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RESUMO 
 
Após o final da Guerra Fria, os países voltaram-se para seus problemas domésticos. Neste 

contexto, uma nova ameaça ganhou importância no cenário mundial: o tráfico de drogas 

e armas. A partir de então, ocorreu uma tendência de militarização do combate ao 

narcotráfico, iniciada pelo Estados Unidos da América com sua política de guerra às 

drogas. O Brasil seguiu essa tendência mundial somente a partir dos anos 2000, quando, 

devido ao aumento da violência, ocorreu a necessidade de empregar as Forças Armadas 

no combate ao tráfico de drogas e armas, a chamada securitização. O presente trabalho 

busca apresentar como se deu o processo de securitização no país a partir dos anos 2000, 

analisando a importância estratégica das fronteiras no combate ao narcotráfico; a atuação 

do Exército no combate ao tráfico de drogas e armas, apresentando as operações e os 

projetos implantados; e analisar os resultados obtidos na segurança pública a partir da 

sua atuação na faixa de fronteira. Conclui-se que o aumento do emprego do Exército nas 

operações de garantia da lei e da ordem aumentou o número de prisões e de apreensões 

de drogas, além aumentar a presença do Estado em toda faixa de fronteira. Contudo, a 

violência continuou a crescer, em razão do país ter se transformado em corredor para 

escoamento da droga consumida na Europa, ao fortalecimento de facções criminosas que 

atuam internacionalmente e à dificuldade do Estado para monitorar a grande extensão 

territorial brasileira. O presente estudo não pretende esgotar o assunto, mas se propõe a 

contribuir para aumentar o conhecimento relativo ao tráfico de drogas e armas no Brasil 

para combate-la com mais eficiência.  

 

 
Palavras-chave: Narcotráfico. Securitização. Exército. Faixa de fronteira. Operação 

garantia da lei e da ordem. Segurança pública. Facções criminosas.  
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RESUMEN 

 
Después del final de la Guerra Fría, los países recurrieron a sus problemas internos. En 
este contexto, una nueva amenaza se vuelvió importante en el escenario mundial: el tráfico 
de drogas y armas. Desde entonces, ha habido una tendencia a militarizar la lucha contra 
el narcotráfico, iniciada por los Estados Unidos de América con su política de guerra contra 
las drogas. Brasil siguió esta tendencia global solo desde la década de 2000, cuando, 
debido a la creciente violencia, halo la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas para 
combatir el tráfico de drogas y armas, la llamada securitización. Este documento presenta 
cómo se llevó a cabo el proceso de securitización en el país desde la década de 2000, 
analizando la importancia estratégica de las fronteras en la lucha contra el narcotráfico; el 
papel del Ejército en la lucha contra el tráfico de drogas y armas, presentando las 
operaciones y proyectos implementados; y analizar los resultados obtenidos en seguridad 
pública de su desempeño en la franja fronteriza. Finalmente, concluir que el aumento del 
empleo del Ejército en la operación garantizada de ley y orden ha genero mais arrestos y 
confiscaciones de drogas, y ha aumentado la presencia estatal a través de la frontera. Sin 
embargo, la violencia continuó creciendo. Esto se debe a que el país se convirtió en un 
corredor para el transporte de las drogas consumidas en Europa, el fortalecimiento de las 
facciones criminales que actúan internacionalmente y la dificultad del estado para 
monitorear la gran extensión territorial brasileña.  
 
Palabras clave: Narcotráfico. Securitización. Ejército. Franja. Fronteriza. Operación 

garantizada de ley y orden. Seguridad Pública. Facciones criminales. 
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1. INTRODUÇÃO 

No período pós-Guerra Fria, na década de 1990, com a diminuição das tensões 

mundiais, as relações internacionais começaram a voltar ao normal após um longo 

período de segregação. Países que até então se preocupavam com um conflito armado 

por disputas territoriais e influência política, agora, devido ao medo de uma guerra nuclear, 

buscam soluções diplomáticas. A geopolítica mundial entra em período de relativa paz 

com os Estados voltando-se para seus problemas domésticos. 

Com o fim do conflito bipolar no final da década de 1980, novos temas passaram 

a ser interpretados como questões de segurança internacional. Guerras civis, 

disputas étnicas, meio ambiente, terrorismo, crime organizado transnacional, entre 

outros temas antes negligenciados pelas principais potências mundiais e os 

Estados, de maneira geral, passaram a ser percebidos como questões de 

segurança (COSTA, 2015, p. 16) 

Neste contexto, uma nova ameaça ganha destaque no cenário mundial: o tráfico 

internacional de drogas e armas, impulsionado, principalmente, pela política americana de 

guerra ao narcotráfico. Para Bragança (2018, p. 70), “neste discurso, o então presidente 

estadunidense Richard Nixon declara guerra ao ‘inimigo público número um’ da América: 

as drogas”. A ideia era criar um plano de prevenção e controle ao abuso de drogas, que 

previa maciços investimentos no combate à produção, distribuição e comércio, inclusive 

com emprego de forças militares. 

Desta forma, o governo americano enrijeceu suas fronteiras, mas percebeu que era 

impossível manter o controle de tudo que entrava no país, dadas as formas de inovação 

adotadas pelos traficantes na camuflagem da droga. Por isso, para um combate mais 

eficaz era preciso ir na origem do problema, buscar a cooperação entre os países, 

principalmente com os sul-americanos, maiores produtores de drogas no mundo. 

A maneira como a guerra às drogas era imposta pelos Estados Unidos na América 

Latina desagradava estes últimos. As ações repressivas, pressões diplomáticas e 

ameaças de sanções causavam desconforto nos governos latino-americano 

quanto à falta de autonomia para formularem suas políticas, de modo que 

começaram a pressionar para se debater e estabelecer meios para formular 

estratégias de ação por meio da cooperação multilateral (COSTA, 2015, p. 20) 

Diante deste cenário, o Brasil se vê pressionado a alinhar-se à política americana 

de guerra às drogas. Para Diniz (1994, p. 16), o Projeto Calha Norte (PCN) foi o pioneiro 

na política de defesa das fronteiras, contudo, voltava-se somente para defesa da 

integridade territorial. O projeto preocupava-se exclusivamente com a cobiça internacional 

sobre as reservas naturais do país na região amazônica. A intenção era criar bases 
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militares para monitorar a fronteira e povoar a região visando garantir sua posse. Contudo, 

mesmo não tendo a intenção de combater o narcotráfico diretamente, ajudou a ocupar os 

rincões da Amazônia, inibindo as ações dos traficantes. 

No período de redemocratização, o principal projeto para a defesa das fronteiras 

foi o PCN. Oficialmente denominado de Desenvolvimento e Segurança na Região 

ao Norte das Calhas dos Rios Solimões e Amazonas, o programa visava à 

integração entre órgãos civis e militares para a proteção de fronteiras e da Região 

Amazônica (ANDRADE, 2018, p. 128). 

Para Costa (2015, p. 8), o Brasil iria engajar-se decisivamente no combate ao 

narcotráfico somente no final da década de 1990, pois, até então, mesmo diante da 

pressão americana, o problema das drogas era muito tímido no país, resumindo-se a 

consumidores. Com a expansão do tráfico de drogas no mundo o problema passou a 

receber a devida atenção. Com o lucrativo comércio, as facções criminosas se 

fortaleceram e passaram a sobrepor a forças de segurança pública. 

O descaso com a segurança pública ao longo de décadas levou a uma escalada 

dos índices de violência no país, na qual as forças policiais perderam o controle, tornando 

o narcotráfico questão de defesa nacional. Diante deste quadro, o Brasil, que inicialmente 

defendia o não envolvimento das Forças Armadas na segurança pública, viu-se obrigado 

a seguir a tendência mundial de securitização. Tal mudança iniciou-se por alterações nas 

legislações visando amparar o emprego das Forças Armadas nas operações de garantia 

da lei e da ordem (operações tipo polícia), como por exemplo a Lei Complementar (LC) nº 

97, de 9 de junho de 1999, que marca o início da nova postura política de enfrentamento 

do assunto (BRASIL, 1999). Neste mesmo período é criado o Ministério da Defesa, unindo 

as três Forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, sob único Comando que centralizaria os 

investimentos e coordenação dos esforços. A partir de então, observa-se o emprego cada 

vez maior da Forças Armadas neste tipo de operação. 

Parte-se da hipótese de que a securitização do narcotráfico no Brasil tenha 

acontecido por decisão autônoma do país, independente das pressões externas 

antes existentes. O meio utilizado para introduzir esse processo foi a revisão das 

legislações que versavam sobre o preparo e uso das Forças Armadas, permitindo 

que elas atuassem na repressão ao tráfico. O combate às drogas fora, até antes 

de 1999, um tema politizado no Brasil, fazendo parte da agenda de segurança 

pública. Entretanto, quando o país se dispõe a empregar as Forças Armadas, cuja 

missão precípua é a defesa nacional, na repressão ao tráfico, este tema se torna 

simultaneamente uma questão de defesa nacional (COSTA, 2015, p. 9). 
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Na década seguinte, a partir de 2010, com advento dos grandes eventos no Brasil, 

como Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 

2016, as Forças Armadas assumiriam posição de destaque à frente dos diversos 

planejamentos na parte de segurança. Desta forma, além da alteração no nível político 

que começou com a criação Lei Complementar nº 97/99, o Ministério da Defesa se 

engajaria de vez em todos os níveis de planejamento: no estratégico, com a gestão de 

grandes projetos como Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (SISFRON), 

no operacional, com a criação de Organizações Militares, e no tático, com participação em 

diversas operações de garantia da lei e da ordem. 

 

1.1 PROBLEMA  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil foi de 6,8 trilhões de reais, colocando-o como a nona economia mundial 

(BRASIL, 2018). Estes dados confirmam o país entre as maiores potências mundiais e, 

como tal, deve aprender a priorizar suas fronteiras.  

Como são áreas de convergência entre políticas de segurança nacional, defesa e 

segurança pública, as fronteiras naturalmente se constituem em pontos focais de 

problemas atinentes à criminalidade transnacional e à soberania nacional. 

Remetem, portanto, a uma zona cinzenta de atuação das forças de defesa (Forças 

Armadas) e de segurança pública (polícia) (ANDRADE, 2018, p.112) 

Para o Ministério da Justiça, as fronteiras com os outros países da América Latina 

são entendidas pelo governo federal como vias de entrada e saída de bens, que afetam a 

situação nacional da segurança pública (BRASIL, 2009). Anualmente, ocorrem 125.000 

apreensões de entorpecentes e 80.000 apreensões de armas de fogo, e grande parte 

entra no Brasil por meio das fronteiras. Daí sua importância estratégica na segurança 

nacional. 

Contudo, devido as particularidades territoriais brasileiras, monitorar essa região 

torna-se um desafio. Segundo Andrade (2018, p. 111), o Brasil é o maior território da 

América do Sul, além de apresentar uma ampla região fronteiriça. Com cerca de 16.886 

km de fronteiras, dividindo limites com nove países sul-americanos e um território 

ultramarino francês. São regiões que possuem privilegiada riqueza natural e pouco 

monitoramento, tornando-se altamente compensadoras à ação de traficantes que 

aproveitam da falta da presença do Estado nessas regiões não só para cultivar a droga 

como também transportá-la.  
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O narcotráfico no Brasil atuava primariamente na faixa de fronteira, trespassando-

a com relativa facilidade devido à falta de presença do Estado e, por conseguinte, 

dificuldade de monitoramento e controle da região. Os traficantes aproveitavam a 

extensão dessa situação precária às áreas interiorizadas da floresta amazônica e 

por lá estabeleciam suas organizações de armazenamento e de distribuição das 

drogas pelo interior e para o exterior do país (COSTA, 2015, p. 39) 

Na Região Norte predomina a floresta latifoliada tropical com regiões 

frequentemente inundadas e muitos rios. Na Região Sul e Centro-Oeste, predominam as 

fronteiras secas, com cidades contínuas, chamada de cidades gêmeas, onde não há 

divisa entre os países, apenas separação por ruas, o que quase impossibilita o controle 

aduaneiro. São muitos municípios isolados que não recebem a atenção devida do Estado.  

São 588 municípios divididos em sub-regiões nas quais habitam cerca de 11,7 

milhões de pessoas. No entanto, ainda que 5,6% dos brasileiros vivam na região, 

que representa 27% do território nacional, há déficit de políticas públicas nas áreas 

de saúde, educação, moradia, trabalho etc., o que os torna muitas vezes 

populações vulneráveis ao tráfico internacional, a doenças que representam riscos 

à saúde pública e suscetíveis também a uma série de ocupações ilícitas 

(MOREIRA, 2018, p. 32). 

Diante de toda complexidade territorial e política, o Brasil possui outros problemas 

sociais que agravam a atuação do Estado no combate ao narcotráfico. A corrupção é 

alarmante. Este fato leva a falta de serviços essenciais à população, causando a 

descrença no Estado e brecha para que outras lideranças supram necessidades básicas, 

como por exemplo os traficantes locais que agem nas comunidades. Segundo a Junta 

Internacional de Fiscalização De Estupefacientes (1999), a corrupção é um dos principais 

fatores que contribui para o aumento do tráfico de drogas, pois observa-se dominância da 

violência e do narcotráfico nas regiões onde há forte presença dela. 

Em alguns casos, as organizações criminosas conseguiram criar um império do 

tráfico de drogas e passaram a representar forças políticas com o poder e a 

autoridade das instituições legítimas. Dessa forma, as próprias autoridades 

estabelecidas para controlar e reprimir o narcotráfico acabam comprometidas com 

a corrupção (JIFE, 2010). 

De acordo com relatório da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 

com o aumento da repressão ao tráfico nos países antes utilizados como rota da droga 

para a Europa, como México, Panamá e República Dominicana, os traficantes que operam 

na América Latina tiveram de encontrar outros caminhos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2018).  Assim, países como Brasil passaram a escoar boa parte das 124 

toneladas de cocaína consumidas na Europa que são procedentes da região andina. 
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Destaca-se o fato de ser vizinho da Colômbia, Peru e Bolívia, maiores produtores de 

cocaína no mundo. Outro fato relevante do relatório da UNODC é que o Brasil é um dos 

maiores mercados consumidores de drogas no mundo, atraindo interesse de grupos 

criminosos. 

O resultado de toda problemática apresentada acima reflete diretamente na 

segurança pública, colocando o país entre os mais violentos do mundo. Segundo IPEA 

(2019), em 2016 foram 62.517 homicídios e em 2017 foram 65.602, umas das taxas de 

mortes intencionais mais altas do mundo. Este é o ambiente operacional que, atingindo 

seu ápice de violência em 2017, passou a ser questão de defesa nacional, tendo o 

Ministério da Defesa (MD) assumido a linha de frente no combate ao narcotráfico. 

O Exército Brasileiro, por ser a força terrestre e possuir maior efetivo em pessoal, 

foi incumbido da maior parte dos projetos estratégicos e operações para combate ao 

narcotráfico. O histórico de sucesso da Força cria expectativa na sociedade, 

desacreditada com as instituições, ao mesmo tempo que traz grande responsabilidade ao 

tentar reverte o grave quadro da segurança pública no país.  

Diante deste fato, algumas questões norteiam a sociedade: será que a ação do 

Estado Brasileiro de empregar cada vez mais as Forças Armadas, especificamente o 

Exército, no combate ao tráfico de drogas e armas foi a postura correta? Diante dos altos 

índices de criminalidade dos dias atuais, a atuação do Exército Brasileiro tem sido eficaz?  

 

1.2 OBJETIVOS 

Este estudo busca analisar a atuação do Exército Brasileiro na redução do tráfico 

de drogas e armas que, a partir dos anos 2000, passou a ser cada vez mais empregado 

na linha de frente no combate ao narcotráfico. Devido a importância estratégica das 

fronteiras para segurança pública, tal análise se estende dos anos 2000 até os dias atuais 

e se resume à atuação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira, área de 150 km de 

largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do 

raciocínio descritivo apresentado: 

a)  Apresentar como se deu processo de securitização do combate ao tráfico de 

drogas e armas no Brasil; 

b) Demonstrar a importância das fronteiras no combate ao tráfico de drogas e 

armas; 

c) Apresentar como o Exército Brasileiro tem atuado na fronteira para coibir o 

tráfico de drogas e armas; e 
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d) Apresentar os resultados da atuação do Exército Brasileiro no combate ao 

tráfico de drogas e armas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

No Brasil, o emprego das Forças Armadas no combate ao narcotráfico é muito 

incipiente. Começou com a Lei Complementar nº 97/99 que conferiu o chamado poder de 

polícia ao Exército, permitindo a mobilização de militares para funções de segurança 

pública. Contudo, a partir de 2010, a Política Nacional de Defesa (PND) começou a ver o 

narcotráfico como uma ameaça potencial à soberania e aos interesses nacionais, 

passando para agenda de defesa nacional. Desde então, há um aumento significativo no 

emprego das Forças Armadas na segurança pública (BRASIL, 2010). 

Devido ao pouco tempo desta nova postura de securitização do Estado, de 

aproximadamente vinte anos, não há um estudo aprofundado dos reflexos que o emprego 

indiscriminado do Exército pode ocasionar no futuro para a imagem da Força. Em outros 

países, esta experiência não deu certo, pois as Forças Armadas, último bastião da defesa 

nacional, tornaram-se apenas mais uma força de segurança pública reforçada.  

Temos casos mais antigos, como Colômbia e Peru, e os mais intensos atualmente, 

como o México. O que aconteceu nesses países costuma ser parecido: 1) as forças 

armadas são penetradas pela corrupção, do mesmo modo que as polícias foram 

antes; 2) o contato direto com a população leva a abusos de poder e à perda de 

confiança por parte da população; 3) as práticas de treinamento e os meios 

(equipamentos, armas) são readaptados para a função ‘antidrogas’, o que, na 

prática, transforma as forças armadas em tropas policiais de elite, do tipo BOPE; 4) 

termina por incapacitar as forças armadas a cumprir suas funções de defesa da 

soberania, transformando-as em forças policiais ( RODRIGUES, 2002, p. 95). 

Segundo o Art 16-A do Lei Complementar n° 97/99, o emprego das Forças 

Armadas em operações de garantia da lei e da ordem deve ser temporária, episódica e em 

área previamente estabelecida (BRASIL, 1999). A legislação, sabiamente, restringe este 

emprego justamente para evitar o que ocorreu em outros países. 

Contudo, observa-se que os governos, na necessidade de responder aos 

problemas em curto prazo e de maneira eficiente, estão tendendo a banalizar este emprego 

visando aprovação por parte da população que carece dessas medidas públicas (COSTA, 

2015, p. 29). 

Logo, a justificativa para esta pesquisa é demonstrar que o emprego das Forças 

Armadas deve ser em casos excepcionais, somente após esgotados todos os outros meios 

de força que o Estado dispõe. Para contornar a crítica situação que o país se encontra, a 
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solução é investir na preparação material e intelectual das polícias e agências que são 

voltadas para o combate ao tráfico de drogas e armas, deixando as Forças Armadas como 

reserva para situações de emergência. 

A contribuição deste trabalho está em apresentar todas as capacidades que o 

Exército possui, a excelência na gestão de recursos e maneira de operar, conforme será 

apresentado mais à frente. Desta forma, ao invés de utilizá-lo na linha de frente no combate 

ao narcotráfico, o ideal seria aproveitar a expertise que ele adquiriu ao longo desses quase 

vinte anos de atuação na segurança pública para capacitar os recursos humanos das 

forças policiais, além de adquirir materiais de ponta, voltados para este tipo de operação.  

 

2. METODOLOGIA  

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou coleta documental, análise de 

conteúdo e discussão de resultados. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, tendo em vista 

a grande quantidade de material disponível acerca do tema, atendo-se a atuação do 

Exército Brasileiro na faixa fronteira a partir dos anos 2000, quando, após alterações nas 

legislações, iniciada com Lei Complementar nº 97/99, ocorreu o emprego cada vez mais 

frequente dos militares em operações de garantia da lei e da ordem, além de receber a 

gestão de grandes projetos estratégicos, passando gradativamente a assumir mais 

responsabilidade à frente da segurança pública no país. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

A principal legislação que regulava a atuação das Forças Armadas até 1999 era 

a Constituição Federal de 1988 (CF / 88), que tratava o emprego em garantia da lei e da 

ordem de maneira geral. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas 

com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 

1988, p. 89). 

Contudo, dada a necessidade do emprego em atribuições subsidiárias, veio a Lei 

Complementar nº 97/99, que posteriormente foi alterada pela Lei Complementar n° 

117/04, ambas atribuindo o poder de polícia às Forças Armadas de forma preventiva e 

repressiva na faixa de fronteira.  
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O Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, aumentou ainda mais a 

oportunidade de atuação ao atribuir poder de polícia ostensiva das Forças Armadas para 

além do limite da faixa de fronteira, quando em empregado na garantia da lei e da ordem 

(BRASIL, 2001). 

Em 2010, a Lei Complementar nº 136/10, ampliou a política de defesa das 

fronteiras, priorizando o combate ao narcotráfico. No Inciso VII do Art. 9°, destaca-se a 

“ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, 

agindo em operação combinada com organismos de fiscalização competentes” (BRASIL, 

2010). 

A partir de sua criação em 2010, a Estratégia Nacional de Defesa (END) trouxe 

duas grandes iniciativas orientadoras para proteção das fronteiras: o Sistema de 

Monitoramento Integrado de Fronteiras (SISFRON), criado em 2012, que visa monitorar 

toda fronteira através da presença de tropas, de aeronaves tripuladas e não-tripuladas, 

radares, equipamentos de Comando e Controle, modernização dos materiais da 

Organizações Militares já existentes e pelo compartilhamento de informações de forma 

integrada com os órgãos de segurança pública; e o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), 

criado em 2011, formado por duas operações, Sentinela e Ágata. Esta última, sob 

coordenação do Ministério da Defesa, ocorre pelo menos duas vezes por ano e conta com 

destacada participação do Exército, que atua com grande efetivo e material em operações 

de garantia da lei e da ordem em toda faixa de fronteira do país (SCHERMA, 2016, p. 73).  

Outros projetos estratégicos do Exército são o Sentinela da Pátria, Amazônia 

Protegida e Cobatente Brasileiro, todos com objetivo de aumentar a presença do Estado 

na faixa fronteira com implantação, modernização e aquisição de materiais e unidades 

militares (FAGUNDES, 2019, p. 132).  

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS 

A crise de segurança pública no Brasil é resultado de uma série de vetores 

econômicos, culturais, sociais e políticos que, conjugados ao longo de décadas de 

negligência, deixou o país na grave situação de violência que se encontra. Como forma 

de dar uma resposta imediata à população, o governo tem utilizado cada vez mais as 

Forças Armadas na segurança pública, a chamada securitização. 

A transição do problema do narcotráfico da agenda de segurança pública para a 

de defesa nacional pode ser caracterizada como uma elevação do problema da 
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agenda politizada normal do Estado brasileiro para a agenda de segurança, 

caracterizando-se como um processo de securitização (COSTA, 2015, p. 37).  

A intenção do governo, com a política de securitização, é, principalmente, a 

aprovação popular. Segundo pesquisa solicitada pelo Ministério da Defesa, a 

confiabilidade da população no trabalho do Exército é 80,3% (BRASIL, 2018). Conforme 

IPEA, de uma amostra entrevistada, 54,2% temem o crime organizado e suas 

consequências, sendo essa identificada como principal ameaça tanto a nível doméstico 

quanto internacional, visto que cerca de apenas 30% temiam uma guerra tradicional. Já 

58,7% indicaram que a principal atribuição do Exército seria combater a criminalidade em 

conjunto com as polícias (BRASIL, 2011, p.16). Diante destes indicadores, observa-se 

claramente a posição favorável da população em relação ao emprego do Exército, 

instituição de maior credibilidade no país, para solucionar o problema da segurança 

pública, maior ameaça para população.  

Entretanto, não se pretende afirmar que emprego das Forças Armadas no 

combate ao narcotráfico foi uma estratégia para aumentar o apreço pelo governo 

FHC e futuramente, seu sucessor, Lula. Mas a predisposição do uso militar na 

repressão ao tráfico pode ser caracterizada como uma atitude imediatista e 

unilateral direcionada ao combate à oferta de drogas, e não à diminuição da 

demanda (COSTA, 2015, p. 29). 

Neste contexto político, a partir dos anos 2000, com a escalada da crise na 

segurança pública, a atuação do Estado Brasileiro no combate ao tráfico de drogas e 

armas foi investir cada vez mais em segurança, aumentando os recursos destinados ao 

Ministério da Defesa, conforme pode ser observado no Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – Orçamento do Ministério da Defesa 
Fonte: BRASIL, 2019 

 

https://www.defesa.gov.br/orcamento
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Para Scherma (2016, p. 71), acompanhando aumento do orçamento do Ministério 

da Defesa, observa-se uma ênfase maior nas fronteiras. A partir de 2004, o PCN 

aumentou significativamente seus recursos e sua área de atuação. Inicialmente, abrangia 

somente a bacia do rio Amazonas e Solimões, passando agora a atuar em toda Amazônia 

Legal, incluindo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Pará, Rondônia e Roraima. Desta forma, conclui-se que à medida que a segurança 

pública foi ganhando importância, as fronteiras passaram a receber maiores investimento, 

tornando-se estratégicas para o combate ao narcotráfico. 

Nas décadas seguintes, outros projetos na faixa de fronteira ganhariam destaque. 

O SISFRON está previsto para ser concluído até 2035 com orçamento de 

aproximadamente 12 bilhões de reais, sob gestão total do Exército, corroborando com a 

preponderância da visão securitizadora nas fronteiras (SCHERMA, 2016, p.75).  

Diante deste cenário, o Exército Brasileiro, por ser a força terrestre e dispor de 

grande efetivo, foi o mais empregado pelo Ministério da Defesa nesse processo de 

securitização. Conforme Gráfico 2, observa-se uma linha de tendência crescente desde 

1992, indicando emprego cada vez maior, acentuando ainda mais a curva a partir do ano 

2010, devido ao agravamento da crise na segurança pública. 

 

GRÁFICO 2 – Ocorrências de operações de GLO 
Fonte: BRASIL, 2019 

No Gráfico 2, consta somente as operações de garantia da lei e da ordem que, 

segundo LC nº 97/99, são realizadas mediante decreto presidencial após esgotadas as 

forças de segurança pública previstas no Art. 144 da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988). Assim, não entra operações que o Exército executa na faixa de fronteira, 

pois, neste caso, não depende de determinação do Presidente. Mas cabe destacar que 

tanto as operações na faixa de fronteira quanto as operações de garantia da lei e da ordem 

são voltadas para o mesmo fim, quando o Exército exerce o poder de polícia ostensiva. O 

https://www.defesa.gov.br/index.php/exercicios-e-operacoes/garantia-da-lei-e-da-ordem
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gráfico apenas para ratifica o aumento do emprego do Exército em operações desse tipo 

no Brasil. 

Voltando-se mais especificamente para a fronteira, objeto desta pesquisa, é 

importante destacar a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Por estar localizada em 

Dourados-MS, próxima à fronteira com Paraguai, é considerada uma Grande Unidade 

estratégica para o Brasil. O 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) é uma de 

suas unidades operacionais e serve como referência para observar que, na faixa de 

fronteira, o processo de securitização fica ainda mais evidente. Segundo Bolze (2017, p. 

11), o 11º RC Mec foi empregado quatorze vezes em operações na faixa de fronteira, 

sendo praticamente o único tipo de missão que a Unidade participou nos últimos anos. 

Desta forma, conclui-se que processo de securitização foi lento e progressivo no 

país, aumentando de acordo com o aumento violência. Como forma de solucionar o 

problema, o Exército passou a ser cada vez mais empregado. Esse processo foi mais 

acentuado nas fronteiras, pois grande parte do tráfico de drogas e armas do Brasil ocorre 

nas regiões limítrofes com países sul-americanos. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DAS FRONTEIRAS NO COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS E 

ARMAS 

A fim de melhor entender a problemática das fronteiras na segurança pública, foi 

aberta uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre Violência Urbana na Câmara 

dos Deputados. Dela verificou-se que há 18 pontos de travessia utilizado pelos traficantes 

na fronteira do Brasil. Dos 18, Mato Grosso do Sul acumula 7 pontos, além do Paraná e 

Rio Grande do Sul que também se destacaram, principalmente no tráfico de drogas e 

armas (ANDRADE, 2018, p. 119). 

Outro importante aspecto levantado na CPI foi que o tráfico é dinâmico, 

adaptando-se à fiscalização. Os traficantes utilizam animais, pessoas, veículos e 

aeronaves para driblar a polícia. Segundo a Polícia Federal, as apreensões de cocaína 

em 2000 foram de 6,1 toneladas, enquanto que em 2018 passaram para 79,2 toneladas 

(BRASIL, 2019). Este fato mostra a importância crescente do Brasil no tráfico internacional 

de drogas e armas, que, devido a ineficiente política de combate ao narcotráfico, tem se 

tornando corredor para escoamento desses produtos para o resto do mundo.   

A consolidação do Brasil como uma das principais rotas de tráfico da cocaína 

produzida nos Andes para a Europa era uma questão de tempo. Com o aumento 

da repressão ao tráfico nos países antes utilizados como rota da droga para a 

Europa, como México, Panamá e República Dominicana, os traficantes que 

operam na América Latina tiveram de encontrar outros caminhos. Os cerca de 17 

mil quilômetros de fronteiras do Brasil com dez países sul-americanos, até agora 
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muito pouco vigiados, e a ineficácia das políticas de prevenção e combate às 

drogas facilitaram a escolha dos criminosos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2010, p. 82). 

Conforme relatório da UNODC, o maior produtor de cocaína do mundo é a 

Colômbia, seguido de Bolívia e Peru, enquanto que o maior produtor de maconha é o 

Paraguai. Todos eles juntos correspondem a grande maioria da extensão territorial da 

faixa de fronteira do Brasil, demonstrando a necessidade de maior atenção nessa região 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2018). 

Segundo o mapa do Tráfico de Armas, elaborado pela ONG Viva Rio e divulgado 

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o tráfico de armas está diretamente ligado 

ao de drogas, tendo inclusive rotas parecidas. A diferença é que o primeiro ocorre de 

maneira mais pulverizada e o destino final é as grandes capitais, enquanto a maior parte 

da droga apenas utiliza o Brasil como rota, tendo como destino final os países da Europa 

(BRASIL, 2019). 

Desta forma, conclui-se que as Regiões Sul e Centro-Oeste merecem atenção 

especial por possuírem fronteiras secas e melhor rede de estradas para escoamento do 

tráfico drogas e armas, além de estarem mais próximas dos grandes produtores mundiais.  

 

3.3 ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA PROTEÇÃO DAS FRONTEIRAS 

Com a Lei Complementar nº 97/99, alterada pela LC nº 117/04 e LC nº 136/10, as 

Forças Armadas começaram a ter poder de polícia. Com a criação do Ministério da Defesa 

em 1999, o órgão passou a ter mais autonomia e coordenar de maneira mais eficaz os 

esforços das três Forças. Com a criação da Política Nacional de Defesa (PND) e a 

Estratégia Nacional de Defesa (END) em 2008, o combate aos crimes transfronteiriços 

passou a ser prioridade e as agências passaram a trabalhar de forma integrada com o 

Ministério da Defesa. Desde então, nota-se que houve uma mudança na forma como o 

Brasil passou a utilizar os recursos que dispunha na defesa de suas fronteiras e, 

indiretamente, passou a interferir na repressão ao tráfico de drogas e armas (BRASIL, 

2008). 

Em 2011, o Decreto n° 7.496, de 8 de junho de 2011, instituiu o PEF “para o 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos 

transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira” (BRASIL, 2011). 

As principais ações compreendidas no âmbito deste Plano foram a Operação Ágata e 

Sentinela. A primeira, sob coordenação do Ministério da Defesa, contou com a 

participação de diversos órgãos e agências nacionais em parceria com as Forças 

Armadas, como a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Polícia Federal, o Instituto 
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Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Secretaria 

da Receita Federal, o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e a Força Nacional 

deOSegurança Pública. A operação Sentinela, coordenada pelo Ministério da Justiça 

contou com o apoio dos Ministérios da Defesa e da Fazenda, entre outras forças de 

segurança pública, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional 

de Segurança Pública, objetivando reprimir os crimes transfronteiriços no Brasil, 

especialmente o tráfico de drogas e armas (ANDRADE, 2018, p. 135). 

No nível estratégico, destaque foi a implantação do SISFRON, descrito por 

Andrade (2018, p. 137) como um “sistema de sensoriamento, de apoio à decisão e de 

atuação operacional, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação do 

Estado na faixa de fronteira”.  

O Sisfron prevê a aquisição de dois scanners, iguais aos que estão sendo 

adquiridos pela Polícia Rodoviária Federal, com a finalidade de uso em postos 

móveis de bloqueio. Nesse caso, eles aproveitaram a mesma licitação da Polícia 

Rodoviária Federal. As operações interagências incluem não só segurança 

pública, mas também Ibama e Receita Federal, por exemplo. Outro aspecto da 

cooperação interagências é o compartilhamento de antenas com outros órgãos 

que já possuem, caso do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). 

Para isso estão buscando estabelecer convênio com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (ANDRADE, 2018, p.140). 

Desta forma, conclui-se que desde o Estado Brasileiro assumiu a postura de 

securitizar a segurança pública. O Exército assumiu grande responsabilidade em todos os 

níveis de planejamento, desde o nível tático, com o emprego de tropas em operações de 

garantia da lei e da ordem, até níveis políticos e estratégicos, com alterações nas 

legislações que ampliaram cada vez mais o poder de polícia ao Exército, e os projetos 

como o SISFRON. Muito deles estão voltados para a defesa externa, mas, diante do atual 

cenário em que o narcotráfico ameaça a estabilidade institucional do país, a defesa 

externa confunde-se com segurança pública, conforme palavras do ex-Comandante do 

Exército, General Villas Bôas, em entrevista ao jornal Estadão (MONTEIRO, 2015).  

 

3.4. OS RESULTADOS DO EMPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO COMBATE AO 

TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS 

Observa-se que, mesmo diante de todo investimento feito em segurança nos 

últimos anos, índices importantes como a taxa de homicídios não param de crescer no 

país. Segundo IPEA (2019), o número de homicídios no Brasil em 2000 era de 45.433 e, 

em 2017, pulou para 59.128 mortes. 
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Diante do exposto, fica a impressão de que o Exército não tem cumprido muito 

bem sua missão. Contudo, ele tem se esforçado bastante para dar conta da grande 

demanda de tarefas lhe foram atribuídas nos últimos anos, mesmo a maioria delas não 

sendo sua missão precípua. O PEF, que engloba as Operações Ágata e Sentinela, tem 

gerado resultados importantes contra o tráfico de drogas e armas, conforme Tabela 1. 

319.635 – Veículos vistoriados 

222 – Aviões inspecionados 

5.681 – Embarcações vistoriadas e 498 apreendidas 

4 – Pistas clandestinas de pouso destruídas 

19.892 Kg – Explosivos apreendidos 

11.801 Kg – Entorpecentes apreendidos 

TABELA 1 – Resultados da operação Ágata, até a 6ª edição 
Fonte: BRASIL, 2012 

Na Operação Sentinela, o Exército participa mais com pessoal de inteligência na 

investigação das facções criminosas. Contudo, mesmo com pouco efetivo empregado é a 

que mais dá resultado positivo, onde ocorre as maiores apreensões. As operações com 

tropa são muito divulgadas pela mídia e inibe a atuação do tráfico. A Tabela 2 apresenta 

os resultados obtidos no período de junho de 2011 a novembro de 2012.  

42 organizações criminosas desarticuladas 

20.000 pessoas presas 

350 toneladas de drogas apreendidas 

R$ 10,7 milhões oriundos de atividades ilícitas apreendidas 

1,89 millhão de medicamentos falsificados e proibidos pela ANVISA 

7.500 veículos apreendidos 

TABELA 2 – Resultado operação Sentinela no período de junho/2011 à novembro/2012 
Fonte: BRASIL, 2012 

Os dados acima referem-se às operações que o Exército participou nos últimos 

anos. Contudo, observa-se que a quantidade de droga e pessoas apreendida no nível 

nacional tem subido vertiginosamente. Segundo a Polícia Federal, em 1995 foram 

apreendidos 3,1 toneladas de cocaína e 3,3 toneladas de maconha, sendo que em 2018 

saltou para 79,2 toneladas de cocaína e 268 toneladas de maconha. Em 2006, foram 

45.133 pessoas presas por tráfico de drogas, enquanto que, em 2015, foram 147.096 

pessoas (BRASIL, 2019). Todos esses dados demonstram que a repressão ao tráfico de 

drogas e armas está funcionando e que o Exército, à frente dos diversos projetos 

implantados e operações na faixa de fronteira, tem atingido os objetivos propostos pela 

Estratégia Nacional de Defesa e pela Política Nacional de Defesa .  
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Contudo, o lucrativo comércio da droga e arma encontraram um terreno fértil na 

América do Sul. A baixa renda per capita nesses países contribuem para atrair muitos 

jovens para o mundo do crime, aumentando a quantidade de pessoas envolvidas no tráfico 

(LANZELOTTE, 2018, p. 26). Outro fato relevante nesta região é a ineficiente política de 

combate adotadas pelos Estados e a complexidade territorial. Desta forma, os resultados 

acima não representam a realidade, pois o fato de mais pessoas sendo presas e mais 

drogas apreendidas indicam que o comércio está aumentando.  

Inclusive o fato de pequenos e médios traficantes serem presos fortalecem ainda 

mais as grandes facções, pois concentram o comércio em algumas poucas mãos. Logo, 

as políticas de combate ao narcotráfico do Estado devem estar voltadas para os grandes 

traficantes, os que possuem recursos para financiar guerrilha, adquirir equipamentos 

pesados e de alta tecnologia e até corromper agentes do governo para obter privilégios, 

ameaçando a soberania nacional (LANZELOTTE, 2018, p. 27).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns críticos podem questionar os resultados da securitização ao se analisar 

friamente os dados após quase 20 anos da LC n° 97/99, que deu início a este processo. 

Afinal, o objetivo principal ainda não foi cumprido: reduzir o tráfico de drogas e armas a 

fim de diminuir a criminalidade no país. Contudo, muitos fatores têm que atuar em conjunto 

com o Exército para alcançar os resultados planejados, pois não é apenas com as 

medidas repressivas que um problema tão complexo como a segurança pública será 

resolvido. Há uma infinidade de melhorias econômicas, sociais, políticas e culturais que o 

país precisa implantar para reduzir a violência.  

A atuação do governo em empregar o Exército foi muito positiva, e os objetivos 

da END e PND foram e estão sendo plenamente cumpridos. Os projetos estratégicos 

estão sendo implantados e operações interagências estão ocorrendo, havendo grandes 

apreensões de drogas e armas. Houve significativa melhora na segurança nacional, 

principalmente na faixa de fronteira considerada estratégica para o país.  

As operações de inteligência, utilizando as diversas agências do país trabalhando 

de forma integrada, mostrou-se mais eficiente que a militarização. O emprego de tropas é 

rapidamente divulgado pela mídia e perde-se o efeito surpresa. Por outro lado, continuam 

sendo importantes devido ao seu efeito dissuasório, mas devem ser associados às 

investigações. 

Outro fator que se mostrou importante foi a capacidade que o tráfico tem de se 

adaptar à fiscalização. O Estado também deve estar constantemente se adequando as 
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novas modalidades. Para isto, é fundamental a troca de informações entre agências, 

simpósios e pessoal especializado, capacitando os agentes que trabalham na área de 

repressão.   

Contudo, além da repressão, o governo deve investir mais na prevenção. Deve 

buscar políticas sociais, criar uma sociedade justa e mais consciente dos malefícios das 

drogas, oferecer oportunidade para tratamento de dependentes químicos e buscar 

experiências em outros países que já passaram por este processo de securitização para 

adaptar à realidade brasileira. 
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