de 

uma fonte. 

O Cmt PEF/CEF deve estar atento ao acompanhamento dos meios de 

comunicação locais (quando tais meios existirem na área do PEF): rádio, jornal etc. 

Deve lembrar que as autoridades, os órgãos públicos, os habitantes das 

comunidades localizadas no entorno e as pessoas em trânsito podem ser fontes 

ricas de informações. 

Os Cmt devem estar atentos, também, quanto aos aspectos de interesse para 

o SIEx. Para isso, deve ser conhecedor do Repertório de Conhecimentos 

Necessários (RCN) do Plano de Inteligência de sua OM. 

O Cmt PEF/CEF deve designar um Sargento do PEF para desempenhar a 

função de Auxiliar de Inteligência, militar comprometido integralmente com a 

atividade e devidamente cadastrado no Sistema de Inteligência, por meio da 2ª 

Seç/Btl. Esse militar deve ser. As GU enquadrantes devem promover estágios para 

esses militares, por intermédio das 2ª Seções das mesmas. 
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A execução dos reconhecimentos terrestres e fluviais na faixa de fronteira 

(REFRON) é uma importante oportunidade de levantamento e confirmação de 

dados. 

O comandante do PEF/CEF deve estimular a adoção de medidas de 

contrainteligência, com intuito de preservar a imagem da Instituição. Um bom 

trabalho na área de contrainteligência propiciará condições para uma antecipação a 

ocorrências envolvendo tóxicos, furtos, agiotagem, favorecimentos e 

desaparecimento de armas e munições, evitando a consumação desse tipo de delito. 

O uso dos meios de comunicação deve seguir normas de segurança 

previamente estipuladas. O tratamento de assunto de cunho sensível ou sigiloso 

deve ser evitado em equipamentos que não possuam um sistema de criptografia 

confiável. O lixo constitui-se em uma excelente fonte de dados, sendo assim, o 

material descartado deve ter o seu destino analisado com critério.  

Em virtude de sua localização geográfica, os PEF/CEF da fronteira sudoeste 

podem ser considerados elos eventuais do Sistema de Defesa Aeroespacial 

Brasileiro, por constituírem-se em postos avançados capazes de, a qualquer 

momento, transmitir a mais rápida e precisa informação sobre aeronaves que 

adentrem ou saiam do território nacional. 

A atividade de inteligência está expressivamente relacionada à Segurança 

Orgânica, em relação à qual merecem destaque as seguintes medidas: 

 
a. Segurança Orgânica das Instalações Militares da Fronteira Sudoeste 
 

Compreende um conjunto de medidas voltadas para os locais em que devam 

existir atividades do homem, ou ainda, onde são elaborados, tratados, manuseados 

ou guardados os materiais e as informações, com a finalidade de salvaguardá-los. 

A implementação da segurança das áreas e instalações exige o cumprimento 

das prescrições referentes à proteção de áreas, edificações, instalações, as medidas 

preventivas de combate a sinistros e os serviços essenciais. 

As instalações devem ser guardadas com o máximo rigor, especialmente os 

pontos sensíveis. Assaltantes detectam pontos fracos no sistema de segurança e 

aproveitam-se das falhas humanas, para realizar seus atos delituosos, quando da 

falta de treinamento do pessoal de serviço. Deve-se adotar medidas pró-ativas, pois 

as reativas são mais onerosas para a Instituição. Verifica-se que, na maioria dos 
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casos, há participação de integrantes e/ou ex-integrantes do EB nas ações 

delituosas contra aquartelamentos. 

 
b. Segurança Orgânica de Armamento e Munição 
 

Compreende um conjunto de medidas voltadas para a proteção à atividade de 

acautelamento/desacautelamento e guarda do patrimônio bélico e das munições. 

São consideradas munições para armamento aquelas que correspondem aos 

tipos de armamentos acima relacionados e as munições não-letais. 

Deve-se ser evitada a guarda de armamento de uso particular de militares no 

âmbito dos locais de guarda e de manutenção do patrimônio bélico, exceto àquelas 

amparadas por ordem judicial ou ordem do Cmt OM. 

É proibida a estocagem de munição nos locais onde haja a guarda de 

patrimônio bélico. 

Nos casos em que o patrimônio bélico pernoitar fora do local de armazenagem, 

deverá haver dispositivos locais de pernoites e medidas de proteção e de prevenção 

contra acidentes, incidentes, furtos ou roubos. 

No tocante a controle do patrimônio bélico e de munição, deverão ser adotadas 

medidas preventivas, além das existentes, que sejam capazes de minimizar as 

possibilidades de furto, roubo ou extravio dos mesmos. 

Deverão ser implementadas e reforçadas as medidas de guarda e de 

manutenções previstas nos manuais, dicas do serviço de inteligência, normas e 

instruções gerais publicadas pelo EB, bem como das diretrizes emanadas pelos 

comandantes em todos os níveis, ouvidos os grupos e comitês de trabalho de 

segurança atinentes ao assunto.  

O armamento deve receber a máxima atenção quanto à sua guarda. Sua 

conferência, antes do término do expediente, não deve somente se limitar à 

verificação dos modelos em papel. É importante que, pelo menos duas vezes por 

semana, aleatoriamente, após o término do expediente, seja feita uma inspeção na 

reserva de armamento. 

O paiol, ou instalação que sirva como tal, por se constituir em ponto sensível, 

deve ser submetido a inspeções frequentes. É necessária uma conferência rigorosa, 

por meio dos mapas de munição. A verificação física, abrindo-se cunhetes, por 

amostragem, tem se mostrado importante. O controle de munição deve ser rigoroso 
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antes e depois de cada jornada de tiro, principalmente por meio do recolhimento e 

da conferência dos estojos deflagrados na atividade. 

 
c. Segurança Orgânica – Prevenção de Acidentes com Viaturas ou 

Embarcações Militares 
 

A ocorrência de acidentes com viaturas ou embarcações é extremamente 

prejudicial para o moral da tropa, bem como para a imagem e para a credibilidade da 

Força, ainda mais quando resulta na perda de vidas. 

Em atenção às lições aprendidas, os Cmt DEF/PEF/CEF da fronteira sudoeste 

devem executar as seguintes diretrizes: 

- Empreender Ações de Comando efetivas no sentido de conscientizar e cobrar 

dos subordinados o permanente cumprimento das normas de segurança quanto ao 

uso de viaturas e embarcações; 

- Intensificar as instruções de direção defensiva, caso necessário com o apoio 

de outros órgãos, dedicando especial atenção à capacitação dos militares mais 

jovens que, por necessidade do serviço, assumem as funções de motorista e piloto; 

- Enfatizar a importância da Ação de Comando aos Chefes de Viatura e 

Embarcação; 

- Exercer ação fiscalizadora mais eficaz, de maneira a restringir os acidentes de 

trânsito com viaturas e embarcação. 

 
d. Segurança Orgânica – Prevenção de acidentes no Trabalho 
 

Diante da necessidade de aprimorar e intensificar os cuidados com o principal 

elemento da instituição – o homem, e da indispensável capacitação do pessoal para 

operar o novo maquinário, da permanente fiscalização e do controle da manutenção 

desses equipamentos, os Cmt DEF/PEF/CEF da fronteira sudoeste em todos os 

níveis devem implementar as seguintes diretrizes: 

- Dotar as suas frações com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

adequados, considerando o que trata a legislação trabalhista; 

- Empreender Ações de Comando efetivas no sentido de conscientizar e cobrar 

dos subordinados o permanente cumprimento das normas de segurança quanto ao 

uso de EPI; 

- Aplicar as medidas disciplinares cabíveis, no caso de descumprimento das 

normas de segurança; e 
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- Exercer ação fiscalizadora mais frequente, de maneira a restringir os 

acidentes em serviço. 

As atividades ligadas ao serviço, mais comuns nos PEF, que exigem cuidados 

especiais são: 

- Uso de terçado e de ferramentas de corte;   

- Operação de motosserra; 

- Trabalho em serraria/carpintaria; 

- Trabalho em olaria (blocos de concreto); 

- Trabalhos específicos do Sgt Agrário; 

- Poda de árvores; 

- Manutenção de telhados e coberturas; 

- Operação de cortadores de grama; 

- Manuseio do trator e de seus equipamentos; 

- Reparos em geradores, na rede elétrica e em instalações prediais; e   

- Outros, dependendo da rotina do próprio Pelotão. 

Isto posto, cabe ao Cmt, com a ajuda do “responsável do setor”, estabelecer 

procedimentos específicos, que devem ser rigorosamente seguidos com o uso 

obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados às atividades 

exercidas, como: óculos de proteção, abafadores de ouvidos, luvas, botas de 

borracha, capacetes, entre outros. 

A dificuldade de meios e de pessoal especializado para o pronto atendimento 

ou para a evacuação de acidentados torna a segurança no serviço e na instrução um 

tema importante para todos os integrantes do DEF/PEF/CEF da fronteira sudoeste. 

É recomendável que todos os militares do PEF sejam segurados do 

FAM/POUPEX. 

 
 

2. MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE INSTRUÇÃO 

 

Devem ser evitadas, de todas as formas, situações em que militares passem 

mais de 1 (um) ano sem realizar um tiro e sem participar de uma patrulha ou sem 

realizar uma marcha através selva. 

O Cmt PEF deve prever durante o ano, sob orientação do Ch 3ª Seç/Btl ou da 

CEF, instruções de manutenção dos padrões, abordando os assuntos considerados 

mais importantes, dentre esses o Treinamento Físico Militar, Ordem Unida, Garantia 
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da Lei da Ordem, Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), 

Combate a Ilícitos Transnacionais e Instruções de Sobrevivência. Além disso, 

também devem ser previstas instruções como as de Observação Aérea e 

Identificação de Aeronaves. 

 Uma das principais responsabilidades dos Pelotões da fronteira sudoeste é 

trabalhar juntamente com outros órgãos fiscalizadores (Receita Federal, PF, IBAMA, 

FUNAI, FUNASA) e apoiar as ações desses órgãos com logística e adestramento. 

A instrução militar é uma ferramenta poderosa para a manutenção da disciplina 

e para a eliminação dos vícios acarretados pela ociosidade. 

O PEF/CEF é uma OM operacional. Dessa forma, a Instrução Individual tem 

que ser conduzida nas sedes dos Btl de Fronteira, já o adestramento e a 

conservação dos padrões fica a cargo dos PEF/CEF. 

O Programa de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (CTTEP) 

deve ser conduzido pelo Cmt PEF/CEF, cumprindo orientações do Cmt CEF ou SU e 

sendo fiscalizado pelo S/3 da OM enquadrante. 

O Cmt CEF ou da SU enquadrante deve regular a instrução nos PEF, através 

da Diretriz de Instrução da Unidade. Entretanto o Cmt de Pelotão deve ter a 

liberdade para planejar e conduzir instruções, ficando atento a todos os preceitos e 

ordens vigentes, remetendo periodicamente, ao escalão superior um relatório de 

instrução. Este relatório terá a periodicidade e o modelo fixados pelo Cmt Cmdo 

Fron. 

A instrução de cabos e soldados do EP deve receber especial atenção aos 

seguintes assuntos: 

- Tiros previstos com o Armt individual de dotação e com as armas coletivas do 
Pel; 

- TFM e lutas; 

- Ordem Unida; 

- Instrução Geral, particularmente os assuntos contidos nos regulamentos 

básicos: RISG (R1), R Cont (R2) e RDE (R4); 

- Patrulha, Orientação, Vigilância, Plano de Defesa e Guarda do Quartel; 

- Primeiros Socorros; 

- Reconhecimento e Identificação de Aeronaves (civis e militares); e 

- Fiscalização de Aeronaves; 

- Garantia da Lei e da Ordem; 
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- Combate a Crimes Transfronteiriços; 

- Aspectos jurídicos da faixa de fronteira; 

- Combate a ameaças não tradicionais; e 

- Sobrevivência na Selva. 

Os Cmt de PEF/CEF da fronteira sudoeste devem prever a realização de 

atividades de patrulhas e de REFRON, em suas áreas de responsabilidade, a cada 

dois meses, ou em tempo inferior, conforme as necessidades, devendo submeter à 

aprovação do Cmt Cmdo Fron, por meio da CEF ou SU enquadrante, um Plano de 

Reconhecimento da área de responsabilidade do Pel, devendo conter: as missões 

previstas, o deslocamento, o tempo estimado e o efetivo empregado. 

O efetivo empregado nos REFRON variará de 01 (um) a 02 (dois) GC (mais 

Elm Sec Cmdo), podendo ser reforçado por um oficial médico (destacado da sede ou 

do próprio PEF). O Cmt PEF somente participará do reconhecimento quando o 

efetivo for de, no mínimo, 2 (dois) GC ou quando a sensibilidade da missão ensejar a 

presença de militar mais qualificado. O Cmt PEF/CEF deverá escalar mensalmente 

um GC/Pel de pronto emprego. No surgimento de alguma missão inopinada e 

urgente, ou até mesmo um REFRON de oportunidade, este efetivo estará em 

condições de ser empregado, estimulando os militares a sempre estarem 

adestrados, particularmente em missões atinentes a fronteira sudoeste, como 

combate a trafico de entorpecentes, contrabando/descaminho e crimes ambientais 

em geral. Caso não seja possível executar um REFRON ou cumprir qualquer missão 

extra, deverá ser executado pelo Cmt PEF um exercício inopinado, tipo “manda 

brasa”, como um exercício simples de patrulha. 

O Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste envidará esforços para que os PEF 

realizem os REFRON com todos os meios de subsistência, intendência, 

comunicações e saúde, além de outros julgados necessários ao cumprimento das 

normas básicas de segurança. 

 

3. APOIO À COMUNIDADE E TRABALHOS NA ÁREA DE SAÚDE 
 

A assistência de saúde prestada às populações brasileiras que habitam na 

fronteira sudoeste é regulada por meio de convênios e de contratos de prestação de 

serviços firmados entre o Exército e as administrações, Estaduais ou Municipais, 

gestoras das ações de atenção à saúde. 
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Os serviços de saúde de que tratam os convênios ou contratos acima 

enunciados são prestados em regime de gratuidade total às populações locais, 

exceto aos militares e seus dependentes, que são atendidos segundo as normas 

próprias do Comando do Exército. 

Faz parte da rotina do Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste ser procurado por 

autoridades ou até mesmo por populares para envolver-se em apoio ou em 

atividades da comunidade. Após a análise da situação e de uma consulta ao seu 

Cmt de CEF ou SU, o apoio poderá ser prestado. Algumas atividades de apoio já 

são consagradas pela rotina do PEF, podendo ser cumpridas normalmente; outras, 

porém, só podem ser desencadeadas com a autorização do Cmt de CEF ou SU. 

A Seção de Saúde dos PEF/CEF da fronteira sudoeste deve ser empregada na 

realização de programas de prevenção e de manutenção dos padrões de higiene e 

de saúde da comunidade, tendo em vista que estão localizados em cidades que 

possuem uma estrutura mínima adequada nas áreas de saúde e educação. 

Atividades como: palestras educativas em escolas, atividades com crianças, coleta 

de lixo, atividades de profilaxia odontológica, eliminação de animais vetores de 

doença, entre outros. 

Os Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste devem atentar para a importância de 

se manter, na faixa de fronteira, equipes multidisciplinares, compostas por médicos, 

farmacêuticos, dentistas e auxiliares de saúde, as quais, via de regra, constituem-se 

no único apoio de saúde em um raio de centenas de quilômetros. A manutenção 

dessas equipes tem que ser valorizada ao máximo, devendo as mesmas dedicarem-

se a executar, além de suas atividades normais, as seguintes tarefas: 

- Realização periódica de inspeções sanitária e bucal nos alunos das escolas 

localizadas nas comunidades sede de PEF/CEF; 

- Realização de inspeções nas instalações das Vilas Militares, escolas e 

arruamentos das localidades sede de PEF/CEF, incluindo a orientação para melhoria 

do destino a ser dado ao lixo, aos esgotos e às águas servidas; 

- Orientação médica aos militares e seus familiares, alunos das escolas e seus 

familiares e à população em geral, visando a prevenção das doenças endêmicas que 

ocorrem nas suas respectivas regiões, principalmente o combate a focos de 

mosquitos; 

- Atendimento de saúde à população civil residente nas localidades sede de 

PEF/CEF, como, também, em locais afastados, ainda que implique em 
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deslocamentos periódicos das equipes de saúde, sem comprometer as atividades 

desenvolvidas na sede do PEF e mediante autorização do escalão superior; 

- Utilização do canal técnico, em casos de necessidade, empregando os 

recursos de telemedicina no atendimento a casos que extrapolem as possibilidades 

locais, sempre considerando sua inclusão em um sistema integrado de saúde que 

conta, inclusive, com aeronave UTI; e 

- Sempre que as condições permitirem, os Cmt PEF/CEF devem prever “postos 

de saúde itinerantes”, fazendo com que equipes de saúde visitem áreas mais 

distantes para atender populações indígenas ou ribeirinhas. Essas visitas devem ser 

aproveitadas para complementar as atividades de REFRON 

Cabe ressaltar que os costumes locais, principalmente com a população 

indígena, devem ser respeitados e, na medida do possível, adaptados para 

proporcionar melhores condições de vida. 

Outro apoio que faz parte da rotina dos PEF/CEF da fronteira sudoeste é o 

Serviço de Atendimento ao Cidadão. A utilização deste serviço tem sido de grande 

valia para tais pelotões e companhias, entretanto, cabe salientar que a sua a 

principal destinação deve ser para a comunidade local. Logo, o Cmt do Pel/Cia deve 

mandar colocar uma placa indicativa do ponto GESAC na entrada do PEF/CEF, 

permitindo que a população civil tenha acesso à internet. Para isso, deve determinar 

uma sala em boas condições e com computadores, atentando para que isso não 

prejudique a segurança do aquartelamento. 

    

CAPÍTULO III  
ATUAÇÃO CONTRA AMEAÇAS NÃO TRADICIONAIS NA FAIXA DE FRONTEIRA 

SUDOESTE 
 

As missões do PEF/CEF em prol do combate às ameaças não tradicionais na 

fronteira sudoeste  é: 

- Atuação, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo (Lei Complementar Nr 97, 

alterada pela LC Nr 117); 

- Cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, for desejável 

e em virtude de solicitação, na repressão aos delitos de repercussão nacional e 
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internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução (LC Nr 97, alterada pela LC Nr 117); 

- Cooperar com órgãos públicos e de segurança estaduais, por solicitação; 

Os PEF/CEF da fronteira sudoeste, como atribuição constitucional, devem 

atuar na faixa de fronteira terrestre, por meio de ações preventivas e repressivas, 

contra as ameaças não tradicionais, principalmente os delitos transfronteiriços e 

ambientais. A atuação desses Elm Fron no combate a ilícitos pode ocorrer de forma 

isolada ou em coordenação, ou em cooperação com os órgãos públicos federais e 

estaduais.  

Essa participação deve ter caráter permanente, respeitando-se as disposições 

legais e os G Cmdo/GU devem solicitar autorização ao Cmdo CMA. Ademais, a 

atuação com esses órgãos será, em princípio, de caráter administrativo e de curta 

duração. Somente excepcionalmente, e mediante ordem do Cmt Mil Amz, a 

participação dos Elm Fron nesse tipo de cooperação será operacional. 

 

1. AÇÕES PREVENTIVAS 

 

As ações para prevenir a ocorrência dos ilícitos transfronteiriços são: 

- Estreitar as ligações entre os PEF/CEF e os representantes dos órgãos 

municipais, estaduais ou federais existentes na fronteira sudoeste, visando à troca 

de informações sobre os problemas existentes na faixa de fronteira. 

- Realizar, permanentemente, a coleta de dados com o objetivo de obter 

conhecimentos necessários à condução de suas operações e de cooperar com a 

ação dos órgãos públicos, identificando e informando delitos praticados ou 

presumidos. 

- Realizar patrulhas terrestres e fluviais inopinadas, de acordo com os 

levantamentos de inteligência.  

- Apoiar as ações desenvolvidas pelos órgãos públicos federais e estaduais, 

abrangendo atividades operacionais, como: instruções especializadas de tiro, 

sobrevivência na selva e orientação e apoio logístico como: empréstimo de 

equipamentos de campanha, hospedagem, alimentação e assistência médico-

hospitalar nas instalações dos PEF, além de transporte rodoviário e fluvial. 

Segurança para as atividades de órgãos federais. 
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- Proteção dos meios de transporte de pessoal e do material sob a guarda do 

PEF/CEF;  

- Controlar a utilização da pista de pouso da CEF/PEF e manter as condições 

mínimas de pouso das pistas, localizadas em sua área de responsabilidade, que 

estiverem sendo utilizadas nas operações; e 

 

2 AÇÕES REPRESSIVAS 

 

A participação dos PEF/CEF da fronteira sudoeste ações repressivas pode 

compreender, dentre outras, as ações de: 

- Instalação e operação de postos de controle de estradas, de controle fluvial 

e de segurança estática; 

- Patrulhamento, revista de pessoas, de veículos, de embarcações, de 

aeronaves e de instalações; 

- Prisões em flagrante delito;  

- Apoio à interdição de pistas de pouso e de atracadouros clandestinos; 

- Destruição de maquinário ilegal de beneficiamento de madeira e de 

fabricação de entorpecentes. 

Diante de fatos que mereçam ações repressivas dos comandantes de PEF, 

esses devem, seguindo a cadeia de comando e utilizando-se dos meios de 

comunicação mais rápidos disponíveis, informar ao Cmt Mil Amz a ocorrência dos 

fatos, em sua área de responsabilidade, ligado às ameaças não tradicionais como 

narcotráfico, contrabando e descaminho, invasão de áreas indígenas, exploração 

ilegal e predatória de recursos naturais e quaisquer outros crimes transfronteiriços. 

O valor da tropa empregada no combate a ilícitos na faixa de fronteira deve ser 

compatível com a missão, sendo vedado o seu emprego em quaisquer ocorrências 

que não tenham ligação com as ações a serem cumpridas. 

Tais ações repressivas devem ser conduzidas com o objetivo de exame e 

pesquisa de pessoas e materiais suspeitos; retenção de material suspeito, por meio 

de Termo de Apreensão e detenção do suspeito, com lavratura do Termo de Prisão 

em Flagrante Delito, cumprindo as exigências legais cabíveis. 

Para um melhor entendimento das ações preventivas e repressivas que devem 

ser tomadas é necessário que os Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste estudem as 
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Normas de Conduta para Emprego de Tropa do CMA (NCET/CMA) e os relatórios 

de comandantes anteriores. Devendo ser ministradas instruções sobre esse 

assunto à tropa.  

 

CAPÍTULO IV 
CONDUTA DO Cmt PEF/CEF DA FRONTEIRA SUDOESTE EM RELAÇÃO A 

AERONAVES E AO TRÁFEGO FLUVIAL 
 

 
 

1. CONDUTA EM RELAÇÃO A AERONAVES ESTRANGEIRAS 
 

O sobrevoo ou o pouso no território nacional por aeronaves estrangeiras está 

condicionado à expressa autorização prévia do Comando da Aeronáutica. Essa 

autorização será comunicada, em tempo hábil, à OM Fron envolvida e repassada 

aos Cmt PEF/CEF 

As autorizações de sobrevoo ou pouso terão validade de 6 (seis) dias, a contar 

da data solicitada para a entrada da aeronave em território nacional, ressalvando-se 

os casos de acordos bilaterais ou multilaterais. 

Nenhuma aeronave estrangeira pode transportar, salvo com autorização 

especial do Comando da Aeronáutica, explosivos, munições, armas de fogo, material 

bélico, equipamento de levantamento aerofotogramétrico, de prospecção e 

quaisquer outros objetos ou substâncias consideradas perigosas para a segurança 

pública ou da aeronave. 

A aeronave estrangeira que pousar em território nacional sem a devida 

autorização, mesmo em situação de emergência, em aeródromo ou localidade onde 

não houver a presença de autoridade militar da Aeronáutica, deverá ser retida e 

sustada a sua decolagem pela maior autoridade militar do Exército presente. Logo 

após, será feita imediata comunicação ao Cmdo CMA, por meio dos canais de 

comando. A regularização da situação da aeronave será providenciada pelo CMA 

junto ao ALA – 8 (antigo VII COMAR) Amazônia Ocidental. 

O Cmt PEF/CEF que detiver aeronave estrangeira, deverá informar os 

seguintes dados sobre a mesma: 

- tipo da aeronave e matrícula; país de origem; local de detenção; data e hora 

da detenção; motivo da detenção; finalidade do voo que estava realizando; 

organismo a serviço do qual se encontrava e pessoas que se encontravam a bordo, 

inclusive a tripulação. 
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Todo e qualquer movimento de aeronaves estrangeiras, mesmo autorizado, na 

fronteira sudoeste, deve ser informado ao CMA, por intermédio da cadeia de 

comando, no mais curto prazo. Cabe ao Cmt PEF/CEF exercer o controle sobre as 

Anv civis que pousem na pista do PEF. 

 

2. CONDUTA COM RELAÇÃO À EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS E AO 
TRÁFEGO FLUVIAL 
 

a. Considerações Gerais 
 

Qualquer embarcação, brasileira ou estrangeira, ao aportar em local sujeito à 

jurisdição do PEF/CEF deverá: 

- Ser visitada e exigido o manifesto de carga e de pessoal; 

- Explicar o motivo da atracação; e 

 - Ter limitado o seu tempo de permanência ao mínimo necessário. 

Nos portos existentes na área de responsabilidade dos PEF/CEF da fronteira 

sudoeste deve ser designada uma faixa específica do ancoradouro para atracação 

das embarcações que não pertençam ao Pel/Cia. 

As embarcações que não conduzirem bandeira de seu país de origem devem 

ser detidas para averiguação. Tratando-se de embarcação estrangeira, o seu Cmt 

deve ser advertido quanto à repetição da falta, o que poderá implicar na apreensão 

do barco. 

Se for embarcação nacional, o Cmt deve ser advertido da irregularidade e, em 

caso de reincidência, proceder à apreensão da embarcação, comunicando o fato, 

pelo meio mais rápido, ao escalão imediatamente superior. 

A aplicação das prescrições acima descritas requer do Cmt Fron muita 

serenidade, tato e, até mesmo de recomendável tolerância no caso de embarcações 

estrangeiras, a fim de evitar possíveis represálias por parte das autoridades dos 

países vizinhos. 

 
b. Acordos de Navegação 
 

A Marinha do Brasil tem firmado acordos de navegação fluvial as Marinhas da 

Bolívia, da Colômbia, do Peru e da Venezuela, cabendo ao 9º Distrito Naval (9º DN) 

estabelecer regras operacionais para a sua execução.  

Nas Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar (RRIM) entre o Brasil e os 

países limítrofes fronteira sudoeste são acordados alguns entendimentos relativos à 
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atuação das Unidades e das frações de fronteira. Após terem sido ratificados pelo 

EME, essas resoluções são informadas aos G Cmdo, que devem, de imediato, 

orientar os PEF/CEF, quanto à forma de operacionalizar os referidos entendimentos. 

Os Cmt PEF/CEF devem estabelecer contato com os representantes da 

Marinha do Brasil em suas áreas de responsabilidade para tomar conhecimento dos 

referidos acordos e instruir seus militares quanto a procedimentos a adotar nas 

diversas situações (utilização de portos fluviais dos PEF, apoio dos PEF, entre 

outros). 

Os Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste devem estabelecer contato com as 

seguintes unidades representativas da Autoridade Marítima na Amazônia Ocidental 

e responsáveis pelo estabelecimento do controle de navegação; no Estado do 

Amazonas: Cmdo  9º DN - (Com9ºDN-AM), Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental 

– (CFAOC-AM), Agência Fluvial da Boca do Acre – (Ag B Acre-AM) e Agência 

Fluvial de Humaitá – (Ag Humaitá-AM); em Rondônia: Delegacia Fluvial de Porto 

Velho - (Del P Velho-RO) e Agência Fluvial de Guajará-Mirim – (Ag G Mirim-RO); e 

no Acre: Agência Fluvial de Cruzeiro do Sul – (Ag C Sul-AC). 

 

CAPÍTULO V 
RELACIONAMENTO COM UNIDADES E MILITARES 
DOS PAÍSES VIZINHOS DA FRONTEIRA SUDOESTE 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

É fundamental a manutenção de um elevado nível de relacionamento entre 

militares das GU e Unidades do CMA, localizadas nas fronteiras, com as Unidades e 

militares dos países vizinhos (PERU e BOLÍVIA); e 

A autorização para o comparecimento de militares a atos sociais, visitas de 

cortesia, competições esportivas e solenidades diversas em OM das Forças 

Armadas dos países limítrofes obedecerá às seguintes normas: 

 
a. OM estrangeira sediada na linha de fronteira 
 
Compete ao Cmt Mil Amz autorizar a ida do(s) militar(es), após solicitação do 

Cmt 17ª Bda Inf Sl, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias. 

Exemplos: GUAYARAMERIM (BOLÍVIA) E COBIJA (BOLÍVIA). 
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b. OM estrangeira não sediada na linha de fronteira 
 
- Compete ao Cmt Ex autorizar a ida do(s) militar (es), mediante solicitação do 

Cmt Mil Amz, por intermédio do EME. A autorização será concedida por meio da 

publicação de Port Cmt Ex. 

Exemplos: IQUITOS (PERU), RIBERALTA (BOLÍVIA) E IÑAPARI (PERU): 

- Os Cmt 17ª Bda Inf Sl estão autorizados a convidar, em retribuição, militares 

das guarnições fronteiriças vizinhas para os atos sociais, visitas, competições e 

solenidades diversas. 

- As autorizações referidas neste documento serão concedidas sem ônus para 

a Fazenda Nacional. 

- As Reuniões Regionais de Intercâmbio Militar (RRIM) observarão o calendário 

constante do Plano de Visita e outras atividades em Nações Amigas (PVANA), 

conforme critérios de relação bilateral estabelecidos entre cada país e o Brasil, 

supervisionada pelo EME e pelo CIE. 

- Na condição de Cmt Gu, o Cmt PEF/CEF da fronteira sudoeste, muitas vezes, 

é solicitado a estabelecer contato com autoridades nacionais e estrangeiras. Esse 

contato deve ser feito de maneira formal e amigável. Quando algum problema 

extrapolar sua esfera de competência, o Cmt PEF deve levar o caso à apreciação de 

seu Cmt de CEF ou SU.   

- Em qualquer situação, o Cmt PEF/CEF deve ter em vista que, antes de 

representar seu comandante, ele está representando o Exército Brasileiro e também 

o Brasil. A polidez das palavras, a apresentação individual e sua atitude impecável, 

certamente, deixarão uma imagem positiva da Força para a autoridade visitante. 

Essa imagem é formada desde a observação da apresentação individual do oficial, 

das atividades dos militares da OM e até da arrumação de sua mesa de trabalho. 

- A atitude da contra-inteligência é fundamental durante esses contatos. 
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CAPÍTULO VI 
TRATAMENTO DISPENSADO A INDÍGENAS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 

PELOS ELEMENTOS DE FRONTEIRA 
 

1. TRATAMENTO COM OS INDÍGENAS 
 

A questão indígena brasileira não pode ser compreendida de forma 

completamente dissociada do processo histórico de conquista e de colonização do 

continente americano. 

Entretanto, é uma questão intrínseca à realidade da sociedade brasileira. Pois, 

“o determinante fundamental do destino dos grupos indígenas é a dinâmica da 

sociedade nacional”. “O problema indígena não pode ser compreendido fora dos 

quadros da sociedade brasileira.” 

Uma vez estabelecido o contato pacífico, o indígena demonstra enorme 

receptividade à sociedade nacional inclusive aumentando o grau de miscigenação. 

O convívio intenso com os agentes da sociedade nacional colabora para o 

surgimento de novos hábitos e necessidades materiais. 

A política indigenista do Estado brasileiro está baseada principalmente na 

Segurança, no Uso da Terra e no Controle das Endemias. 

A Constituição Federal de 1988 reconhece direitos coletivos como a interação 

social, garante a identidade cultural: (organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições) e assegura e protege a diversidade étnica e socioambiental.   

Dentro de uma tribo, a figura que tem maior destaque é o Tuxaua ou Capitão, 

que resolve os problemas da aldeia, tomando as decisões necessárias. O índio, 

individualmente, não assume problemas. A iniciativa para sua resolução, muitas 

vezes até em questões familiares, é do Tuxaua.   

Outra figura importante é o Pajé, que é o responsável pela assistência médica 

e espiritual da tribo, assumindo muitas vezes o papel de eminência parda na 

condução da tribo. 

O processo sucessório na maioria das tribos é hereditário. Em algumas 

comunidades mais avançadas, há um processo de eleição entre os chefes de 

família. 

Os principais conflitos existentes entre os índios geralmente envolvem 

questões de terra e mulheres. As desavenças intertribais existentes, principalmente 

no Amazonas, são em pouco tempo esquecidas. 
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a. Legislação pertinente 
 

1) Estatuto do Índio  

a) compromete-se com a preservação dos direitos indígenas 

b) define índio ou silvícola. 

c) assegura o respeito aos usos, costumes e tradições. 

d) assegura os direitos trabalhistas e de previdência social. 

e) veda o acesso de pessoas estranhas às terras indígenas. 

f) assegura a posse permanente da terra. 

g) assegura o uso dos mananciais d’ água e trechos de vias fluviais, bem 

como exclusivo exercício da caça e pesca. 

h) assegura que os direitos do índio independem da demarcação de terras. 

i) dispõe sobre a colaboração das FA e PF na defesa das terras indígenas. 

j) assegura o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, 

seus valores artísticos e meios de expressão. 

l) estende à população indígena o sistema educacional brasileiro. 

m) assegura a educação também na língua nativa. 

n) assegura o direito aos meios de proteção da saúde. 

o) estende o regime de previdência social. 

p) define os crimes contra os índios e a cultura indígena. 

 

2) Decreto 4.412 (07 Out 02)   

a) Dispõe sobre a atuação das FA e PF nas áreas indígenas. 

b) Assegura a liberdade de trânsito (terra, água e ar), deslocamentos, 

patrulhamento, policiamento e demais atividades relativas à segurança e integridade 

do território nacional, à garantia da lei e da ordem e à segurança pública. 

c) Define que nos limites da competência legal e adotando medidas de 

proteção da vida e do patrimônio do índio, de sua comunidade, de seus costumes e 

tradições. 

 

3) Portaria nº 020 – EME, (02 Abr 03) 

 

- “É importante que todos os militares, especialmente aqueles que terão 
contato direto com as comunidades indígenas, conheçam e respeitem os 
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hábitos, os costumes e as tradições, de forma a tornar harmônica e proveitosa 
para a FT a convivência com os indígenas em todo o território nacional”. 

 
4) Portaria nº 983 – MD, (17 Out 03) 
 

a) Estabelece a Diretriz para o relacionamento das FA com as comunidades 
indígenas. 

b) Uniformiza procedimentos das FA quanto à questão indígena. 
c) Impõe a adoção de medidas de proteção da vida, do patrimônio e da 

cultura da população indígena. 
d) Impõe o dever de “evitar fissuras ou fraturas no seio da sociedade 

brasileira”. 
e) Destaca o afastamento das FA de qualquer interesse particular na 

questão. 
 
d. Procedimentos para tratar com os indígenas 

- Deixar que os índios se aproximem, evitando entrar em seu meio como um 

intruso. 

- O indivíduo mais alto e forte deverá solicitar contato com o Tuxaua (os 

índios apreciam pessoas altas). 

- Deverá estar desarmado, só e sorrindo, o que causará boa impressão. 

- Após o contato com o Tuxaua, indicar, sem mostrar receio, o comandante 

da tropa. 

- Se estiver armado, o cano deverá estar voltado para o solo. 

- O militar deverá ter bastante paciência neste contato inicial. 

- Não realizar movimentos bruscos, a fim de não assustá-los. 

- Deverá falar em tom de voz normal, pois falar baixo indica medo e alto, 

irritação. 

- O índio geralmente gosta de “sair em vantagem”, ganhando alguma coisa. 

- Ao se aproximar de um grupo de índios, faça-o devagar. 

- Antes de iniciar o contato verbal ou por mímica, pare e sente-se. 

- O acanhamento inicial ou mesmo a fuga dos índios poderá ocorrer, porém 

não os persiga. Nesse caso, coloque “presentes” para o chefe no chão, afaste-se e 

aguarde. Eles observarão e retornarão para apanhá-los. 

- São exemplos de bons presentes: sal, anzol, zagaia, moeda e espelho. 

NÃO SE DEVE DAR BEBIDA ALCOÓLICA. 

- Se a tropa não for pressentida, deverá chamar a atenção, anunciando-se 

por meio de palmas, dando a entender que eles deverão tomar a iniciativa. 



169 

 

- Enquanto o contato é feito, os outros militares deverão permanecer 

atentos, porém de maneira discreta, a fim de evitar surpresas. 

- Mesmo que a contragosto, procure participar de brincadeiras, sempre 

demonstrando habilidades por meio de cantos, jogos, truques ou realizando trocas. 

- Mostre objetos que o identifiquem, tais como emblemas, distintivos e 

bandeiras. 

- Os índios não aceitam exigências dos outros. Só eles podem exigir.  

Nesses casos, “solicite”. 

- Se ele não encarar seu interlocutor, poderá estar tramando algo ou irritado. 

- Os índios não gostam de intrusos. Deve-se deixar claro que, finda a 

missão, a tropa os deixará. 

- Os índios respeitam nossos costumes e exigem que os deles sejam 

respeitados; dessa forma, jamais zombe deles ou os despreze. 

- Cumpra o que foi prometido. 

- A mulher índia deve ser respeitada, mesmo que solteira. 

- Respeite a propriedade. Só entre nas casas se for convidado. Se precisar 

utilizar uma casa, o dono deverá ser remunerado por meio de “presentes” (moedas 

terão boa aceitação pelo seu valor real ou como amuletos). 

- Não seja generoso em demasia, a fim de não lhes despertar a cobiça. A 

observação atenta definirá quais são os melhores presentes. 

- Se precisar falar com alguém que está no interior de uma habitação, solicite 

que seja chamado. 

- Informe-se sobre a existência de locais sagrados, a fim de evitá-los. 

- A tropa, sempre que possível, deverá pernoitar em abrigos separados das 

tendas dos índios. O Tuxaua indicará o local de pernoite e fornecerá vigias. Isso 

quer dizer que a tropa não poderá sair desse local. No entanto, deverá manter sua 

própria segurança. 

- O alimento, por questão de higiene, também deverá ser confeccionado 

separadamente. Se os índios perguntarem a razão desse procedimento, deverá ser 

respondido que é um costume dos civilizados, e eles respeitarão. No entanto, o 

alimento preparado pelo índio não deverá ser recusado, caso oferecido. 

- Os contatos físicos deverão ser evitados. Porém, não deverá ser 

demonstrada repulsa no caso de apertos de mão e abraços. 
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- Os médicos, se solicitados pelos próprios índios, deverão atendê-los, tendo 

o cuidado de sempre pedir licença ao tuxaua, antes de tocar um deles, 

principalmente se mulher ou criança. 

- Deverá ser dada especial atenção a grupos índios adultos com envira 

enrolada nos pulsos e pintados com urucum. Pode ser um grupo de reconhecimento 

que vem observar horários antes de um ataque. Sempre que forem atacar, tal ação 

será realizada ao amanhecer, após anunciar três vezes, por meio do lançamento de 

flechas, flechamento de animais e imitação de animais à noite (macacos, jacu e 

mutum). 

- O índio não tem horários rotineiros, inclusive para comer, nem noção de 

quantidade. 

- Animais não deverão ser sacrificados sem a aprovação dos índios. Alguns 

animais são considerados sagrados. Acreditam, por exemplo, que o cachorro 

espanta maus espíritos que rondam a maloca à noite. 

- A exposição de pênis solto é considerada imoral. 

- O militar não deverá se ofender com brincadeiras, e sim retribuí-las, pois 

assim se integrará facilmente ao grupo. 

- Os militares deverão aprender algumas palavras de seu idioma, o que 

inclusive facilitará a aproximação e o diálogo com os índios de maneira geral. 

- Deverão ser evitadas perguntas que exijam respostas monossilábicas, pois 

os índios sempre responderão “sim”, para agradar. Dessa maneira, em vez de 

perguntar “eles seguiram por aqui?”, deve-se perguntar “para onde eles seguiram?”. 

Da mesma forma, deve-se, também, evitar perguntas que conduzam a respostas do 

tipo “sim ou não”, como por exemplo, “este é o rio Parimé?”. A pergunta correta é 

“que rio é este?”. 

- O Cmt PEF, ao realizar contatos com indígenas, deve procurar levar 

consigo um cabo ou soldado que fale fluentemente o idioma do grupo a ser 

contatado, caso disponha desse militar no seu pelotão. 

- Para aqueles militares que guarnecem os Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF) o ideal é aprender o idioma local. 
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e. Os militares da fronteira sudoeste e o índio 
 

O militar, na fronteira sudoeste, deve ter sempre em mente que o índio é 

nativo da área, portanto, conhece-a melhor do que qualquer outro. Por essa razão, 

constitui-se em um auxílio valioso na coleta de informações, nas operações e 

mesmo nas ações rotineiras da tropa, o que torna fundamental a conquista de sua 

simpatia. 

Principalmente como fontes de informação, os indígenas são valiosíssimos 

nos aspectos relacionados a: trilhas, sobrevivência, alimentos, água, armadilhas, 

rastreamento e outras tribos. 

Seus sentidos devem ser aproveitados. Um guia índio, em uma patrulha, 

pode perceber a aproximação do inimigo muito antes da tropa. No entanto, possuem 

visão espacial muito limitada, não servindo como guias em aeronaves. 

 
f. Planejamento de operações militares em terras indígenas 
 

1) Antes de uma ação em TI: 

- Realize um estudo pormenorizado da rregião onde a tropa será 

empregada; 

- Pesquise em fontes abertas sobre a cultura local: hábitos, ritos, crenças, 

língua, valores; 

- Verifique há quanto tempo essa população está em contato com a 

sociedade nacional; 

- Sempre que possível, busque assessoramento especializado; 

- Procure conhecer as ONG atuantes na região; 

- Faça a distinção entre “organização indígena” e “organização indigenista”; 

- Considere que cada etnia possui uma história própria (não generalize); e 

- Consulte sempre a legislação pertinente: 

a) Constituição Federal de 1988 (Art nº 231 e 232); 

b) Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do Índio; 

c) Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002, que dispõe sobre a atuação 

das Forças Armadas e Polícia Federal nas TI; 

d) Portaria nº 020 EME, de 02 de abril de 2003 - Diretriz para o 

relacionamento do EB com as comunidades indígenas; 
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e) Portaria nº 983 MD, de 17 de outubro de 2003 - Diretriz para o 

relacionamento das Forças Armadas com as comunidades indígenas. 

f) Almanaque dos Povos Indígenas no Brasil, produzido pelo Instituto Sócio-

Ambiental (ISA), o qual é atualizado periodicamente. 

- Instrua, informe e oriente todos os envolvidos diretamente na missão; 

- Defina claramente normas de conduta específicas para cada operação; 

- Quando o sigilo das ações não for prioridade, planeje um contato prévio 

com as lideranças antes da chegada da tropa. Procure utilizar militares indígenas 

nessa tarefa; 

- Quando o sigilo da ação for prioridade, planeje de forma que alguém tenha 

a missão de reunir a comunidade para pedir desculpas pelos transtornos, após a 

chegada na área de operações; 

- Procure se livrar da visão que caracteriza o indígena como um ser exótico, 

que anda nu, utiliza arco e flecha e mora na floresta; e 

- Transmita que usar roupas, assistir televisão ou mesmo servir ao EB não 

caracteriza rompimento do cidadão indígena com sua cultura ancestral. 

 

2) Normas de Conduta 

- Procure não agir como intruso, mesmo sem necessidade legal, peça 

permissão para adentrar nas TI e comunidades, sempre que o sigilo da ação não for 

prioridade. 

- Ao abordar uma comunidade indígena, não o faça com toda a tropa. 

- Exponha suas intenções, a natureza geral da missão e os trabalhos que 

serão desenvolvidos. 

- Aguarde o convite, ou peça autorização, para que a tropa ocupe uma 

posição mais confortável. 

- Aja sempre como agente do Estado brasileiro no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, investido de autoridade legal e de competência. 

- Não exagere no uso de suas prerrogativas, para não parecer arrogante. 

- Identifique a hierarquia entre as lideranças e etnias locais e procure 

respeitá-las. 

- Durante contatos e reuniões, deixe que as lideranças conduzam as ações, 

mas não perca o controle da situação. 
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- Procure identificar a estrutura social local e as disputas de poder entre 

lideranças. 

- Tenha sempre como norma consultar as lideranças locais. 

- Cuide para não ferir suscetibilidades ou depreciar líderes locais: capitão, 

tuxaua, cacique, pajé, agente indígena de saúde (AIS),  professor indígena, agente 

indígena sanitário (AISAN),   “pastor”, agentes missionários etc. 

- Aguarde convite para estacionar ou pernoitar dentro dos limites de uma 

aldeia indígena. 

- Evite perambulações por locais inconvenientes para não causar 

constrangimentos. 

- Sempre que possível, tente conciliar as atividades da tropa com a rotina 

das aldeias e procure seguir os procedimentos da população local. 

- Seja reservado e procure agir com naturalidade 

- Quando necessitar de ajuda solicite à liderança local que determine quem 

deverá e poderá ajudá-lo. 

- Pernoite dentro da fração e não deixe de escalar pessoal para o serviço 

durante a noite (segurança). 

- Não negligencie os procedimentos de segurança para o porte e a guarda 

do armamento, da munição e dos explosivos. 

- Ao fazer uso de guias e mateiros, não abandone as medidas e os 

procedimentos de segurança de sua fração: altos e deslocamentos. 

- Não utilize crianças como guias. 

- Mesmo seguindo guias locais, mantenha-se orientado. 

- Demonstre interesse pela língua nativa e procure aprender algumas 

palavras e frases. Sempre que possível, faça uso delas. 

- Demonstre interesse pelos métodos locais de caça e de pesca. Incentive 

seus homens a praticá-los em conjunto com a população nativa. 

- Valorize as armas, as armadilhas e os demais artefatos indígenas - arco e 

flecha, zarabatana etc. Procure aprender a confeccioná-los e a manuseá-los. 

- Insira-se aos poucos no cotidiano local - coleta, roçado, saúde, educação, 

lazer.  

- Em missão, nunca demonstre interesse pelas mulheres. Mesmo que elas 

se aproximem, jamais estabeleça relacionamento íntimo. 

- Não se negue a experimentar alimento oferecido de bom grado. 
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- Seja discreto e moderado 

- Sempre que possível, ofereça atendimento médico-sanitário. 

- Para realizar atendimento médico de mulheres e crianças solicite 

autorização prévia do líder da família. 

- A equipe médica deve ser acompanhada pelo agente indígena de saúde ou 

por outra liderança local. 

- Desenvolva sua argumentação segundo uma IDÉIA-FORÇA. 

Exemplos de Ideias Força: 

* Missão constitucional do EB; Problemas comuns (narcotráfico, extração 

ilegal de madeira, garimpo clandestino etc.); Possibilidade de cooperação mútua; 

Preservação do meio ambiente; Segurança da população local; Proteção das terras 

indígenas; Proteção do conhecimento tradicional. 

- Não assuma, em nome da Força, compromisso fora de sua competência. 

- Não trate o indígena como analfabeto ou ignorante. 

- Deixe claro que não é missão constitucional do Exército Brasileiro atender 

demandas sociais da comunidade e que, apesar disso, a instituição procura 

contribuir, com o que for possível, para a melhoria da qualidade de vida nas aldeias. 

- Identifique ameaças à comunidade que possam ser enquadradas na 

missão constitucional do EB. 

- Busque conversar com os indígenas sobre alternativas de como enfrentá-

las em conjunto. 

- Dê tempo ao tempo. Uma relação de confiança mútua não pode ser 

imposta. 

- Sua missão é conquistar “Corações e Mentes”, isso não se faz apenas com 

palavras, mas com ações. 

 
g. Condutas a serem adotadas quando da prisão de indígenas em flagrante 

delito 
 

Por força do Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, os 

índios terão por tutora necessária a FUNAI, sendo nulos de pleno direito os atos 

praticados por estes indígenas com pessoas estranhas a sua comunidade, quando 

não assistidos por representante da autarquia. 
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Pelo exposto, o cidadão, seja ele civil ou militar, que efetuar uma prisão em 

flagrante, como primeiro requisito do ato, deve verificar a capacidade do agente, se 

menor, indígena, ou maior absolutamente capaz. 

Observada tal conduta, no caso específico de indígenas, a tutora legal do 

índio (FUNAI) deverá ser comunicada, e depois o flagranteado deverá ser conduzido 

ao órgão policial com atribuição para lavrar o flagrante. 

A Constituição Federal estabelece como competência dos juízes federais o 

julgamento de delitos ligados à cultura indígena e ao direito sobre suas terras. Por 

conseguinte, delitos dessa natureza deverão ter suas prisões em flagrante lavradas 

pela Polícia Federal. 

Crimes praticados por índios contra índios ou crimes praticados por não 

índios contra indígenas, mesmo que em reservas, não existindo disputa sobre 

direitos indígenas, são de competência da Justiça Estadual, devendo os flagrantes 

dessa natureza ser lavrados pela Polícia Civil do local da infração. 

No que diz respeito à entrega em organizações militares de objetos fruto de 

ilícitos penais, caberá à autoridade militar agir de forma conexa à acima exposta, 

informando à FUNAI e conduzindo objeto e o indígena ao órgão policial que possua 

atribuição para a investigação do delito. 

 
 

2. TRATAMENTO COM OS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
 

a. Polícia Federal 
 

A Polícia Federal (PF) possui uma parcela de seu contingente na fronteira 

sudoeste. Mesmo não apresentando grandes efetivos, realiza algumas operações e 

mantém pequenos postos em quase toda a área fronteiriça. É o órgão 

governamental encarregado da manutenção da lei e da ordem na fronteira, sendo 

sua presença motivada principalmente pelas operações contra ameaças não 

tradicionais como o narcotráfico, o contrabando e a imigração ilegal. 

A Polícia Federal, normalmente, mantém postos fixos de instalações 

modestas e pequeno efetivo nas áreas mais permeáveis e susceptíveis ao 

contrabando e ao narcotráfico como em Epitaciolândia, Plácido de Castro, Assis 

Brasil e Santa Rosa do Purus. Eventualmente, se utiliza de Postos Indígenas como 

base de apoio temporária. É comum o emprego conjunto com as Forças Armadas. 
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A Polícia Federal normalmente atua em conjunto com o Exército e por isso 

deve ser encarada com atenção. No trato com policiais, o militar deve observar o 

seguinte: 

 - não se envolver em questões de denúncias contra a PF. Limitar-se a 

seguir as normas regulamentares quando participar de apreensões e prisões; 

- sempre que possível, e autorizado, participar de reconhecimentos e 

operações da PF, uma vez que aumentará seu conhecimento da área e haverá troca 

de informação, principalmente se ouvir muito e falar pouco; 

A Polícia Federal mantém excelente relacionamento com as organizações 

policiais dos países vizinhos, o que facilita a obtenção de informações. 

 
b. FUNAI 

 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é um órgão governamental 

encarregado da execução da política indigenista e originou-se do extinto Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI). Sua importância cresceu em virtude da publicação do 

Estatuto do Índio, que estabeleceu uma linha de ação governamental em relação às 

populações indígenas. É um órgão de suma importância, devido à sua influência 

sobre os indígenas. 

A FUNAI é dividida em Superintendências Executivas Regionais (SuER), 

que, por sua vez, se desdobram em pequenos órgãos que se fazem presentes na 

fronteira. São as Administrações Regionais, que normalmente possuem de 4 

(quatro) a 10 (dez) funcionários, compostas por um chefe, motorista, enfermeiro, 

técnico agrícola e auxiliares. Sua atuação é voltada basicamente para os seguintes 

campos: 

(a) levantamento: ações periódicas nas malocas a fim de verificar as 

condições da comunidade; 

(b) atendimento médico: ações restritas e rápidas para solucionar casos 

simples; 

(c) financiamentos: empréstimos, por um período de um ano e sem juros, 

para instalação de cantinas comunitárias nas malocas e aldeias; 

(d) demarcação de terras; e 

(e) defesa jurídica dos índios. 
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A FUNAI, por ser um órgão de grande influência sobre as comunidades 

indígenas, merece toda a atenção do militar que atua na fronteira sudoeste. Esse 

órgão possui grande poder sobre o processo de escolha das lideranças tribais, fato 

que o posiciona como formador de opinião da massa indígena. 

Tem grande divergência com organizações religiosas que não gostam de 

sua influência sobre os índios e a acusam de ineficiência e incompetência para gerir 

os problemas indígenas. A fim de revelar os problemas indígenas, geralmente tem 

difundido, de forma exagerada, as notícias que envolvem desmatamento e conflitos 

indígenas, principalmente com garimpeiros. Na convivência com a FUNAI, o militar 

deverá observar o seguinte: 

- manter contato constante com os funcionários da FUNAI, a fim de participar 

de suas visitas às populações indígenas para melhor conhecer os hábitos, 

problemas e necessidades, formas de trabalho e lideranças das diversas 

comunidades; 

- manter uma boa relação com a FUNAI, a fim de possibilitar um maior grau 

de influência sobre interação com os índios; e 

- utilizar meios da FUNAI em reconhecimentos e comunicações, uma vez que esse 

órgão possui boa disponibilidade de horas de vôo; 

 
c. FUNASA 
 

A Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) é o órgão do Ministério da 

Saúde, responsável pela promoção da saúde dos povos indígenas e da inclusão 

social por meio de ações de saneamento. 

A FUNASA mantém alguns postos na área da fronteira sudoeste, com 

pequenos efetivos e pouco material, com a finalidade de prestar assistência médico-

odontológica à população local, notadamente a indígena. Sua ação é voltada 

principalmente para o controle de epidemias de doenças parasitárias e 

infectocontagiosas. 

A FUNASA mantém, também, convênios com diversas ONG, inclusive 

estrangeiras, as quais se aproveitam das facilidades para atuarem livremente, 

agravando, ainda mais, a problemática indígena. 

Além do apoio de informações e comunicações, os órgãos de saúde 

poderão ser empregados no fornecimento de material de saúde em Ações Cívico-

Sociais conjuntas. 
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APÊNDICE E 
GLOSSÁRIO 

 

  Ações Subsidiárias: São o conjunto de ações realizadas pela Força 

Terrestre em apoio aos órgãos governamentais em cooperação com o 

desenvolvimento nacional e bem-estar social, são de natureza “não militar”, mas são 

levadas a efeito pelas Forças Armadas por razões socioeconômicas, esgotamento 

da capacidade do instrumento estatal responsável, insuficiência ou inexistência 

dessa capacidade na área onde se fazem necessárias essas atividades. 

Adestramento: Atividade final da instrução militar na tropa, que objetiva a 

formação dos diversos agrupamentos de homens, com equipamentos e armamentos 

(pequenas frações, frações, subunidades, unidades e grandes unidades), para a 

eventualidade de emprego, como instrumento de combate.  

Agentes de Perturbação da Ordem Pública (APOP): São pessoas ou 

grupos de pessoas cuja atuação momentaneamente comprometa a preservação da 

ordem pública ou ameace a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Ambiente Operacional: Conjunto de condições e circunstâncias que afetam 

o emprego das forças militares e influem nas decisões do comandante. 

Atividades de Narcotráfico: Atividades ilegais relacionadas à produção, à 

comercialização e ao tráfico de substâncias tóxicas e entorpecentes. 

Bioma: Conjunto de diferentes ecossistemas, que possuem certo nível de 

homogeneidade. São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de 

organismos da fauna e da flora interagindo entre si e interagindo também com o 

ambiente físico chamado biótopo. 

Commodities: Corresponde a produtos de qualidade e características 

uniformes, que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua 

origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura 

internacional. O termo é usado sobretudo com referência aos produtos de base em 

estado bruto (matérias-primas) ou com pequeno grau de industrialização, de 

qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes 

produtores. Estes produtos "in natura", cultivados ou de extração mineral, podem ser 

estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade, 

dependendo de sua conservação. Possuem cotação e negociabilidade globais, 

utilizando bolsas de mercadorias. 
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Consciência situacional: Em todos os níveis, os comandantes necessitam 

obter uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a 

situação de tropas amigas e oponentes. A consciência situacional garante a decisão 

adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os 

comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios 

na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça. 

Comunidade Indígena ou Grupo Tribal: Conjunto de famílias ou 

comunidades indígenas quer vivendo em estado completo de isolamento em relação 

a outros setores da população, quer em contato intermitente ou permanente com 

sociedades civilizadas sem, contudo, estarem nelas perfeitamente integradas. 

Contrabando: Importação ou exportação, por meio ilícito, de materiais cujo 

comércio é proibido por lei de quaisquer dos países lindeiros. 

Descaminho: Importação ou exportação dos objetos cujo comércio é 

livremente permitido, empregando-se, porém, processos com a finalidade de eximir-

se dos pagamentos do fisco, seja para não recolher integralmente os impostos 

devidos, seja para fazê-lo apenas parcialmente. 

Faixa de Fronteira: “Faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, 

ao longo das fronteiras terrestres, considerada fundamental para defesa do território 

nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei."  

Grande Unidade: Organização militar com capacidade de atuação 

operacional e integrada por unidades de combate, de apoio ao combate e de apoio 

logístico. 

Guerra Fria: Designação atribuída ao período histórico de disputas 

estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, que 

não resultou em um conflito armado, compreendendo o período entre o final da 

Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991). Em síntese, 

foi um conflito de ordem política, militar e ideológica entre as duas nações e suas 

zonas de influência. 

Índio, Indígena ou Silvícola: Todo indivíduo que pode ser identificado como 

pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem dos 

demais integrantes da população civilizada. 

Muro de Berlim: Barreira física, construída pela República Democrática 

Alemã (Alemanha Oriental), durante a Guerra Fria, que circundava toda a Berlim 

Ocidental, separando-a da Alemanha Oriental, incluindo Berlim Oriental. Este muro, 
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além de dividir a cidade de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois 

blocos: República Federal da Alemanha (RFA), que era constituído pelos países 

capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos; e República Democrática Alemã 

(RDA), constituído pelos países socialistas simpatizantes do regime totalitário 

soviético. 

Operações no Amplo Espectro: É o Conceito Operativo do Exército, que 

interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 

decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, 

Defensivas, de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou 

sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos 

armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. Requer que comandantes em 

todos os níveis possuam alto grau de iniciativa e liderança, potencializando a 

sinergia das forças sob sua responsabilidade. 

Operação de Não-guerra: Situação na qual o poder militar é empregado de 

forma limitada, no âmbito interno e externo, sem que envolva o combate 

propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. Normalmente, o poder militar 

será empregado em ambiente interagências, podendo não exercer o papel principal 

(BRASIL).  

Problemas Fundiários: Problemas relativos ao uso e à posse de terras. 

Programa Calha Norte (PCN): Programa que tem como objetivo principal 

contribuir com a manutenção da soberania na Amazônia e contribuir com a 

promoção do seu desenvolvimento ordenado. Foi criado em 1985 pelo Governo 

Federal e, atualmente, é subordinado ao Ministério da Defesa. Visa aumentar a 

presença do poder público na sua área de atuação e contribuir para a defesa 

nacional. 

Situação de Normalidade: Situação na qual os indivíduos, grupos sociais e a 

Nação sentem-se seguros para concretizar suas aspirações, interesses e objetivos, 

porque o Estado, em seu sentido mais amplo, mantém a ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Subunidade: Grupamento de elementos combatentes ou de serviços, de 

valor companhia, esquadrão, bateria, esquadrilha. 


