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RESUMO
O RECONHECIMENTO DE FRONTEIRA E SEUS BENEFÍCIOS
AUTOR: Rafael Silva Sena Espadim
ORIENTADOR: Marco Aurelio de Avellar Bolze
O presente trabalho tem como objetivo apontar as principais diferenças entre um
reconhecimento convencional e o reconhecimento na faixa de fronteira, mostrando que este
pode ser adotado como uma nova doutrina dentro do Exército Brasileiro, além de levantar os
principais benefícios para os militares que operam nessa região. Para confirmar tais
afirmações, foi realizada uma comparação entre o reconhecimento convencional e o adotado
na faixa de fronteira, com dados de manual e um trabalho acerca do tema. Para corroborar
esses dados teóricos apontados, foi realizado um questionário e enviado para militares com
experiência no assunto. Foram consultados, ainda leis e decretos sobre a forma de atuação na
faixa de fronteira e como ela está enquadrada e apoiada na legislação vigente, sendo levantado
ainda as principais agências que atuam junto com o Exército Brasileiro nessa região, também
por meio do questionário já citado anteriormente.
Palavras-chave: Reconhecimento, faixa de fronteira, doutrina, convencional, Exército
Brasileiro

ABSTRACT
RECOGNITION IN THE BORDER RANGE AND THEIR BENEFITS
AUTHOR: Rafael Silva Sena Espadim
ADVISOR: Marco Aurelio de Avellar Bolze
The present work aims to point out the main differences between conventional recognition
and reconnaissance in the border range, showing that this can be adopted as a new doctrine
within the Brazilian army, in addition to raising the main benefits for the military personnel
operating in this region. To confirm such statements, a comparison was made between
conventional reconnaissance and the one adopted in the border range, with manual data and a
work on the subject. To corroborate this theoretical data pointed out, a questionnaire was
conducted and sent to the military personnel with experience in the subject. We also consulted
laws and decrees on how to act in the border range and how it is framed and supported by
current legislation, being raised still the main agencies that work together with the Brazilian
Army in this region, also through the questionnaire previously cited.
Keywords: Reconnaissance, border range, doctrine, Brazilian Army, conventional.

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Percentual do grau hierárquico………………………………………………….18
Gráfico 2 – Percentual das OM dos militares………………………………………………..19
Gráfico 3 – Percentual dos militares que realizaram um Reconhecimento na faixa de
fronteira……………………………………………………………………………………....19
Gráfico 4 – Percentual das principais agências apoiadas……………………………………20
Gráfico 5 – Percentual do preparo pra um reconhecimento na faixa de fronteira…………...21
Gráfico 6 – Percentual sobre a diferença de formação………………………………………21
Gráfico 7 – Percentual do principal ganho pro militar………………………………………24
Gráfico 8 – Percentual sobre modo ideal de atuação………………………………………...24

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Composição de um Pel C Mec……………………………………………………15
Figura 2 – Plano de operações do 11º R C Mec……………………………………………...16
Figura 3 – Formação do Pel C Mec utilizada nos reconhecimentos de fronteira, de acordo com
a resposta 1…………………………………………………………………………………...22
Figura 4 – Formação do Pel C Mec nos reconhecimentos de fronteira de acordo com a
resposta 2……………………………………………………………………………………..23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
Bda C Mec

Brigada de Cavalaria Mecanizada

Pel C Mec

Pelotão de Cavalaria Mecanizada

TTP

Técnicas Táticas e Procedimentos

OM

Organização Militar

AOG

Apoio a Órgãos Governamentais

Rec

Reconhecimento

Vtl

Viatura Tática Leve

G Exp

Grupo de Exploradores

VBR

Viatura Blindada de Reconhecimento

GC

Grupo de Combate

Pç

Peça de Apoio

LEA

Levantamento Estratégico de Área

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO……………………………………………………………………..12

1.1

OBJETIVOS………………………………………………………………………….13

1.1.1 Objetivo Geral…………………………………………………………………….....13
1.1.2 Objetivos Específicos………………………………………………………………..13
2

REFERENCIAL TEÓRICO………………………………………………………. 14

2.1

O PEL C MEC NO RECONHECIMENTO………………………………………….14

2.2

O RECONHECIMENTO NA FAIXA DE FRONTEIRA……………………………15

3

REFERENCIAL METODOLÓGICO…………………………………………….18

3.1

COLETA DE DADOS……………………………………………………………….19

3.1.1 Questionário………………………………………………………………………...19
4

RESULTADOS E DISCUSSÃO…………………………………………………...20

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS………………………………………………………27
REFERÊNCIAS…………………………………………………………………….28

12
1 INTRODUÇÃO
O Brasil vive uma problemática na faixa de fronteira oeste, onde as agências de segurança
pública federais não tem conseguido atuar com efetividade. Com isso, o Exército Brasileiro, junto
as demais Forças Armadas, tem atuado nessa região. Suas principais competências estão dispostas
no Capítulo VI, Art. 16 da lei complementar Nº 97 de 1999, que diz que “Cabe as Forças Armadas,
como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento geral e com a defesa civil, na
forma determinada pelo Presidente da República.” e no Art. 16-A dessa mesma lei que diz:
Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como atribuições
subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, 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, executando, dentre outras, as ações
de:
I – patrulhamento;
II – revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e
III – prisões em flagrante delito.

Com isso, os Regimentos de Cavalaria Mecanizada localizados na Fronteira Oeste do Brasil,
mais especificamente os da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Dourados – MS, têm
realizado um reconhecimento na faixa de fronteira que é específico para sua zona de ação e se
diferencia do que é realizado em uma operação convencional, possuindo adaptações na composição
do pelotão e nas TTP empregadas, tendo em vista as missões que precisam desempenhar. Essas
ações, em cooperação com as agências na faixa de fronteira, tem se mostrando de fundamental
importância para o monitoramento de crimes transfronteiriços como a entrada de ilícitos oriundos
de outros países, como o Paraguai e a Bolívia, por exemplo, além de contribuir para a defesa
nacional, uma vez que a entrada de ilícitos como armamento pesado, pode ameaçar a segurança
pública nos grandes centros.
Assim, é oportuno problematizar a questão: As TTP utilizadas no reconhecimento na faixa
de fronteira oeste, podem ser adotadas nas Brigadas da região a sul? Qual benefício isso traria para
aquela região? O militar que realiza esse reconhecimento tem algum ganho?
Com base nesses questionamentos, este trabalho buscou fazer uma comparação entre a
doutrina tradicional de um reconhecimento e o modo como é feito na faixa de fronteira, a fim de
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apresentar as principais diferenças, além de realizar uma pesquisa com militares que realizaram esse
tipo de operação e quais foram os benefícios adquiridos por eles e também se eles acham válido
esse “modus operandis” para a região em questão.
Este trabalho se justifica para que essa forma de operar na fronteira seja difundida para
outras regiões de fronteira e adotadas por essas regiões, como a fronteira sul que utiliza uma forma
diferente dessa citada, sendo adotadas operações diferentes para cada tipo de missão, quer seja
reconhecimento tradicional ou Apoio aos Órgãos Governamentais.
Isso contribuirá com a formação do oficial que serve nas unidades de fronteira e com o
planejamento das operações realizadas na faixa de fronteira.
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo geral
Difundir o Reconhecimento na faixa de fronteira como TTP e levantar quais seus benefícios.
1.1.2 Objetivos específicos
Comparar o reconhecimento normal com o reconhecimento de fronteira.
Levantar quais os benefícios percebidos pelos militares que realizaram o reconhecimento na
faixa de fronteira.
Levantar por meio de militares que já realizaram, se o “modus operandis” realizado nas OM
da 4ª Bda C Mec pode ser difundidos e adotados para as demais OM de fronteira.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O PEL C MEC NO RECONHECIMENTO
O reconhecimento é uma operação realizada pela cavalaria em campanha que busca a
obtenção de informes sobre o inimigo ou objetivos de valor militar. Esses objetivos ou informes são
importantes para abastecer o escalão superior para as operações.
Esses informes, ao abastecer o escalão superior, dão-lhe a possibilidade de atualização do
plano de operações.
De acordo com o CI 2-36/1, O Pelotão de Cavalaria Mecanizado, em uma operação de
reconhecimento, existem alguns fundamentos doutrinários os quais o Pel C Mec deve observar e
executar, são eles:
1) Orientar-se segundo os objetivos de informação;
2) Participar, com rapidez a precisão, todos os informes obtidos;
3) Evitar o engajamento decisivo;
4) Manter o contato com o inimigo;
5) Esclarecer a situação.
Já em relação às medidas de coordenação e controle, durante um reconhecimento as
principais utilizadas são:
1)Zona de Reunião (Z Reu)
2) Itinerário de Progressão (Itn Prog)
3) Linhas de Controle (L Ct)
4) Eixo de reconhecimento
5) Pontos de Controle (P Ct)
6) Ponto de Ligação (P Lig)
7) Zona de Ação (Z Aç)
8) Limites (Lim)
9) Posição de Bloqueio (P Blq)
10) Objetivo (Obj)
11) Ponto de Coordenação (P Coor)
(CI 2-36/1, O Pelotão de Cavalaria Mecanizado)
Podemos observar ainda que o Pel C Mec é composto por um grupo de exploradores (GE)
com duas patrulhas, compostas por duas viaturas leves, um grupo de combate (GC), uma seção de
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Viaturas Blindadas de Reconhecimento (VBR) e uma peça de apoio, sendo que a seção VBR utiliza
a viatura cascavel e os demais grupos, GC e peça de apoio, utilizam a viatura Urutu. Dessa forma a
composição do Pel C Mec ficaria assim:
Figura 1 – Composição de um Pel C Mec

Fonte: Extraída de
https://photobucket.com/gallery/user/Brasil235/media/cGF0aDovcGVsbWVjLmpwZw==/?ref=
Podemos observar no CI 2-36/1, O Pelotão de Cavalaria Mecanizado, que não existe um tipo
de reconhecimento denominado Reconhecimento na faixa de fronteira, sendo os únicos tipos
presentes no caderno de instrução o reconhecimento de eixo, reconhecimento de zona e o
reconhecimento de área. Logo no reconhecimento na faixa de fronteira seriam utilizadas novas TTP
de reconhecimento para a Cavalaria.
Há também no caderno de instrução um trecho que aborda sobre o Pel C Mec durante as
ações de Garantia da Lei e da Ordem, sendo que nesse contexto tem uma parte específica sobre
postos de bloqueio de vias e estradas, que são atividades desempenhadas durante o reconhecimento
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na faixa de fronteira e pode servir de comparação com a atividade que é realizada na faixa de
fronteira. Além de atividades do tipo polícia que podem ser desenvolvidas na faixa de fronteira.
2.2 O RECONHECIMENTO NA FAIXA DE FRONTEIRA
O reconhecimento na faixa de fronteira é uma operação militar assim como o
reconhecimento convencional, mas realizado em tempos de paz. Ele tem como objetivo atualizar o
Levanatamento Estratégico de Área (LEA) e manter a presença do estado na faixa de fronteira.
Grande parte das condutas adotadas em um reconhecimento são utilizadas também no que é
realizado na faixa de fronteira, como o modo de se fazer um reconhecimento de ponte, golpes de
sonda, etc e também na parte do planejamento, como linhas de controle, pontos de controle, etc. Na
imagem abaixo, podemos verificar um plano de operações de um reconhecimento na faixa de
fronteira que mostra de forma clara o que foi dito agora.
Figura 2 – Plano de operações do 11º R C Mec

Fonte: Apresentação do comandante do 11º R C Mec aos alunos da ECEME
A forma de operar na faixa de fronteira ainda é nova e exige tipos específicos de TTP,
composição, devido as peculiaridades das operações. Além disso, exige um preparo diferente em
relação ao reconhecimento convencional, já que a composição do pelotão e missões realizadas são
diferentes neste tipo de reconhecimento.
Podemos verificar no trecho abaixo que as missões realizadas durante um reconhecimento
na faixa de fronteira são mais complexas do que as realizadas em um reconhecimento convencional.
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“Empregando ações de Rec Mec Fron, operações reais em um cenário na faixa de fronteira,
utilizando de Técnicas Táticas e Procedimentos doutrinários dos Pel e Esqd C Mec, onde há
uma mescla de ações Tipo AOG na faixa de fronteira com abordagem de veículos e revistas
e ações de reconhecimento que produzem atualização do Levantamento Estratégico de Área
(LEA)”. (Bolze, 2017 p. 12)

Podemos ver ainda, que o objetivo é o mesmo do reconhecimento convencional, que é a
produção de informes ao escalão superior, mas que as TTP utilizadas vão além das utilizadas
doutrinariamente, sendo aplicadas também algumas TTP em ações do tipo AOG na faixa de
fronteira, conforme o trecho abaixo também afirma.
[…] o preparo de tropa não deve ser condicionado ao combate a esses crimes, deve sim
existir módulos de adestramentos particulares. Com isso, as Técnicas, Táticas e
Procedimentos (TTP) de emprego de tropas existentes para a defesa externa devem ser
complementadas com as particularidades da faixa de fronteira, e não alocadas em um
segundo plano. Cresce de importância a modularidade da tropa, porém as bases
operacionais devem ser mantidas. (Bolze, 2017 p. 14)

A cerca do “modus operandis” na faixa de fronteira, ele se mostra diferente do
convencional, já que as missões exigem que, além dos objetivos de um reconhecimento
convencional, vise também combater os ilícitos na faixa de fronteira. Podemos verificar essa
diferença conforme o trecho extraído de uma entrevista acerca do assunto em pauta.
Relativo ao “Modus Operandis” empregado na Área de Responsabilidade do 11º RC Mec
conclui-se que essa mescla de fiscalização contra ilícitos transfronteiriços e defesa externa
utilizando-se de técnicas de reconhecimento tem se mostrado uma boa alternativa para o
emprego dual do Regimento. Dessa forma, se consegue reprimir ações criminosas e ainda
adestrar a tropa nas técnicas, táticas e procedimentos de reconhecimento. (Bolze, 2017 p.
15)

Sendo assim o reconhecimento na faixa de fronteira se mostra com uma série de diferenças
em relação ao convencional. Esse tipo de reconhecimento vem se mostrando eficiente conforme o
trecho acima e contribui também para o aperfeiçoamento do militar executante, na parte
operacional, dando experiência para o militar em operações reais e mais confiança, na parte
atitudinal, melhorando seu desempenho como comandante de pelotão e liderança diante do seu
pelotão e também na parte técnico-profissional, por meio do aperfeiçoamento do militar, que realiza
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cursos e estágios voltados para as operações e para os equipamentos utilizados durante o
reconhecimento na faixa de fronteira.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO
3.1 COLETA DE DADOS
Foi realizada uma pesquisa com a intenção de coletar dados para servir de base para esse
estudo.
A coleta foi realizada por meio do seguinte meio: Questionário.
3.1.1 Questionário
O estudo foi limitado aos oficiais de carreira da arma de Cavalaria, formados na Academia
Militar das Agulhas Negras.
A amostra selecionada ficou restrita aos militares que servem ou já serviram em alguma OM
da 4ª Bda C Mec e realizaram o Reconhecimento na faixa de fronteira.
a. Critério de inclusão:
- Servir ou ter servido em alguma OM da 4ª Bda C Mec
- Ter realizado ou planejado um reconhecimento na faixa de fronteira
b. Critérios de exclusão:
- Não ter servido em OM da 4ª Bda C Mec
Gráfico 1 – Percentual do grau hierárquico dos entrevistados

14 respostas
7,1
7,2

Cel
TC
Maj
Cap
Ten/Asp
85,7

Fonte: O autor
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Gráfico 2 – Percentual das OM

Fonte: O autor

Gráfico 3 – Percentual dos militares que realizaram um Reconhecimento na faixa de fronteira

Fonte: O autor

21
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No início da análise dos resultados e discussão, pode-se observar que, em sua grande
maioria, os militares que servem ou já serviram nas OM da 4ª Bda C Mec já realizaram um
reconhecimento na faixa de fronteira em cooperação com várias agências. Dentre essas agências
podemos destacar algumas principais, conforme dados do gráfico abaixo, obtido do questionário
realizado anteriormente.
Gráfico 4 – Percentual das principais agências

Fonte: O autor

Podemos observar que as principais agências que os regimentos da fronteira oeste cooperam
são a Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido ao tipo de
operação realizada nessa região, que é o combate de entrada de ilícitos no Brasil, realizando postos
de bloqueio de estradas, revistas, etc.
Perguntado se exige um preparo diferente para a realização de um reconhecimento na faixa
de fronteira, chegou-se ao seguinte resultado dos dados coletados:
Gráfico 5 – Percentual do preparo pra um Rec na faixa de fronteira
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Fonte: O autor

Podemos verificar que 85,7% dos entrevistados responderam que o reconhecimento na faixa
de fronteira exige um preparo diferente em relação ao convencional. Esse preparo diferente em
questão se dá devido ao tipo de operação desenvolvida naquela região, uma vez que além de
estarem realizando as missões de um reconhecimento tradicional, os militares realizam operações
de cooperação com agências, muitas vezes com poder de polícia conforme prevê o Art. 16-A da Lei
Complementar Nº 97/1999. Além disso, há um preparo diferente em relação a guarnição, já que a
formação do pelotão se diferencia da que é adotada em um reconhecimento convencional, conforme
podemos ver no gráfico a seguir.
Gráfico 6 – Percentual sobre a diferença de formação

Fonte: O autor
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Dentro do universo dos militares que responderam sim em relação a formação diferente, total de
nove respostas, chegou-se ao seguinte resultado:
1. “O pelotão era composto por 5 vtl e dois Guaranis. O efetivo era dividido em 3 Gcs ou 4
Grupos operacionais.”
2. “Não havia seção VBR e havia um G Exp a mais do que o comum no Pel C Mec.”
3. “Em algumas ocasiões, adotávamos a configuração de Pel C Mec excluindo as VBR(s).”
4. “01 Pel Mec com GC reduzido e sem seção VBR.”
5. “Pelotão C Mec sem as VBR e com um GC a mais.”
6. “G Exp, GC, Pç.”
7. O pelotão era desdobrado sem VBR, empregando mais a Vtr Leve e o Guarani.”
8. Pelotão C Mec sem as seções VBR e com um GC reforçado.”
9. Excluia-se as VBR e adicionava um GC à composição do Pelotão C Mec.”
Verificamos que as respostas em sua totalidade, excluía a seção VBR do Pelotão, adotando
em alguns casos um GC mais reforçado, ou seja, mais de um GC, as vezes com um grupo de
exploradores a mais, mas sempre excluindo a seção VBR.
Verificamos no referencial teórico que o Pel C Mec para ações convecionais é composto por
dois grupos de exploradores, uma seção VBR, um grupo de combate e uma peça de apoio. Já o Pel
C Mec para ser empregado em um reconhecimento na faixa de fronteira, de acordo com as respostas
acima destacadas, pode ter as seguintes formações:
Figura 2 – Formação do Pel C Mec utilizada nos reconhecimentos de fronteira, de acordo com a
resposta 1
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Figura 3 – Formação do Pel C Mec nos reconhecimentos de fronteira de acordo com a resposta 2

Com isso, vemos a diferença de formação entre um Pel C Mec para uma ação convencional
e para um reconhecimento na faixa de fronteira, além de ver que não existe algo padronizado em
relação a composição do Pel C Mec para a realização desse tipo de operação, podendo ser adotada a
forma que melhor cumprirá a missão determinada pelo escalão superior. Essa formação diferente
tem por finalidade aumentar a mobilidade do pelotão e não utilizar a VBR com seu canhão 90 mm,
que é um armamento pesado para esse tipo de operação, além de a viatura ter menos mobilidade que
as demais empregadas, prejudicando o cumprimento das missões impostas ao pelotão.
Levantamos também, por meio de um questionário, qual ganho o militar verificou que ficou
mais evidente após a realização de uma operação de reconhecimento na faixa de fronteira. Isso
dentro da área técnico-profissional, no que diz respeito ao aprimoramento do militar para realizar
esse tipo de operação, através da realização de cursos específicos sobre material empregado ou
sobre TTP utilizadas nas ações de polícia que são exercidas nessas operações. Na área atitudinal,
que seria a parte de liderança perante o pelotão, confiança do pelotão em relação ao tenente e a
própria autoconfiança do militar. Na área operacional, ou seja, na parte de experiências adquiridas
pelo militar, a cooperação com os órgãos públicos e a bagagem do militar após esse tipo de
operação.
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Gráfico 7 – Percentual dos ganhos para os militares

Fonte: O autor
Vemos nos resultados que 71,4% respondeu que o maior ganho foi na parte operacional,
21,4% na área atitudinal e 7,1% na parte técnico-profissional. Com isso, podemos verificar que a
área de experiência foi a de maior ganho, fazendo com que o militar carregue essa experiência para
as próximas operações e tenha mais certeza das ações a serem desenvolvidas para se cumprir o
objetivo da missão.
Perguntado ainda se o “modus operandis” utilizado atualmente na faixa de fronteira é o
ideal, foi obtido o seguinte resultado:
Gráfico 8 – Percentual sobre modo ideal de atuação

Fonte: O autor
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De acordo com o gráfico, 71,4% acha que esse “modus operandis” utilizado é ideal para as
ações desenvolvidas na faixa de fronteira, enquanto 28,6% acha que pode-se alterar esse modo de
operar. Com isso, pode-se inferir que esse modo de operar na faixa de fronteira vem dando certo e
que pode-se manter e até mesmo difundi-lo para outras OM de fronteira, como as do Comando
Militar do Sul. A difusão se faz importante para uniformizar o modo de se operar nas faixas de
fronteira com um pelotão de cavalaria e também porque esse “modus operandi” tem se mostrado
eficaz ao combate de ilícitos transfronteiriços.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto as questões de estudo propostas no começo deste trabalho, conclui-se que a
investigação atendeu ao pretendido, mostrando que o modo de se operar na faixa de fronteira é
diferente e pode ser difundido para demais OM na faixa de fronteira. Além disso, pode-se verificar
que os militares que executaram o reconhecimento de fronteira, agregaram experiências novas,
principalmente no que se refere a parte operacional, no que diz respeito ao ganho de experiência do
militar para operações futuras, quer seja na faixa de fronteira, quer seja fora dessa região.
O referencial teórico possibilitou identificar as principais diferenças entre um
reconhecimento convencional e o reconhecimento na faixa de fronteira, mostrando que há diferença
na parte de formação do pelotão e na parte de preparo, uma vez que além dos objetivos de um
reconhecimento convencional, há também as operações de cooperação com agências. Concluindo
que há uma diferença nas TTP do reconhecimento na faixa de fronteira e do reconhecimento
convencional.
No referencial metodológico, pode-se confirmar a diferença do reconhecimento na faixa de
fronteira para o reconhecimento convencional, mostrando as principais agências que se apoia
durante as operações, as respostas em relação ao preparo para um reconhecimento de fronteira, a
formação de um Pel C Mec para a realização de um reconhecimento na faixa de fronteira e
mostrando quais são essas diferenças de formação do pelotão.
Constatou-se ainda que o militar que realiza esse tipo de operação tem um ganho na parte
profissional, atitudinal e operacional, principalmente nessa última, incrementando as experiências
adquiridas, no planejamento, na execução e na vivência como comandante de pelotão e interação
com agências, servindo de base para futuras operações na faixa de fronteira e fora da região de
fronteira.
Conclui-se, portanto, que o reconhecimento na faixa de fronteira pode ser difundido para as
demais OM fronteiriças, sendo adotado como uma forma de combater os ilícitos transfronteiriços,
sem deixar de proteger a soberania nacional e projetar poder para os países fronteiriços. Além dos
ganhos referentes a sua execução para os militares são notáveis, tanto para o militar, que pode
adquirir experiência para próximas operações, quanto para a imagem do Exército Brasileiro perante
as agências com as quais cooperamos nas operações, já que o Exército desempenha importante
função no combate de ilícitos transfronteiriços e de defesa nacional ao evitar o tráfico de armas e de
drogas que chegariam aos grandes centros urbanos brasileiros, causando um problema de segurança
pública.
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