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RESUMO 
 

     O artigo analisa os efeitos que a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON) nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) do Comando de Fronteira 

Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva poderá acarretar para a operacionalidade 

daquelas frações, no combate contra os delitos transnacionais e ambientais na tríplice fronteira 

amazônica, compreendida entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Os últimos anos foram 

marcados pela crescente ocorrência de atividades ilícitas na região, quais sejam: o 

narcotráfico, a exploração ilegal de madeira, o desmatamento, o contrabando e o descaminho 

(medicamentos, combustíveis, armas, etc.), a caça e a pesca predatória, o tráfico de animais 

silvestres, a mineração por dragas, as invasões de terras indígenas, os cultivos ilícitos, a 

pirataria, a imigração illegal e a atuação de organizações criminosas. O estudo propõe que a 

implantação de meios de defesa de última geração, através do referido Programa Estratégico 

do Exército Brasileiro, trará o incremento da capacidade de sensoriamento, monitoramento e 

mobilidade dos PEF, permitindo a identificação da ocorrência de ilícitos com antecedência e 

oportunidade, possibilitando tempo para a preparação de uma resposta eficiente e segura, e 

diminuindo as vulnerabilidades da tropa, durante a sua atuação na repressão aos referidos 

delitos. 

Palavras-chave: Crimes transnacionais; SISFRON; Exército Brasileiro; fronteira; Amazônia. 

 

ABSTRACT 

 

     The article analyzes the effects that the implementation of the Integrated Border Monitoring 

System (SISFRON) in the Special Border Platoons (PEF) of the Solimões Frontier Command / 

8th Jungle Infantry Battalion could lead to the operability of those fractions, in the combat 

against the transnational and environmental crimes on the triple Amazon border between Brazil, 

Colombia and Peru. The last years have been marked by the increasing occurrence of illegal 

activities in the region, such as: drug trafficking, illegal logging, deforestation, smuggling and 

misconduct (medicines, fuels, weapons, etc.), hunting and predatory fishing, wildlife trafficking, 

dredging, invasions of indigenous lands, illicit crops, piracy, illegal immigration and the activities 

of criminal organizations. The study proposes that the implementation of state-of-the-art 

defense means, through the aforementioned Brazilian Army Strategic Program, will increase the 

capacity for sensing, monitoring and mobility of the PEF, allowing the identification of the 

occurrence of illicit crimes in advance and opportunity, time for the preparation of an efficient 

and safe response, and reducing the vulnerabilities of the troops during their action to repress 

such crimes. 

Keywords: Transnational crimes; SISFRON; Brazilian army; border; Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO  

    A preocupação com a Amazônia remonta o século XVII, ainda no Brasil 

Colônia, quando, em 1637, mais de 2.000 (dois mil) luso-brasileiros, liderados 

pelo sertanista Pedro Teixeira, partiram em uma expedição de penetração pelo 

Rio Amazonas, reconhecendo e expandindo as fronteiras do domínio 

português, além do Tratado de Tordesilhas.  

    Nos tempos modernos, a grande extensão da Amazônia Legal, a 

permeabilidade de seus limites fronteiriços, e o seu esvaziamento demográfico, 

constituem-se como grandes desafios para o combate aos delitos 

transnacionais e ambientais, na faixa de fronteira. Tal afirmativa pode ser 

confirmada com a leitura da Política Nacional de Defesa – PND (BRASIL, 

2012), que traz em seu texto: 

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. (BRASIL, 2012) 
 

    A Estratégia Nacional de Defesa – END (BRASIL, 2012), elaborada em 

2008, e reeditada em 2012, traz em seu escopo as diretrizes de uma 

implementação tecnológica na vigilância da faixa de fronteira, principalmente a 

amazônica, através do monitoramento, do controle e da mobilidade. 

          Com intuito de fazer valer as diretrizes da END, o Exército Brasileiro 

desenvolveu uma agenda voltada para a elaboração de Projetos Estratégicos, 

que hoje se configura no Portfólio Estratégico do Exército, composto pelos 

programas: Astros 2020, Aviação do Exército, Defesa Antiaérea, Defesa 

Cibernética, Guarani, Proteger e SISFRON (Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras). 

      O SISFRON, conceitualmente, é um sistema de sensoriamento e de 

apoio à decisão, em apoio ao emprego operacional, atuando de forma 

integrada, cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de 

monitoramento e de ação do Estado na faixa de fronteira terrestre, 

potencializando a atuação dos entes governamentais com responsabilidades 

sobre a área.  

    A portaria nº 512- EME, de 11 de dezembro de 2017, aprovou a Diretriz 

de Implantação do Programa Estratégico do Exército Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras – PrgEE SISFRON. O documento traz, em seu 

escopo, um calendário faseado para o programa, em que previu para o ano de 
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2018, o início da implantação do mesmo nos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF) do Comando Militar da Amazônia (CMA), mais especificamentos nos 

PEF de Vila Bittencourt e Ipiranga, ambos subordinados ao Comando de 

Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron 

Solimões/8ºBIS). 

A implantação dar-se-á por meio da composição de um Módulo Especial 

de Fronteira (MEF), composto por modernos meios de sensoriamento e de 

mobilidade, a ser distribuído aos PEF (com prioridade para os PEF de Vila 

Bittencourt e Ipiranga).  

Em vista dos crescentes casos de delitos transnacionais e ambientais 

ocorridos na área de responsabilidade dos referidos PEF, a implantação do 

PrgEE SISFRON incrementará a capacidade de sensoriamento, monitoramento 

e mobilidade dos pelotões, permitindo a identificação da ocorrência de ilícitos 

com antecedência e oportunidade, e ofertando maior tempo para a preparação 

de uma resposta eficiente e segura. 

 Desse paradigma, surge a temática deste trabalho: “A implantação do 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras nos Pelotões Especiais De 

Fronteira (PEF) do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de Infantaria 

de Selva”.  

 

1.1 PROBLEMA  

 

        Conforme a Lei Complementar da Presidência da República nº 97, de 9 de 

junho de 1999, com nova redação dada pelas Leis Complementares nº 117, de 

2004, e nº 136, de 2010, cabe às Forças Armadas: “(...) atuar, por meio de 

ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas 

águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade 

ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder 

Executivo(...)”. A letra da referida legislação deixa claro o papel das Forças 

Armadas no controle da faixa de fronteira e a necessidade de suas tropas 

estarem aptas às atividades inerentes ao cumprimento dessa missão. 

As últimas décadas foram marcadas pela crescente ocorrência de 

atividades ilícitas na região da tríplice fronteira amazônica, compreendida entre  

Brasil, Colômbia e Peru. São exemplos dessas atividades: o narcotráfico, a 

exploração ilegal de madeira, o desmatamento, o contrabando e o descaminho 
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(medicamentos, combustíveis, armas, etc.), a caça e a pesca predatória, o 

tráfico de animais silvestres, a mineração por dragas, as invasões de terras 

indígenas, os cultivos ilícitos, a pirataria, a imigração illegal e a atuação de 

organizações criminosas. 

              No intuito de adequar as demandas de emprego dos PEF no combate 

contra os crimes transfronteiriços e ambientais, conforme previsto nas 

legislações em vigor, foi formulado o seguinte problema:  

  Em que medida a implantação do PrgEE SISFRON nos Pelotões 

Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões / 8º Batalhão de 

Infantaria de Selva, contribuirá para o combate, daquelas frações, contra os 

delitos transnacionais e ambientais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo pretende verificar quais os efeitos que a implantação 

do PrgEE SISFRON nos PEF do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS poderá acarretar 

para a operacionalidade, daquelas frações, no combate contra os delitos 

transnacionais e ambientais. 

          Para alcançar o objetivo geral, faz-se necessário o estabelecimento de 

alguns objetivos específicos, para que se possa ter um entendimento pleno 

sobre a missão, o preparo e o emprego dos PEF do Comando Militar da 

Amazônia, e, como os meios de sensoriamento e mobilidade adequados 

podem influenciar diretamente na capacidade dessas frações de cumprirem o 

seu papel de vigilância das nossas fronteiras. Para tanto, segue o rol de 

objetivos específicos delimitados para o projeto: 

a) Apresentar as principais missões dos PEF na realização de ações 

preventivas e repressivas contra delitos na faixa de fronteira; 

b) Descrever a crescente ocorrência de delitos transnacionais e 

ambientais na área de responsabilidade dos PEF do CMA; 

c) Apresentar a Diretriz de Implantação do PrgEE SISFRON, na faixa de 

fronteira; 

d) Formular uma proposta de composição do Módulo Especial de 

Fronteira (MEF), a ser distribuído no contexto da implantação do PrgEE 

SISFRON, elencando as prioridades dos meios tecnológicos que melhor se 

adequam às demandas dos PEF, coerentes com as suas possibilidades de 

emprego. 
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e) Concluir sobre os efeitos a serem alcançados com a implantação do 

PrgEE SISFRON nos PEF, por meio da composição do Módulo Especial de 

Fronteira, para a operacionalidade dos PEF do CMA. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

      

         Nos dias atuais, o constante emprego do Exército Brasileiro no combate 

contra os crimes transnacionais e ambientais nas faixas de fronteira do país, 

retrata a importância da manutenção dos níveis de operacionalidade das tropas 

que são empregadas neste tipo de operação.  

          No intuito de preservar essa operacionalidade, e de projetá-la para o 

futuro, adequando-se à realidade do combate moderno, o Exército Brasileiro 

criou o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), que gerencia os programas 

de modernização da Força.  

          Dentre os referidos programas, podemos destacar o Programa Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON, que visa a implantação 

de capacidades que favoreçam a ação do Estado na faixa de fronteira, 

ampliando a presença e a capacidade da atuação da tropa federal, por meio de 

equipamentos de sensoriamento, de apoio à decisão e de apoio ao emprego 

operacional.  

          O enfoque desta pesquisa está voltado para a implantação do SISFRON 

nas frações do Exército Brasileiro localizadas no CMA, mais especificamente, 

na região da tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru. Ali, a 

Força Terrestre desdobra o Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de 

Infantaria de Selva, responsável pelo patrulhamento e a vigilância em 1.630 km 

de linha de fronteira, com a atuação de quatro Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF), sendo dois ao norte de Tabatinga/AM (3° PEF - Vila Bittencourt e 2º 

PEF - Ipiranga), e dois ao sul (4º PEF - Estirão do Equador e 1º PEF - 

Palmeiras do Javari).  

          Ao longo da pesquisa, buscou-se a coleta de informações junto ao 

Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia 

(CCOp CMA) e aos militares que já integraram os PEF do CMA, justamente 

para analisar a capacidade operacional das referidas frações no cumprimento 

de suas missões na faixa de fronteira.          

          Dentre as informações coletadas junto ao CCOp CMA, ressaltam-se os 

Resultados Tangíveis do CMA, referentes a apreensão de drogas e de 
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armamentos/munições ilegais, nos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme 

segue:  

 Gráfico 1. Resultados tangíveis – apreensão de drogas. 

 Fonte: Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. 

 

 Gráfico 2. Resultados tangíveis – apreensão de armamento e munição illegal. 

 Fonte: Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. 

  

Da análise dos gráficos 1 e 2, verifica-se, no ano de 2018, um 

considerável aumento das apreensões referentes ao contrabando de armas e 

ao tráfico de drogas.  
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          Conforme a entrevista realizada com o Capitão ALLAN FELIPE 

GONÇALVES CASTRO, Cmt 3º PEF (Vila Bittencourt) nos anos de 2017 e 

2018, aquela fração recebeu, somente naquele período, 7 (sete) Monóculos de 

visão noturna, 1 (uma) embarcação Guardian e 1 (um) Binóculo de visão 

termal. A utilização dos referidos meios permitiram, em várias oportunidades, 

uma rápida percepção da ameaça criminosa por parte do PEF, que, por sua 

vez, empreendeu vultuosas apreensões de material ilícito.  

Relacionando as informações obtidas na pesquisa, chegamos na 

constatação de que a maior quantidade de apreensões realizadas no ano de 

2018, por parte do CMA, está diretamente relacionada com a implantação de 

soluções tecnológicas nos PEF daquele Comando Militar de Área, como no 

exemplo do 3º PEF (Vila Bittencourt). 

             Com base em informações cedidas pelo CCOp CMA, o decréscimo dos 

números de apreensões relacionadas ao contrabando de armas e ao tráfico de 

drogas no ano de 2019, também observado nos gráficos 1 e 2, foi ocasionado 

pela alteração, e pelo aumento da capacidade, do modus operandi dos 

criminosos, que, no ano anterior, haviam sofrido consideráveis prejuízos 

advindos das apreensões realizadas. 

 Ainda da análise dos Resultados Tangíveis do CMA nos últimos 3 (três) 

anos, verifica-se um aumento significativo, no ano de 2019, das apreensões 

relacionadas a crimes ambientais, conforme os gráficos 3 e 4:  

 

 Gráfico 3. Resultados tangíveis – apreensão de animais silvestres contrabandeados. 

 Fonte: Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. 
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 Gráfico 4. Resultados tangíveis – apreensão de pescado ilegal. 

 Fonte: Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. 

 

Assim, com base nos dados apresentados, que trazem a necessidade de 

suplantar as capacidades dos criminososos em delitos transnacionais e o 

aumento significativo da ocorrência de delitos ambientais nas áreas de 

responsabilidade dos PEF do CMA, verifica-se a necessidade do 

reaparelhamento dos meios de sensoriamento e de mobilidade existentes 

naquelas frações destacadas. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma 

pesquisa a respeito de um tema atual e de suma importância para a adequação 

dos meios de sensoriamento que irão compor os PEF, através da implantação 

do SISFRON. 

O trabalho pretende, também, subsidiar os gestores do programa 

SISFRON, e os integrantes do CCOp CMA, com conhecimento acerca das 

necessidades dos PEF para operar na faixa de fronteira, servindo de 

pressuposto teórico para outros estudos que sigam nesta mesma linha de 

pesquisa. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O objeto formal deste projeto é o estudo do emprego dos PEF no 

combate contra os crimes transnacionais e ambientais, com a finalidade de 

verificar quais os efeitos trazidos para a operacionalidade dessas frações, com 

a implantação do PgrEE SISFRON.  
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        No que diz respeito à natureza, a pesquisa foi aplicada, e quanto a sua 

abordagem, a pesquisa foi qualitativa. O método utilizado foi o indutivo, e 

quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade descritiva, pois o assunto 

já é de conhecimento geral, e o que se busca é proporcionar uma nova 

abordagem para a realidade já existente. 

        No decorrer da pesquisa, foram utilizadas as seguintes técnicas: pesquisa 

bibliográfica, através de consultas a livros, artigos científicos, dissertações de 

mestrado, publicações militares e dicionários; pesquisa documental, através de 

consultas às leis, portarias, decretos, regulamentos e informações obtidas junto 

ao CCOp CMA; leitura analítica e fichamento das fontes; entrevistas com 

especialistas; questionários; argumentação e discussão de resultados. 

Para a coleta de dados foi realizado um trabalho investigativo, através das 

entrevistas com militares que tiveram a experiência no comando de um Pelotão 

Especial de Fronteira do CMA (Vila Bittencourt e Ipiranga), nos últimos anos; 

de questionários enviados aos militares que já exerceram funções operativas 

nos PEF do CMA e um levantamento de dados, junto ao CCOp do CMA.  

 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO 

DE 
EXECUÇÃO 

Questionário 
38 militares que exerceram funções operacionais 

nos PEF do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS 
JUN 19 

Entrevista 
4 Comandantes do PEF do Cmdo Fron 

Solimões/8ºBIS 
JUL 19 

Tabela 1. Metodologia aplicada na pesquisa. 

 Fonte: o autor. 

 

2.1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

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

a ago/2019. Como limite anterior, considerou-se o lançamento do Programa de 

Proteção lntegrada de Fronteiras (PPIF), pelo decreto n° 8.903, de 16 de 

novembro de 2016, que surgiu como resultante da END, instituída pelo Decreto 

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

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

posterior, considerou-se a compilação dos resultados das ferramentas 

utilizadas para a pesquisa (questionários e entrevistas). 
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Foram utilizadas as palavras-chave crimes transnacionais, SISFRON, 

Exército Brasileiro, fronteira e Amazônia, juntamente com seus correlatos em 

inglês e espanhol, na base de dados Scielo, em sítios eletrônicos de procura na 

internet, biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo 

selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol.  

  

        a. Critérios de inclusão: 

- estudos, matérias jornalísticas e portfólio do Exército Brasileiro; 

- leis, portarias, decretos, documentos e regulamentos acerca do PgrEE 

SISFRON; e 

        - estudos qualitativos sobre o PgrEE SISFRON e o combate aos crimes 

transfronteiriços e ambientais. 

 

        b. Critérios de exclusão:  

- a documentação revogada por leis, decretos e portarias mais recentes; e  

         - os levantamentos que fujam ao objetivo da pesquisa. 
 

2.2. COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes 

meios: entrevista exploratória e questionário. 

 

2.2.1 Entrevistas 
 

Com o objetivo de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes profissionais, em ordem cronológica de execução: 

 
 

NOME JUSTIFICATIVA 

EDVALDO EVARISTO DOS SANTOS FILHO – Cap EB 
Experiência como Cmt 2º PEF (Ipiranga)  

do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS (2014) 

BRUNO FERREIRA LEITE – Cap EB 
Experiência como Cmt 2º PEF (Ipiranga)  

do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS (2016) 

ROBSON FERREIRA BARBOSA – Cap EB 
Experiência como Cmt 3º PEF (Vila Bittencourt)  

do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS (2016) 

ALLAN FELIPE GONÇALVES CASTRO– Cap EB 
Experiência como Cmt 3º PEF (Vila Bittencourt)  
do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS (2017 e 2018) 

TABELA 2 – Quadro de profissionais entrevistados 
Fonte: O autor. 
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2.2.2. Questionário 

O universo da pesquisa foi delimitado a partir do efetivo de militares 

(oficiais, subtenentes e sargentos de carreira) que exerceram funções 

operacionais nos PEF do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS, no período estabelecido 

entre os anos de 2017 a 2018, após o lançamento do PPIF, em 2016. 

Os PEF do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS foram priorizados, pelo fato de 

serem os Pelotões Especiais de Fronteira do Comando Militar da Amazônia 

escolhidos como prioritários para a implantação do PgrEE SISFRON, conforme 

estabelecido na portaria nº 512- EME, de 11 de dezembro de 2017. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi 

restrita a militares que exerceram funções operacionais nos PEF do Cmdo Fron 

Solimões/8ºBIS, no período estabelecido entre os anos de 2017 a 2018. 

Dessa forma, utilizando-se dados obtidos em consultas ao Comando de 

Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, a população estudada 

foi estimada em 72 militares (n).  

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

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

entrevista. Para tanto, foi utilizado como parâmetro o nível de confiança igual a 

80% e erro amostral de 20%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como 

ideal (nideal) foi de 57 militares. 

 A amostra foi selecionada em diferentes épocas, de maneira a não 

haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma 

direta (pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail) para 45 

(quarenta e cinco) militares que atendiam os requisitos. Foram obtidas 38 

respostas (66,67% do nideal e 84,44% dos questionários enviados), não 

havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

Foi realizado um pré–teste com 6 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para 

integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis 

falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram 

observados erros que justificassem alterações no questionário e, portanto, 

seguiram-se os demais de forma idêntica. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa, buscou-se informações junto aos militares que já 

exerceram funções operacionais nos Pelotões Especiais de Fronteira do Cmdo 

Fron Solimões/8ºBIS, com o intuito de colher a experiência real daqueles que 

sentiram a dificuldade, na ponta da linha, do combate contra os delitos 

transfronteiriços e ambientais. Inicialmente, foi realizada a identificação dos 

participantes, conforme os dados dos gráficos que seguem. 

1º PEF - Palmeiras do 
Javari
18%

2º PEF - Ipiranga
29%

3º PEF - Vila 
Bittencourt

37%

4º PEF - Estirão do 
Equador

16%

PEF EM QUE SERVIRAM OS MILITARES PARTICIPANTES 
DO QUESTIONÁRIO 

1º PEF - Palmeiras do Javari 2º PEF - Ipiranga 3º PEF - Vila Bittencourt 4º PEF - Estirão do Equador

 Gráfico 5. PEF em que serviram os militares participantes do questionário. 

 Fonte: O autor. 

 Gráfico 6. Funções exercidas no PEF. 

 Fonte: O autor. 



15 
 

       Após a identificação do militar participante do questionário, quanto a qual 

PEF integrou e qual a função que exerceu, buscou-se coletar a opinião do 

mesmo, fruto da experiência que tivera no PEF, quanto ao grau de importância 

dos aspectos a serem observados na operacionalidade fração que integraram. 

Tal item, buscou alinhar a literatura vigente, com as experiências reais dos 

militares que serviram nos PEF, de forma a elencar prioridades na busca do 

incremento da operacionalidade tática da tropa. 

 Gráfico 7. Funções exercidas nos PEF pela amostra da pesquisa. 

 Fonte: O autor. 

        Neste item, verificou-se que, para a amostra, o aspecto mais relevante na 

busca da operacionalidade é mobiliar os PEF com pessoal capacitado. Em 

seguida, verifica-se a importância do PEF estar equipado com material 

adequado, de forma a permitir que aquela fração possa fazer valer a vigilância 

na sua área de responsabilidade. Após observadas tais necessidades, verifica-

se a importância do adestramento do pessoal com o material existente, através 

dos ciclos de instrução, a fim de capacitar taticamente aquela fração, no 

combate aos delitos transnacionais e ambientais. 

     Ainda no questionário, foi aberta a oportunidade para que o militar 

participante avaliasse, fruto da sua experiência, o nível de preparação dos PEF 

em que serviram, quanto a pessoal, material e adestramento, conforme segue: 
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 Gráfico 8. Preparação dos PEF (pessoal). 

 Fonte: O autor. 

 

 

 

 
 

 Gráfico 9. Preparação dos PEF (material). 

 Fonte: O autor. 
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 Gráfico 10. Preparação dos PEF (adestramento). 

 Fonte: O autor. 

 

           Da análise dos gráficos 8, 9 e 10, verifica-se que, na opinião dos 

militares que compuseram os PEF do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS, nos últimos 

anos (2017-2018), o principal óbice encontrado para atingir o nível ideal de 

preparação operacional é encontrado quando se avalia a questão de material. 

           A portaria nº 512- EME, de 11 de dezembro de 2017, aprovou a Diretriz 

de Implantação do Programa Estratégico do Exército Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras – PrgEE SISFRON. O documento traz, em seu 

escopo, um calendário faseado para o programa, em que previu para o ano de 

2018, o início da implantação do mesmo nos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF) do Comando Militar da Amazônia (CMA), mais especificamente, nos PEF 

de Vila Bittencourt e Ipiranga, ambos subordinados ao Cmdo Fron 

Solimões/8ºBIS. A implantação dar-se-á por meio da distribuição aos PEF de 

um Módulo Especial de Fronteira (MEF), composto por modernos meios de 

sensoriamento e de mobilidade, tais como: binóculo CORAL CR (Visão termal), 

monóculo de visão noturna, radar SENTIR M-20, embarcação GUARDIAN, e 

adequados meios de comunicação. 

  



18 
 

         Nesse contexto, foi solicitado que o militar participante do questionário 

elencasse, em ordem de prioridade, os meios para compor o MEF, 

considerando, principalmente, o impacto do emprego daqueles materiais na 

operacionalidade do PEF. 

 

 Gráfico 11. Prioridade para composição do MEF. 

 Fonte: O autor. 

 

           Verifica-se que, na opinião daqueles militares, a chegada do Radar 

SENTIR M-20 trará o maior impacto direto na operacionalidade dos PEF, uma 

vez que este material permite a identificação da ocorrência de ilícitos com 

antecedência e oportunidade, possibilitando a antecipação da preparação de 

uma resposta eficiente e segura por parte do PEF. Em 2ª prioridade estariam 

os meios de comunicação, em 3ª prioridade o Binóculo CORAL CR (Visão 

termal), em 4ª prioridade a embarcaçaõ GUARDIAN, e em 5ª prioridade o 

monóculo de visão noturna. 

 

           Após a análise dos dados dos questionários, buscou-se um 

aprofundamento teórico através da condução de entrevistas com especialistas 

no emprego dos PEF, mais especificamente Ipiranga e Vila Bittencourt, no 

combate contra os delitos transnacionais e ambientais. Nesse aspecto, foram 

colhidas as experiências dos Comandantes daqueles PEF, nos últimos anos. 
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         Da entrevista com o Capitão EDVALDO EVARISTO DOS SANTOS 

FILHO, Cmt 2º PEF (Ipiranga), no ano de 2014, verifica-se que as maiores 

incidências de crimes naquela região eram relativas ao tráfico internacional de 

drogas. Que a recorrência desse tipo de crime era medida pelo levantamento 

estratégico de área e pelo volume de informes enviados para a cadeia de 

comando como resultado da atuação do PEF.  

           Ainda da entrevista com o Cap Santos Filho, verifica-se que as maiores 

dificuldades encontradas por aquele militar, quando o mesmo era Cmt PEF, 

foram a logística e a falta de meios adequados. Segundo ele, “em relação aos 

meios, a inteligência de fonte humana era a única que tínhamos por que não 

havia qualquer optrônica que fosse efetiva. Os binóculos estavam disponíveis, 

mas os OVN, que seriam os principais meios para se combater a noite, eram 

defasados e preservados para operações. No dia a dia, em que a passagem de 

droga era mais intensa, não conseguíamos monitorar as atividades ilícitas”. 

          Para ele, “o radar SENTIR M-20 e o binóculo CORAL CR são 

imprescindíveis para uma capacidade mínima de operacionalidade. Como 

forma de ilustrar, para cumprir a mesma missão que os dois cumpririam (de 

forma muito mais eficiente) era comum determinarmos que pequenos grupos 

de valor esquadra pernoitassem em alguma embarcação na beira do rio, 

durante a noite, de forma a monitorar a área, somente contando que os 

militares estariam acordados ouvindo e vendo o movimento no rio, a alguns 

quilômetros de distância do Pel. Isso contava com duas problemáticas. A 

primeira é que era em caráter esporádico e quando havia algum informe. A 

segunda é que, a partir do momento que havia tropa no rio, alguns civis e 

militares da comunidade, envolvidos com o tráfico, informavam aos traficantes 

e eles adiavam a passagem por aquela área ou simplesmente desbordavam o 

local. Todos os meios são importantes para aumentar a operacionalidade. Mas 

todos aqueles que aumentam a capacidade humana de observação devem ser 

prioritários”.           

            Da entrevista com o Capitão ALLAN FELIPE GONÇALVES CASTRO, 

Cmt 3º PEF (Vila Bittencourt), nos anos de 2017 e 2018, verifica-se o 

recebimento de 7 (sete) Monóculos de visão noturna, de 1 (uma) embarcação 

Guardian e de 1 (um) Binóculo de visão termal foram fundamentais no aumento 

da capacidade de vigilância do PEF, fazendo com que o número de 
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apreensões, naquele período, aumentasse vertiginosamente. Segundo o Cap 

Gonçalves Castro, “os meios propiciaram melhores condições para 

identificação de embarcações suspeitas que trafegavam no período noturno, e 

também propiciaram melhores condições de abordagem. Antes a tropa operava 

através posições de espera sem materiais adequados”. Verifica-se assim, a 

importância da existência de meios adequados para que a capacidade de 

vigilância daquelas frações seja efetiva. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           Os PEF, como elementos de vanguarda na segurança da faixa de 

fronteira, possuem como missões de combate: vigiar pontos ou frentes 

limitadas; reconhecer áreas, frentes e eixos fluviais e terrestres, em sua área 

de atuação; e ainda executam, com limitações, ações ofensivas e defensivas 

de pouca envergadura e de curta duração, visando a solução de pendências 

localizadas, e antecipando-se ao surgimento de conflitos em sua área de 

responsabilidade. Dentre as missões do PEF, destaca-se a sua atuação contra 

ilícitos na faixa de fronteira, com a realização de ações preventivas e 

repressivas, no combate contra delitos ambientais e transnacionais. 

        As missões dos PEF convergem com o que prevê o Programa de 

Proteção lntegrada de Fronteiras (Decreto N° 8.903, de 16 de novembro de 

2016). Esse diploma legal prevê o fortalecimento da prevenção, do controle, da 

fiscalização e da repressão dos delitos transnacionais e ambientais na faixa de 

fronteira e tem como uma de suas diretrizes a atuação integrada dos órgãos de 

segurança pública, das Forças Armadas e da Receita Federal, além de outras 

agências federais, estaduais e municipais. 

        Apesar da clareza da legislação em vigor, e o contexto moderno das 

tipificações criminais que ocorrem na faixa de fronteira amazônica, verifica-se 

que ainda existe um descompasso entre o grau de responsabilidade dos PEF 

com o nível de preparação material daquela tropa que efetivamente combate a 

ocorrência do ilícito.   

           Fruto da literatura consultada, dos dados levantados junto ao CCOP 

CMA, e das entrevistas e questionários aplicados, verifica-se que os Pelotões 
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Especiais de Fronteira, embora já estejam operando permanentemente em 

suas áreas de responsabilidade, encontram dificuldades no combate aos 

ilícitos, em virtude de fatores diversos. O aperfeiçoamento das técnicas e dos 

materiais empregados pelos criminosos dificulta a sua identificação, bem como 

dificulta a realização das ações repressivas que visam a inviabilização de sua 

atuação. 

        Dessa forma, torna-se imprescindível a implantação do PrgEE SISFRON 

nos PEF, por meio da composição do Módulo Especial de Fronteira (MEF). Tal 

implantação trará um efetivo incremento da operacionalidade dos PEF do CMA, 

e diminuirá, sensivelmente, o grau de exposição da nossa tropa quando em 

combate contra os delitos transnacionais e ambientais na faixa de fronteira. 

 

        Ainda como consideração final, vale registrar as prioridades elencadas 

pelos militares que integraram os PEF do Cmdo Fron Solimões/8º BIS, em 

funções operativas, do ano de 2017 a 2019, quanto aos meios que poderão 

compor o MEF, são eles: em 1ª prioridade, o radar SENTIR M-20, em 2ª 

prioridade, os meios de comunicação mais avaçados, em 3ª prioridade, o 

Binóculo CORAL CR (Visão termal), em 4ª prioridade, a embarcação 

GUARDIAN, e em 5ª prioridade o monóculo de visão noturna. 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO - SISFRON nos PEF 
 

      Caro camarada! Sou o Cap Inf Márlon Bruno de Medeiros Muniz, da turma 
de 2009, atualmente, cursando o CAO da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO).  
 
      Como trabalho de conclusão de curso, estou confeccionando um artigo 
científico sobre a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) do Comando 
Militar da Amazônia (CMA), mais especificamente, do Cmdo Fron 
Solimões/8ºBIS.  
 
      Pretende-se, através dos dados coletados neste questionário, fornecer 
subsídio para um direcionamento mais preciso sobre as necessidades dos PEF 
na condução de suas atividades operacionais.  
 
      A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e a 
distribuição de materiais de emprego militar que aumentem a eficiência dos 
PEF no cumprimento de suas missões. 
 
      Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: Celular: (12) 99676-6499 / E-
mail: marlonmuniz@hotmail.com. 

 

1. Qual o seu posto/graduação atual?  
( ) Oficial Intermediário 
( ) Oficial Subalterno 
( ) Subtenente 
( ) Sargento 
 
2. Qual Pelotão Especial de Fronteira o senhor integrou? (marque mais de uma 
opção se for o caso). 
( ) 1º PEF - Palmeiras do Javari 
( ) 2º PEF - Ipiranga 
( ) 3º PEF - Vila Bittencourt 
( ) 4º PEF - Estirão do Equador 
 
3. Qual função o senhor desempenhou quando integrou um PEF do CMA? 
(referência: IP 72-20 - O BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, 1997, p. 9-
4)  
( ) Comandante 
( ) Subcomandante 
( ) Estado-maior 
( ) Grupo de Combate 
 
        Os PEF, como elementos de vanguarda na segurança da faixa de fronteira, possuem 
missões de combate, tais como: vigiar pontos ou frentes limitadas; reconhecer áreas, frentes e 
eixos fluviais e terrestres, em sua área de atuação; e ainda executam, com limitações, ações 
ofensivas e defensivas de pouca envergadura e de curta duração, visando a solução de 
pendências  
 

mailto:marlonmuniz@hotmail.com
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Continuação do ANEXO A 
 
 
localizadas, e antecipando-se ao surgimento de conflitos em sua área de responsabilidade. 
Dentre as missões do PEF, destaca-se a sua atuação contra ilícitos na faixa de fronteira, com a 
realização de ações preventivas e repressivas, no combate contra delitos ambientais e 
transnacionais. 
 

Nesse contexto: 
 
4. O Pelotão Especial de Fronteira deve estar equipado (material), mobiliado 
(pessoal) e adestrado (instrução) adequadamente para fazer cumprir a sua 
missão. Coloque em ordem de prioridade os aspectos a serem observados na 
operacionalidade de um PEF.  
 
5. Quanto ao material, em que medida o senhor acredita que os PEF do Cmdo 
Fron Solimões/8ºBIS estão preparados para cumprir as suas missões?  
 
6. Quanto ao pessoal, em que medida o senhor acredita que os PEF do Cmdo 
Fron Solimões/8ºBIS estão preparados para cumprir as suas missões?  
 
7. Quanto a instrução, em que medida o senhor acredita que os PEF do Cmdo 
Fron Solimões/8ºBIS estão preparados para cumprir as suas missões?  
 
       A portaria nº 512- EME, de 11 de dezembro de 2017, aprovou a Diretriz de Implantação 
do Programa Estratégico do Exército Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – 
PrgEE SISFRON. O documento traz, em seu escopo, um calendário faseado para o programa, 
em que previu para o ano de 2018, o início da implantação do mesmo nos Pelotões Especiais 
de Fronteira (PEF) do Comando Militar da Amazônia (CMA), mais especificamente, nos PEF de 
Vila Bittencourt e Ipiranga, ambos subordinados ao Cmdo Fron Solimões/8ºBIS. A implantação 
dar-se-á por meio da composição de um Módulo Especial de Fronteira (MEF), composto por 
modernos meios de sensoriamento e de mobilidade, a ser distribuído aos PEF. 

 
8. No que tange a adequabilidade em termos de material, em que medida o 
senhor acredita que a implantação do SISFRON nos PEF, por meio dos 
Módulos Especiais de Fronteira (a serem compostos por modernos meios de 
sensoriamento e de mobilidade), irá impactar na operacionalidade daquelas 
frações?  
 
9. Coloque em ordem de prioridade os materiais a comporem o Módulo 
Especial de Fronteira, de acordo com o seu grau de importância para o 
aumento da operacionalidade dos PEF. 
 
10. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 
estudo? 
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ANEXO B 
 

ENTREVISTA - Cmt PEF (Cmdo Fron Solimões/8ºBIS) 
 

     Caro camarada! Sou o Cap Inf Márlon Bruno de Medeiros Muniz, da turma 
de 2009, atualmente, cursando o CAO da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO).  
 
     Como trabalho de conclusão de curso, estou confeccionando um artigo 
científico sobre a implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) do Comando 
Militar da Amazônia (CMA), mais especificamente, do Cmdo Fron 
Solimões/8ºBIS.  
 
      Pretende-se, através dos dados coletados nesta entrevista, fornecer 
subsídio para um direcionamento mais preciso sobre as necessidades dos PEF 
na condução de suas atividades operacionais.  
 
       A experiência profissional do senhor, à frente de um Pelotão Especial de 
Fronteira, irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes ao desenvolvimento e a distribuição de materiais de 
emprego militar que aumentem a eficiência dos PEF no cumprimento de suas 
missões. 
 
      Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: Celular: (12) 99676-6499 / E-
mail: marlonmuniz@hotmail.com. 
 
 
1. Por favor, coloque abaixo o seu posto, nome completo (destacando o nome 

de guerra) e turma de formação.  

 

2. Qual Pelotão Especial de Fronteira, do Cmdo Fron Solimões/8ºBIS, o senhor 

comanda/comandou?  

 

3. Em qual período o senhor comanda/comandou o referido Pelotão Especial 

de Fronteira?      

    

        Os PEF, como elementos de vanguarda na segurança da faixa de fronteira, possuem 

missões de combate, tais como: vigiar pontos ou frentes limitadas; reconhecer áreas, frentes e 

eixos fluviais e terrestres, em sua área de atuação; e ainda executam, com limitações, ações 

ofensivas e defensivas de pouca envergadura e de curta duração, visando a solução de 

pendências localizadas, e antecipando-se ao surgimento de conflitos em sua área de 

responsabilidade. Dentre as missões do PEF, destaca-se a sua atuação contra ilícitos na faixa 

de fronteira, com a realização de ações preventivas e repressivas, no combate contra delitos 

ambientais e transnacionais. 

 

mailto:marlonmuniz@hotmail.com
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Continuação do ANEXO B 

 

Nesse contexto: 

 

4. Dentro da área de atuação do PEF que o senhor comandou, qual (ou quais) 

o(s) delito(s) mais recorrente(s)? 

 

5. Fruto de sua experiência como Cmt PEF, quais os maiores problemas 

enfrentados no combate contra esses delitos na faixa de fronteira? 

 

      A portaria nº 512- EME, de 11 de dezembro de 2017, aprovou a Diretriz de Implantação do 

Programa Estratégico do Exército Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – PrgEE 

SISFRON. O documento traz, em seu escopo, um calendário faseado para o programa, em 

que previu para o ano de 2018, o início da implantação do mesmo nos Pelotões Especiais de 

Fronteira (PEF) do Comando Militar da Amazônia (CMA), mais especificamente, nos PEF de 

Vila Bittencourt e Ipiranga, ambos subordinados ao Cmdo Fron Solimões/8ºBIS. A implantação 

dar-se-á por meio da distribuição aos PEF de um Módulo Especial de Fronteira (MEF), 

composto por modernos meios de sensoriamento e de mobilidade, tais como: Binóculo CORAL 

CR (Visão termal); Monóculo de visão noturna; Radar SENTIR M-20; Embarcação GUARDIAN; 

Meios de comunicação, etc.  

 

6. Considerando os meios de sensoriamento e mobilidade listados 

anteriormente (binóculo CORAL CR - com visão termal, monóculo de visão 

noturna, radar SENTIR M-20, embarcação GUARDIAN e meios de  

comunicação), que poderão ser implantados nos PEF por meio do SISFRON, 

indique aquele (ou aqueles) que seria (ou seriam) prioritário(s), e como a 

implantação de tal meio impactaria no aumento da operacionalidade do PEF. 

 

7. Em sua opinião, quais outras medidas proporcionariam um aumento da 

capacidade operativa do PEF no combate contra os delitos na faixa de 

fronteira? 

 

8. O Sr. possui alguma experiência, do período em que comandou o PEF, que 

gostaria de compartilhar? Este espaço fica destinado para que o senhor 

complemente, caso assim o deseje, com suas opiniões a respeito do tema 

deste trabalho. 
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ANEXO C 
 

SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

 
        A presente pesquisa concluiu que a implantação do PrgEE SISFRON nos 

PEF, por meio da composição do Módulo Especial de Fronteira (MEF), é 

fundamental para o incremento da capacidade de sensoriamento, 

monitoramento e mobilidade dos pelotões dos PEF do CMA, e diminuirá, 

sensivelmente, o grau de exposição da nossa tropa quando em combate contra 

os delitos transnacionais e ambientais na faixa de fronteira, ofertando maior 

tempo para a preparação de uma resposta eficiente e segura. 

        

        Para que a capacidade de sensoriamento, monitoramento e mobilidade 

dos pelotões dos PEF do CMA seja alcançada de maneira compatível com a 

demanda apresentada na atualidade, o MEF de deverá ser composto: em 1ª 

prioridade, pelo radar SENTIR M-20, em 2ª prioridade, por meios de 

comunicação mais avançados, em 3ª prioridade, pelo Binóculo CORAL CR 

(Visão termal), em 4ª prioridade, pela embarcação GUARDIAN, e em 5ª 

prioridade pelo monóculo de visão noturna. 

 


