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O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS 
EMPREGADO PELA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA COMO 
POSSIBILIDADE DE COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS PAÍSES 
FRONTEIRIÇOS DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO  
  

 
Joner Alves dos Santos1 

Derek Rondon Brasil² 
 

 
RESUMO  
O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) da 4ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada, com sede na cidade de Dourados no estado de Mato Grosso do Sul (4ª Bda C 
Mec / Dourados-MS) constitui um dos mais importantes Projetos Estratégicos do Exército 
Brasileiro (EB). Diversas Organizações Militares (OM) situadas na faixa de fronteira oeste 
central do Brasil realizam a constante vigilância estratégica e repressão aos ilícitos 
transfronteiriços. Estando situadas na faixa de fronteira essas OM, a integração entre os 
países, Bolívia e Paraguai, é o que faz a relativa eficiência das ações. O presente trabalho 
analisa capacidade e possibilidade da cooperação e integração com tais países vizinhos na 
aplicabilidade do Sisfron para ambas as Forças Armadas (FA) como para as Forças Auxiliares 
em geral e Órgãos de Segurança Pública (OSP). Logo, vê-se uma real necessidade desse 
compartilhamento para uma tomada de decisão precisa e oportuna nas ações de fronteira, 
dando como solução prática um maior interesse das autoridades governamentais para que 
essas relações aconteçam, ainda mais demonstrado que o Sisfron se enquadra mais nos 
níveis operacionais e estratégicos dos planejamentos. 
  
Palavras-chave: Sisfron, faixa de fronteira, crimes transfronteiriços, vigilância, integração, 
capacidades, possibilidades.  
  
 
RESUMEN 
The Integrated Border Monitoring System (Sisfron) of the 4th Mechanized Cavalry Brigade, 
based in Dourados in the state of Mato Grosso do Sul (4ª Bda C Mec / Dourados-MS) is one of 
the most important strategic projects of the Brazilian Army (EB). Many military organizations 
(OM) located in the central western border of Brazil makein constant strategic surveillance and 
repression of cross border illicit crimes. Located in the border, the integration between the 
countries Bolivia and Paraguay, is that makes the relative efficiency of the actions. This 
analyzes the capacity and possibility of cooperation and integration with such neighboring 
countries in the applicability of System to both the Armed Forces (FA) and to the Auxiliary 
Forces in general and Public Security Depertments (OSP). Then, there is a real need for this 
sharing for accurate and timely decision skills on the border actions, giving up as a practical 
solution a interest of government authorities to make these relationships happen, even 
demonstrated that Sisfron fits the levels operational and strategic plans. 
  
Keywords: Sisfron, border strip, cross border crimes, surveillance, integration, capabilities, 
possibilities.  
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1 INTRODUÇÃO  

Por definição, segundo o Glossário de Termos da Portaria 1212 do Cmt 

EB em 2018, o Sisfron é um Sistema de Comando e Controle (C²) para a 

região de fronteira terrestre. Compreenderá interfaces apropriadas com 

sistemas congêneres das outras Forças Militares e demais órgãos 

governamentais, contribuindo, desde sua implantação, para a 

interoperabilidade. Proverá os meios e os sistemas que permitirão coletar, 

armazenar, organizar, processar e distribuir dados necessários à gestão das 

atividades governamentais, incrementando a presença do Estado, por meio de 

monitoramento e controle contínuo e permanente de áreas de interesse do 

Território Nacional, particularmente na faixa de fronteira terrestre. 

O Sisfron está enquadrado no rol de Projetos Estratégicos do Exército 

Brasileiro, inserido nos Programas Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria. 

O projeto emprega tecnologia nacional de ponta, com radares fixos e móveis, 

antenas (infovias), além de equipamentos como sensores óticos, binóculos de 

visão termal e câmeras de longo alcance. A estrutura permite que as 

informações captadas pelos postos de vigilância cheguem em tempo real nos 

centros de operações, sendo interpretadas e usadas como suporte para a 

tomada de decisão. 

Como nos mostra o Centro de Comunicação Social do Exército 

(CComSEx - 2015), o Sistema foi desenvolvido para atender os seguintes 

objetivos: 

a) Dotar o Exército dos meios necessários para exercer o monitoramento 

e controle contínuo e permanente de áreas de interesse do Território Nacional, 

aumentando a presença do Estado, particularmente na faixa de fronteira 

terrestre, garantindo fluxo ágil e seguro de informações confiáveis e oportunas, 

de modo a possibilitar o exercício do comando e controle em todos os níveis de 

atuação do Exército, segundo a sua destinação constitucional; 

b) Prover estruturas físicas e lógicas adequadas ao ciclo de comando e 

controle em todos os níveis do processo decisório, contemplando enlaces 

apropriados para comunicação entre todos os escalões, com capacidade de 

transmissão compatível com a missão e possibilidade de operar em rede, 

conforme estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa (END); 
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c) Preparar o combatente da força terrestre para operar em ambiente de 

alta intensidade tecnológica, adaptando-o à consciência situacional ampliada e 

ao conceito da guerra centrada em redes; 

d) Consolidar a capacidade nacional em sistemas de monitoramento, 

vigilância e reconhecimento, mobilizando a base industrial de defesa e 

organizações integradoras nacionais, de modo a assegurar independência 

tecnológica na manutenção, ampliação e perene atualização do Sistema; e 

e) Cooperar com as ações governamentais na promoção das atividades 

de interesse da segurança nacional, segurança pública, desenvolvimento social 

e econômico. 

Seguindo as ideias de Defesa do Governo Federal os principais 

benefícios são o aumento da capacidade de monitoramento e controle na faixa 

de fronteira; o apoio às operações conjuntas e interagências; o fortalecimento 

da indústria nacional, em especial a de defesa; o estímulo à pesquisa, ao 

desenvolvimento e à inovação tecnológica; a melhoria da capacitação de 

recursos humanos especializados; e uma maior integração regional, entre 

órgãos de governo e com países vizinhos, foco desde trabalho, principalmente, 

com os países do centro-oeste brasileiro, fronteira com Paraguai e Bolívia, 

aplicados ao Sisfron empregado pela 4ª Bda C Mec. 

Tal integração regional se faz pelas constantes parcerias, reuniões, 

visitações e coordenações realizadas para uma melhor proximidade entre o 

Brasil e esses países, buscando um aprimoramento da capacidade de ter uma 

cooperação mútua e integração assegurada.  

 

1.1 PROBLEMA  

É com este Sistema descrito que surge a problemática da pesquisa, com 

enfoque central na possibilidade de empregar o Sisfron na 4ª Bda C Mec como 

uma ferramenta de cooperação e integração entre os países. 

Neste mote, sob esse contexto busca-se verificar com base legal na 

missão do Exército Brasileiro, dentro de cenários prospectivos, a concepção 

estratégica dessa tomada de decisão e viabilidade positiva para tal 

possibilidade, gerando essas capacidades. 

Foram realizadas consultas nas diversas Diretrizes, Portarias e Boletins 

que tratam do assunto, uma vez que não há fontes documentais oficiais 
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publicadas de fato, somente as determinações para aquisição, implantação, 

testes e conformidades do Sistema como um todo. 

Foram consultados, ainda, Trabalhos de Pesquisa realizados por 

estudiosos na área de segurança, defesa, informação, ciência e tecnologia, que 

buscam elucidar as possibilidades, limitações, capacidades e operabilidade do 

Sistema em geral. 

Dessa maneira o presente artigo tem por finalidade apresentar, por meio 

de pesquisa de campo, documental e questionário, as possibilidades de 

cooperação e integração entre os países ao empregar o Sisfron atualmente e 

prospecção política-estratégica, bem como colher reflexões e sugestões sobre 

o assunto, mesmo aos níveis tático e operacional. Ressalta-se, ainda, que este 

trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, uma vez que as fases de 

testes e verificações sistêmicas e de logística estão em análise e implantação, 

mas servir como uma fonte de consulta para os diversos escalões e níveis.  

No sentido de orientar a pesquisa e o desenvolvimento da capacidade 

pretendida, em sinergia com as demandas de emprego do EB, inserido na 

END, em particular na 4ª Bda C Mec, foi formulado o seguinte problema: Quais 

são as reais capacidades geradas como possibilidades de cooperação da 

informação mútua e integração de segurança confiável com os países 

fronteiriços do centro-oeste brasileiro, Bolívia e Paraguai, via a 4ª Bda C Mec, 

na atualidade? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Do exposto e a fim de buscar resultados mais precisos a metodologia do 

trabalho, foram apresentados os objetivos geral e específicos deste estudo, 

como se segue. 

  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar o Sisfron empregado pela 4ª Bda C Mec, possibilidades e 

limitações, capacidades e benesses para projeção internacional, cooperação e 

integração regional nacional e internacional. 
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A fim de atender ao objetivo geral deste estudo e organizar um roteiro 

lógico até a sua conclusão, foram formulados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Descrever as possibilidades de emprego do sistema; 

b) Apresentar conceitos de cooperação e integração como vantagens; 

c) Prognosticar as pretensões quanto ao emprego e às vantagens; e 

d) Identificar as possíveis soluções para atender as necessidades dessas 

capacidades de possibilidades de cooperar e integrar. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

A rotina de coleta de lições aprendidas e seu eventual aproveitamento 

pela Doutrina Militar Terrestre ainda carecem de meios e processos que os 

tornem eficientes; uma organização profissional tem que poder aprender com 

seus erros e sucessos e permanecer aberta à crítica e à sua melhoria 

(JANSEN, 2013). 

A presente pesquisa se justifica em virtude da indisponibilidade de fontes 

de informações ou precisão de dados que nos oriente a um estudo e 

esclarecimento concreto, face às diversas fases do planejamento inicial que 

devem ser cumpridas. 

O Sisfron, na atualidade, é uma ferramenta importante nas Operações 

de Amplo Espectro, em atuações cada vez mais informatizadas e tecnológicas. 

Com grande investimento em materiais e produtos que mantenha nossa 

operacionalidade desenvolvida, tendo a capacidade de interoperabilidade 

contínua. 

As ações conjuntas, entre Forças e Agências, já são rotina no combate 

moderno, porém as ações combinadas, entre países vizinhos ou aliados, ainda 

é um entreve, principalmente nas operações de fronteiras, ainda mais levando 

em consideração a realidade da América do Sul de hoje. 

Desse modo, enfatiza-se a necessidade de uma interação entre países 

fronteiriços para um melhor combate aos crimes transnacionais, evitando, 

assim, as demais consequências pela falta de coordenação, levantado 

benefícios para as Forças Federais, uma vez que apresentará formas de 

relacionamentos possíveis no Cenário de Fronteira. 

A modernização de equipamentos favorece a obtenção de uma 

capacidade de decisão mais precisa e oportuna. “Essa superioridade está 
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dependente, em todos os estágios das operações, da obtenção do domínio de 

informação e da partilha de consciência situacional” (CORDEIRO, 2017, p 6).  

Analisando o adversário futuro como uma entidade em rede e um 

“sistema de sistemas”, entende-se a importância crucial da informação 

enquanto fonte e consequência dos componentes de comando, controle e 

comunicações. Da mesma forma que a internet mudou a forma de se 

comunicar e de se trabalhar, espera-se que a ligação em rede e as 

capacidades de partilha de informação implicarão uma mudança na forma de 

pensar, colaborar e conduzir operações. Portanto, é imprescindível 

compreender os aspectos cognitivos e sociais decorrentes das operações 

centradas em rede, procurando na tecnologia um meio para libertar a 

capacidade humana para criar e analisar (CORDEIRO, 2017, p 6). 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma 

pesquisa a respeito de um tema atual e de suma importância devido à 

complexidade envolvida no controle e confiabilidade dos envolvidos para que a 

cooperação fronteiriça ocorra e que haja plena interação, com diplomacia, entre 

os países. O trabalho pretende, ainda, absorver a visão dos gestores dos 

projetos de modernização ou mesmo de operação do sistema. Colhendo 

parâmetros e dados oriundos mesmo daqueles que não trabalharam 

diretamente com o Sisfron, mas que já se interessaram em saber a respeito ou 

dedicaram-se a contribuir com os militares dedicados para tal.  

 

2 METODOLOGIA  

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, ou apresentação de tal. O delineamento desta pesquisa 

contemplou leitura analítica das fontes, questionário com especialistas, 

argumentação e discussão de resultados.  

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca 

do tema, o que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas 

publicações de artigos e portada sobre o assunto. 

Quanto à forma de abordagem do problema, os conceitos de pesquisa 

quantitativa, terão início na revisão teórica do assunto, através de consulta de 

campo e documental, bibliográfica e trabalhos de pesquisa. Além das 

referências numéricas obtidas por meio dos questionários e os dados colhidos 
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foram fundamentais para a compreensão do entendimento do Sistema pelos 

militares.  

A coleta fundamental de dados será realizada por meio dos documentos 

publicados do Exército Brasileiro e de outras Forças Armadas de Nações 

Amigas. Serão, também, consultados dados de relatórios do CMO, 4ª Bda C 

Mec, artigos científicos e a rede mundial de computadores, com ênfase nas 

publicações e notícias de fontes oficiais relacionadas diretamente com o 

assunto. 

 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA  

Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (2012), o Brasil é pacífico por 

tradição e por convicção. Vive em paz com seus vizinhos. Rege suas relações 

internacionais, dentre outros, pelos princípios constitucionais da não 

intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Esse traço de 

pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a ser conservado pelo povo 

brasileiro. 

 

Nas fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais brasileiras, as 
unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea têm, sobretudo, 
tarefas de vigilância. No cumprimento dessas tarefas, as unidades 
ganham seu pleno significado apenas quando compõem sistema 
integrado de monitoramento/controle, feito, inclusive, a partir do 
espaço. Ao mesmo tempo, tais unidades potencializam-se como 
instrumentos de defesa, por meio de seus vínculos com as reservas 
táticas e estratégicas. 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 (negrito do autor) (BRASIL 2012). 

 

O sistema integrado de Comando e Controle de Defesa deverá ser 

capaz de disponibilizar, em função de seus sensores de monitoramento e 

controle do espaço terrestre, marítimo e aéreo brasileiro, dados de interesse do 

Sistema Nacional de Segurança Pública, em função de suas atribuições 

constitucionais específicas. De forma recíproca, o Sistema Nacional de 

Segurança Pública deverá disponibilizar ao sistema de defesa nacional dados 

de interesse do controle das fronteiras, exercido também pelas Forças 

Armadas, em especial no que diz respeito às atividades ligadas aos crimes 

transnacionais fronteiriços. 

Para o Exército, segundo o seu Escritório de Projetos, o Sisfron deverá, 

além de incrementar a capacidade de monitorar as áreas de fronteira, 
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assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados entre diversos escalões da Força 

Terrestre. Deverá, também, produzir informações confiáveis e oportunas para a 

tomada de decisões, bem como, apoiar prontamente em ações de defesa ou 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos 

constitucionais e legais que regem o assunto. As operações podem ser 

isoladas, em conjunto com as outras Forças Armadas ou, ainda, em ambiente 

interagências, com outros órgãos governamentais. Os meios de sensoriamento 

do Sisfron estarão desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros da linha de 

fronteira, monitorando uma faixa de cento e cinquenta quilômetros (150 km) de 

largura ao longo dessa linha, o que favorecerá o emprego das organizações 

subordinadas aos Comandos Militares do Norte, da Amazônia, do Oeste e do 

Sul. Além disso, servirá de instrumento para a atuação integrada dos vários 

escalões de emprego da Força Terrestre, desde patrulhas e postos de controle 

na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, divisões, Comandos 

Militares de Área e chegando ao Comando de Operações Terrestres (COTER), 

em Brasília. 

Definamos as ideias de Cooperação e Integração, para um melhor 

entendimento desses termos no contexto estratégico militar, associados aos 

objetivos do Sisfron, segundo o dicionário Michaelis (com negrito do autor): 

a) Cooperação: prestação de auxílio para um fim comum; colaboração, 

solidariedade. 

 b) Integração: condição de constituir um todo pela adição ou 

combinação de partes [...] processo que consiste na assimilação cultural, 

linguística e jurídica, de forma plena, por indivíduos estrangeiros em qualquer 

comunidade ou nação. 

Tais termos não foram escolhidos aleatórios, pois eles elencam exatamente o 

propósito da busca de dados deste trabalho, tentando fundamentar a literatura 

assim apresentada. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou espanhol, relacionados ao 

emprego de sistemas e ferramentas tecnológicas em proveito do diversos 

níveis de planejamento e condução das operações, no que tange a vigilância, o 

monitoramento, as comunicações, a segurança e a proteção; e 

- Matérias jornalísticas e de portfólios do Exército Brasileiro que tratam 

das inovações tecnológicas, prioritariamente no programa do Sisfron. 
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b. Critério de exclusão:  

- Estudos não relacionados aos aspectos e capacidades do Sisfron 

pesquisadas neste artigo; e 

- Estudos cujo foco seja estritamente ao emprego de tecnológica ou de 

equipamentos destinados ao patrulhamento, proteção, monitoramento e 

vigilância somente no nível tático. 

 

2.2 COLETA DE DADOS  

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados via uma entrevista e 

um questionário, ambos exploratórios, além dos documentos adquiridos. 

 

2.2.1 Entrevistas  

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução:  

 

Nome  Justificativa  

Paulo César Souza Raquel – Cap EB Adj da Célula Log do CCOp do CMO, 
Função de Combate C², participando de 
reuniões nacionais e demonstrações 
para comitivas internacionais. 

Matheus Nery Chaves – Cap EB Cmt Cia / 9º B Com GE na fase de 
experimentação doutrinária e SCmt/S3 / 
14ª Cia Com Mec na validação do 
Sistema. 

Saul Gonçalves da Luz – Cap EB SCmt Gp Op Inteligência durante a 
implantação e Adj do E2 / 4ª Bda C Mec 
na fase de avaliação. 

Nélio Guilherme Costa Huanchicay Dilon – Cap EB Cmt Pel PE durante a implantação do 
Sistema e Analista de Inteligência 
durante a fase de experimentação 
doutrinária. 

Quadro 01 – Quadro de Especialistas entrevistados. 
Fonte: o autor.  
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2.2.2 Questionário 

 

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Questionário 

Militares do EB em geral, com foco naqueles 

que servem nas OM da 4ª Bda C Mec de 

Dourados-MS. 

Maio a Agosto 

de 2019 

Quadro 02 – Quadro de Amostra questionada. 
Fonte: o autor.  

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que 

serviram ou servem nas OM da Bda de Dourados, não se limitando a esses 

somente. Buscou entender o que outros militares da Força pensam sobre o 

assunto. Podendo haver contribuições de militares de outras Forças Armadas 

ou Auxiliares, nacionais ou internacionais, que visualizaram o emprego do 

Sistema em geral. 

O escalão abrange desde as praças, no nível tático da ponta da linha em 

ação, passando pelos oficias subalternos e intermediários, para níveis 

operacionais de planejamento e execução, até os oficiais superiores, para os 

níveis decisórios estratégicos e políticos. 

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas pelos 

itens do questionário, buscou-se atingir uma amostragem significativamente 

relevante e de volume, principalmente nos postos mais elevados, tendo em 

vista o nível funcional exercido pelo militar. Como a abordagem da pesquisa é 

de cunho quantitativo, o resultado dos questionários servirá como fonte de 

consulta uma fundamentação do resultado final ser mais conclusivo e confiável 

possível. 

Logo, utilizamos como parâmetros o nível de confiança igual a 90% e 

erro amostral (desconhecimento) de 10%. Assim, a amostra dimensionada 

como ideal (nideal) foi de 57. 

Nesse sentido, a amostra dimensionada atingiu a marca acima do ideal 

de 217 (duzentos e dezessete) para cada pergunta e mais 29 (vinte e nove) 

complementações relevantes. A amostra foi selecionada em diferentes 

Organizações Militares, 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 (correio 

eletrônico) para atender os requisitos.  
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O efetivo acima foi obtido considerando 150% da amostra ideal prevista 

(nideal=57), utilizando-se como N o valor de 350 militares, considerando 

aproximadamente o efetivo previsto da 4ª Bda C Mec, de forma heterogênea. A 

sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma direta 

(pessoalmente) ou indireta (e-mail e outros aplicativos da internet). 

Realizamos o pré–teste com 03 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que foram oficiais do Estado-Maior da 4ª 

Bda C Mec entre os anos de 2016 a 2018 e atendiam aos pré-requisitos para 

integrar a amostra proposta no estudo, a fim de identificar a probabilidade de 

falhas ou incoerências no instrumento de coleta de dados empregado. Ao final, 

o pré-teste fora retificado e, após isso, seguiu-se para a distribuição da 

amostragem. 

 

2.2.3 Grupo Focal  

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos 

nos questionários, com os seguintes especialistas:  

 

Nome  Justificativa  

Paulo César Souza Raquel – Cap EB Adj da Célula Log do CCOp do CMO, 
Função de Combate C², participando de 
reuniões nacionais e demonstrações 
para comitivas internacionais. 

Saul Gonçalves da Luz – Cap EB SCmt Gp Op Inteligência durante a 
implantação e Adj do E2 / 4ª Bda C Mec 
na fase de avaliação. 

Renato Barros dos Santos Sinzato – Cap EB Adj do S2 / 3º BAvEx, cumprindo 
missões de Piloto de Combate durante a 
implantação e experimentação 
doutrinária. 

Quadro 03 – Quadro de Grupo Focal. 
Fonte: o autor.  

 

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

pautas, convergências entre o encontrado na literatura analisada e mídias de 

divulgação, em relação à percepção da amostra como um todo, obtida por 

intermédio dos questionários, expressivamente nos aspectos: 

a) Credibilidade e confiança no emprego do Sistema na fronteira; 

b) Intercâmbio e cooperação de dados e informações; e 
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c) Nível de planejamento e condução das operações militares na faixa 

de fronteira. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dessa forma, utilizando-se dos dados obtidos no Gráfico 01, fechamos o 

universo daqueles que responderam o questionário. 

 

 

Gráfico 01 – Universo das respostas. 
Fonte: o autor. 

 

Do universo apresentado, verificamos que, segundo o Gráfico 02, 45,2% 

já tiveram contato com o Sisfron. Enquanto, 47% não tiveram nenhum contato, 

além dos 7,8% que se quer têm conhecimento de tal. O que pode ser um 

reflexo negativo para os objetivos a serem atingidos pelo Sistema, uma vez 

que nem todos sabem do que se trata de fato o Sistema ou mesmo partes que 

o integram para as Operações. Este dado foi relevante abordar, uma vez que 

existem militares que já serviram no OM de fronteira que possuem ou está para 

possuir o sistema e mesmo assim não tiveram a oportunidade de travar contato 

com tal. 
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Gráfico 02 – Percentual de contato com o Sistema. 
Fonte: o autor. 

 

Esse item, com o Gráfico 03, busca entender qual o grau de expectativa 

dos militares em relação ao desempenho do Sistema como um todo para fins 

de excelência em suas capacidades em geral. O qual os resultados são muito 

bons, independente do Gráfico 02 anterior. Mostrando que o Sistema possui 

uma boa credibilidade de funcionamento. Com 46,1% acreditando plenamente 

em sua eficiência, 48,4% parcialmente. E com pouca expressão de descrédito 

em sua eficiência, como somente 5,5%. 

 

 

Gráfico 03 – Credibilidade da eficiência do emprego do Sistema. 
Fonte: o autor. 

 

Alguns aspectos têm influência direta sobre as respostas do Gráfico 03 

anterior, uma vez que para fins da Capacidade ou Possibilidade do aspecto de 

Cooperação e de Integração com os países vizinhos em estudo, Bolívia e 

Paraguai, os resultados são bem positivos.  

Como nos mostra o Gráfico 04, que de acordo com o questionamento 

feito, 36,9% somados aos 49,8% acreditam nesta possibilidade de colaboração 

e confiança mútua entre os três países analisados. Com uma margem baixa de 
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descrença neste item, de apenas 13,4%, se levar em conta a amostragem 

colhida. 

 

 

Gráfico 04 – Credibilidade das possibilidades do emprego do Sistema. 
Fonte: o autor. 

 

Ao se definir o universo e ter entendido o pensamento de credibilidade, 

eficiência e confiança no Sisfron pelo militares questionados, buscamos 

canalizar os esforços para colher de fato o que o Sistema pode trazer de 

benesses nestas Capacidades de Cooperação e Integração, com quatro 

possibilidades de inter-relacionamento via o Sistema. Sendo elas: segurança 

integrada / compartilhada; intercâmbio / cooperação de dados e informações; 

interação / aliança política-militar; e relação tecnológica / dissuasão militar; 

tendo como resultado como mostra o Gráfico 05 abaixo. 

 

 

Gráfico 05 – Possibilidades de inter-relacionamento via o Sistema. 
Fonte: o autor. 

 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência com o emprego do 

Sistema em ser aplicado para o intercâmbio de informação e cooperação de 
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dados que servirão como auxiliadores em um melhor cumprimento de missões 

eficazes na faixa de fronteira. Seguida da segurança integrada e compartilhada 

entre os países que monitoram essa faixa de fronteira, para que ajam sempre 

rapidez e flexibilidade das ações a serem tomadas no processo decisório. 

Dentro deste entendimento anterior é notório o nível de planejamento e 

condução das operações militares que se espera com as ferramentas e 

capacidades do Sisfron. 

 

 

Gráfico 06 – Nível de Planejamento e Condução das Operações Militares. 
Fonte: o autor. 

 

“É um projeto magnífico, pois permite que uma extensa fronteira, como a 

brasileira, possa ser monitorada através de meios de alta tecnologia”, afirmou o 

General Kiyofumi Iwata, Chefe do Estado-Maior da Força Terrestre de 

Autodefesa do Japão em entrevista coletiva no Quartel General do Exército em 

Brasília-DF. Citou, ainda, a grande importância à cooperação que o Sisfron 

permite entre o ente miliar e a sociedade civil, através de parceria com 

universidades e empresas, uma vez que, em Dourados, com o sistema 

implantado - Polo Sisfron, oferece cursos profissionalizantes para militares do 

Exército com apoio das universidades locais e do Sistema S. 

A cooperação com os países vizinhos é outra medida prevista no Plano 

Estratégico de Fronteiras. De acordo com o jornalista Marcelo Rech, a 

cooperação vai além das instituições. A atuação do Exército na fronteira, por 

exemplo, não se limita à vigilância. Rech contou que, na cidade colombiana de 

Letícia, vizinha da brasileira Tabatinga, problemas básicos de segurança são 

solucionados com a ajuda dos militares brasileiros. “A integração na fronteira 
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possui uma dinâmica particular, que envolve o dia a dia de quem vive ali”, 

completou. 

Já o senador Inácio Arruda, acredita que um maior grau de cooperação 

com países vizinhos, sobretudo na área econômica, é fundamental para a 

segurança nas fronteiras. “Se essas nações se desenvolvem, a nossa 

segurança aumenta e a delas também”, argumenta. Inácio Arruda vê na 

cooperação com vizinhos um fator essencial para a segurança nas fronteiras. 

Por fim, almejando verificar criticamente, a opinião dos colaboradores do 

questionário a respeito do tema, foi disponibilizado um último item com espaço 

aberto para considerações complementares sobre o estudo, dos quais se 

destacam, com as devidas correções: 

a) “[...] vejo com bons olhos a oportunidade de integração com forças 

dos países vizinhos no âmbito político/militar”. 

b) “É importante à integração com os países vizinhos, porém atualmente 

a tecnologia e os dados, bem como a confiabilidade das instituições, são mais 

desenvolvidos pelos Brasileiros, o quê talvez isso dificulte o retorno dessa 

cooperação”. 

c) “[...] essa tecnologia tem que ser posta à disposição dos OSPF que 

atuam na faixa de fronteira [...]”. 

d) “O Sisfron somente irá funcionar plenamente quando houver elevado 

grau de integração entre todos os atores regionais e transnacionais 

envolvidos”. 

e) “Este intercâmbio será importante em todos os níveis, principalmente 

se dados obtidos em cooperação na área da inteligência forem aplicados na 

prática durante o enfrentamento dos ilícitos”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Projetado para os 17 mil quilômetros da fronteira brasileira, o Sisfron 

começou a ser implantado em 2012 e o projeto-piloto funciona desde 2014. O 

Sisfron é considerado um dos maiores projetos de segurança e defesa do 

mundo, com a missão de proteger 17 mil quilômetros de fronteiras de 10 países 

vizinhos. A busca para que as possibilidades em estudo sejam atingidas 

sempre foi foco de um dos objetivos do Sistema. O exemplo que em 12 de 

outubro 2016 a Conferência dos Comandantes dos Exércitos do Cone Sul 

(delegações dos Exércitos Argentino, Uruguai, Paraguai e Chile), deslocou-se 
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até Dourados para visitação e conhecer o sistema em geral. Um dos objetivos 

da Conferência dos Comandantes dos Exércitos do Cone Sul, tem como foco a 

cooperação e integração das Forças Armadas dos países representados 

(Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) para a manutenção da 

estabilidade na região, segundo as palavras do Comandante do Exército 

Brasileiro Gen Ex Villas Boas. A Conferência tinha como segundo objetivo 

explorar e promover intercâmbios e programas de cooperação que permitam a 

aproximação desses Exércitos; e estreitar os laços de cooperação e amizade 

entre as Forças Terrestres do Cone Sul. 

Um problema comum aos países da região é a crescente demanda 

pelos governos para maior controle das fronteiras. A pressão dos crimes 

transfronteiriços, em especial o narcotráfico tem assumido uma prioridade nos 

planejamentos das Forças Terrestres do Cone Sul. Logo, a divulgação de 

dados e a interação em as Forças Armadas, Forças Auxiliares, Forças Federais 

em geral e Agências governamentais envolvidas auxiliará sobremaneira em 

soluções ativas táticas com planejamentos operacionais e estratégicos precisos 

para uma projeção política mundial positiva. 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

ampliando a compreensão sobre a opinião dos combatentes da linha de frente 

acerca das possibilidades e capacidades e serem buscadas pelo Sisfron, cada 

vez mais tendo sua relevância para a faixa de fronteira como um todo, de norte 

a sul.  

Conclui-se, portanto, que é inegável a necessidade de um esforço 

conjunto das forças do Estado e combinado aos demais países de interesse 

para tais soluções disponíveis ou em desenvolvimento, exigindo uma maior 

interação, integração e compartilhamento entre as partes, países de norte a 

sul, mas principalmente, na atualidade, daqueles do oeste brasileiro. 
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Apêndice 01 - ENTREVISTA 

  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Inf Joner Alves dos Santos, cujo tema é O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE 

FRONTEIRAS EMPREGADO PELA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA COMO 

POSSIBILIDADE DE COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS PAÍSES FRONTEIRIÇOS DO 

CENTRO-OESTE BRASILEIRO. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço de capacidade e doutrina de 

que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu melhor aproveitamento nesta possibilidade de 

cooperar e integrar. 

A fim de cooperar para o banco de dados dessa capacidade, 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 referentes ao desenvolvimento dessa possibilidade de cooperação e 

integração entre os países vizinhos, especificamente Paraguai e Bolívia, aumentando a eficiência 

desde as pequenas frações aos níveis estratégicos mais altos do Exército Brasileiro. Será muito 

importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 

dos seguintes contatos: Joner Alves dos Santos (Capitão de Infantaria – AMAN 2010)  

Contato: (68) 99927-0129  E-mail: jonerasantos@hotmail.com 

 

  
1. Qual função exercida no CMO pelo Sr? Especificamente durante as diversas fases do Sifron ou 
mesmo travando contato com o sistema. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
  

2. O Sr acredita que há uma possibilidade de Cooperação e Integração entre os países 
fronteiriços, especificamente os do oeste brasileiro, Paraguai e Bolívia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
  

3. O Sr visualiza uma capacidade de expansão do Sistema para o restante da fronteira oeste do 
Brasil? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS  
  

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  



 

 

 

4. De que forma o Sr verificou a aproximação ou interesse internacional por intermédio do 
Sisfron? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
 
5. Quais são as possíveis contribuições para o desenvolvimento nacional através do Sisfron? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
 
6. Use o espaço abaixo para complementar sobre o assunto:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

 
 
 

Obrigado pela participação. 



 

 

 

  

Apêndice 02 - QUESTIONÁRIO 

  

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 

Inf Joner Alves dos Santos, cujo tema é O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE 

FRONTEIRAS EMPREGADO PELA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA COMO 

POSSIBILIDADE DE COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM OS PAÍSES FRONTEIRIÇOS DO 

CENTRO-OESTE BRASILEIRO. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, 

fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do avanço de capacidade e doutrina de 

que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu melhor aproveitamento nesta possibilidade de 

cooperar e integrar.  

A fim de cooperar para o banco de dados dessa capacidade, 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 referentes ao desenvolvimento dessa possibilidade de cooperação e 

integração entre os países vizinhos, especificamente Paraguai e Bolívia, aumentando a eficiência 

desde as pequenas frações aos níveis estratégicos mais altos do Exército Brasileiro. Será muito 

importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema.  

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 

dos seguintes contatos: Joner Alves dos Santos (Capitão de Infantaria – AMAN 2010)  

Contato: (68) 99927-0129  E-mail: jonerasantos@hotmail.com 

  

 
1. Qual seu posto/graduação atual?  

 (   ) TC / Cel 
  (   ) Cap / Maj 
  (   ) Asp / Ten  
   (   ) Sgt / STen 

 
  
2. O Sr já travou contato com o Sisfron em Operações?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Desconheço o Sistema  
 
  
3. O Sr acredita na eficiência do emprego deste Sistema?  
(   ) Sim plenamente  
(   ) Sim parcialmente  
(   ) Não parcialmente  
(   ) Não plenamente 
 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS  
  

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  



 

 

 

4. O Sr acredita que há uma possibilidade de Cooperação e Integração entre os países 
fronteiriços, especificamente os do oeste brasileiro, Paraguai e Bolívia? 
(   ) Sim plenamente  
(   ) Sim parcialmente  
(   ) Não parcialmente  
(   ) Não plenamente 
 
 
5. Como o Sr visualiza essa possibilidade de Cooperação e Integração entre esses países? 
(   ) Segurança integrada / compartilhada 
(   ) Intercâmbio / cooperação de dados e informações 
(   ) Integração / aliança política-militar 
(   ) Relação tecnológica / Dissuasão militar 
 
 
6. Na opinião do Sr, o Sisfron está mais afeto a que Nível de Planejamento e Condução das 
Operações Militares? 
(   ) Tático 
(   ) Operacional  
(   ) Estratégico  
(   ) Político 
  

  
7. Use o espaço abaixo para complementar sobre o assunto: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 

Obrigado pela participação. 



 

 

 

 

Anexo A – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 
 

I – FINALIDADE 
 

  Apresentar uma Solução Prática acerca do presente trabalho, propiciando condições do 
aproveitamento da pesquisa em prol dos objetivos da Força Terrestre ou mesmo que se siga 
como lição aprendida. 

  
II – ANÁLISE 
 

Após uma análise acerca da concepção do Sisfron, baseado nos resultados apresentados 
durante suas fases no CMO, basicamente na área da 4ª Bda C Mec, sediada em Dourados-MS 
e pelos dados de entrevistas e questionários, face à capacidade de COOPERAÇÃO e 
INTEGRAÇÃO entre os países da fronteira do centro-oeste brasileiro, ou mesmo com a 
interoperabilidade de comitivas internacionais diversas, verificou-se uma grande dificuldade de 
efetivar essas possibilidades. 

Tal percepção foi possível a partir da análise das variáveis que compunham a 
problemática do tema descrito como quais seriam as reais capacidades geradas como 
possibilidades de cooperação da informação mútua e integração de segurança confiável com os 
países fronteiriços do centro-oeste brasileiro, Bolívia e Paraguai, via a 4ª Bda C Mec, na 
atualidade? 

Contudo, o referido prognóstico não se apresenta como um resultado tangível e 
conclusivo por si só, uma vez que se limita a opinião por parte deste profissional, baseado nos 
métodos de pesquisa utilizados no presente trabalho através dos dados colhidos pelos métodos 
apresentados ao longo do trabalho. Aliado a essa tomada, adiciona-se a inexistência de fontes 
de consulta oficiais da Força, como manuais e projetos conclusivos, limitando-se aos Boletins 
do Exército, às Diretrizes Publicadas e às chamadas em mídias renomadas sobre assuntos 
militares de defesa. 

Desta forma, o presente anexo visa apresentar uma sugestão de busca das capacidades 
pretendidas, a fim de atender, em caráter experimental, as necessidades do Sisfron em seus 
níveis estratégico e político, os quais se enquadram tais possibilidades. 

 
III – CONCLUSÃO 
 

É inegável a necessidade da aplicação do Sisfron nas áreas dos Níveis mais elevados de 
Planejamento e Condução das Operações Militares. E para que essas capacidades estudadas 
sejam alcançadas na atualidade é importante que: 

- Os meios devem atender as demandas citadas no Gráfico 05 do presente trabalho, nos 
1º e 2º itens que por consequência, devem se aproximar dos níveis do Gráfico 06 do presente 
trabalho, nos 3º e 4º itens. 

- A confecção de Relatórios Conjuntos (Relcon) entre os países, após cada Operação 
realizada, é primordial para que não haja interrupção do ciclo de produção do conhecimento e 
nem haja falta de informação que deva ser de conhecimento de ambos os envolvidos. 

- A confecção de Normas Gerais de Ação Conjuntas (NGACon), emitidas, homologadas e 
deferidas por ambos os governos envolvidos nas fronteiras, a fim de padronizar procedimentos 
e maior interação entre os países vizinhos. 

- Uma busca nacional de integração de política externa de defesa voltada para a 
realização de intercâmbios, fóruns e eventos multinacionais, em especial com os países 
integrantes do Mercosul. 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS  
  

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO  


