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RESUMO 

LIMONGI, Carlos Vagner Borsato. O poder de vigilância do pelotão especial de fronteira: 

AMAN, 2019. monografia. 

                  

A capacidade de um país de manter a segurança de suas fronteiras é fundamental para evitar a 

entrada de ilícitos e de crimes transfronteiriços que afetem a sociedade ou a economia do 

Estado. Na realidade brasileira a principal unidade militar que faz o monitoramento dos limites 

fronteiriços é o pelotão especial de fronteira (PEF). Na pesquisa apresentada foi avaliada a 

incidência dos projetos estratégicos nas organizações militares (OM) e o ganho advindo desses 

investimentos, com foco no sistema integrado de monitoramento de fronteiras (SISFRON), foi 

realizado também uma análise da situação atual dos PEF por intermédio de uma entrevista com 

oficiais do Exército Brasileiro (EB) que servem ou serviram em tais unidades, tendo como 

resultado a apresentação dos meios disponíveis para se empregar operações de vigilância bem 

como as maiores dificuldades na execução dessa atividade. Por fim essa conjuntura nacional 

foi contextualizada com outros procedimentos de monitoramento ao redor do mundo, assim 

sendo obtidos exemplos práticos de como resolver empecilhos na potencialização desse setor 

aplicáveis a matriz brasileira de vigilância da fronteira. 

                  

                  

Palavras-chave: Fronteira. Vigilância. Projetos Estratégicos. Tecnologias. 



 

 

RESUMEN 

LIMONGI, Carlos Vagner Borsato. El poder de vigilancia del pelotón especial de frontera: 

AMAN, 2019. Monografia. 

                  

La capacidad de un país para mantener la seguridad de sus fronteras es fundamental para 

evitar la entrada de ilícitos y de crímenes transfronterizos que afecten a la sociedad o economía 

del Estado. En la realidad brasileña la principal unidad militar que hace el monitoreo de los 

límites fronterizos es el pelotón especial de frontera (PEF). En la búsqueda presentada se 

evaluó la incidencia de los proyectos estratégicos en las organizaciones militares (OM) y la 

ganancia proveniente de esas inversiones, con foco en el sistema integrado de monitoreo de 

fronteras (SISFRON), se realizó también un análisis de la situación actual de los PEF por 

intermediário de una entrevista con oficiales del Ejército Brasileño (EB) que sirven o sirvieron 

en tales unidades, teniendo como resultado la presentación de los medios disponibles para 

emplear operaciones de vigilancia así como las mayores dificultades en la ejecución de esa 

actividad. Por fin esa coyuntura nacional fue contextualizada con otros procedimientos de 

monitoreo alrededor del mundo, así obteniendo ejemplos prácticos de cómo resolver barreras 

en la potencialización de ese sector aplicables a la matriz brasileña de vigilancia de la frontera. 

Palabras Claves: Frontera. Vigilancia. Proyectos Estratégicos. Tecnologías 
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1 INTRODUÇÃO 

Na busca do desenvolvimento social e da manutenção da soberania o Estado deve se fazer 

presente em todo o território nacional, seja provendo meios de apoio à população ou 

demonstrando poder dissuasório frente as possíveis ameaças externas. Com isso, o Brasil 

encontra um grande desafio em seu território, já que conta com mais de 8,5 milhões de Km² (5º 

maior país do mundo) e ainda com  15.719 Km de fronteira terrestre (ABIN, 2018). 

Ao longo dos anos o Estado brasileiro implementou muitos planos para a proteção das 

fronteiras, desde a instalação de fortes no Brasil Colônia até a implementação de meios 

altamente tecnológicos com o sistema integrado de monitoramento de fronteiras (SISFRON). 

Cada plano implementado pelo governo tinha o objetivo de aumentar a presença na fronteira e 

assim melhorar os meios de defesa do país nessa região, porém, também houve outros 

resultados, como a criação de novos centros urbanos, início de polos industriais e aumento do 

desenvolvimento social local.  

 Um dos planos implementados pelo Governo Federal foi o Programa Calha Norte (PCN). 

Criado em 1985, o programa contava com o objetivo de aumentar a presença do Estado na 

região amazônica, contribuir para a defesa nacional, proporcionar assistência a população e 

fixar o homem na região (MONTEIRO, 2011). Com a implementação do PCN foram criadas 

algumas organizações militares, como a 1ª e 16ª Brigada de Infantaria de Selva, o Comando de 

Fronteira Rio Negro/ 5º Batalhão de Infantaria de Selva e 8 Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF).  Sendo o PEF o objeto de estudo desse trabalho e sendo o Programa Calha Norte o 

edificador dessas unidades esse programa do governo servirá como principal base teórica e 

referência de objetivos estatais para a região amazônica. 

O Pelotão Especial de Fronteira, aliado com o sentido que foi criado, é hoje o principal ponto 

de proteção e controle brasileiro na faixa de fronteira norte. Suas missões incluem, entre 

manobras convencionais de defesa nacional, as ações subsidiárias e o apoio à população que 

vive na região onde estão situados. Atualmente, o País conta com 26 Organizações Militares 

(OM) de fronteira, e a Estratégia Nacional de Defesa prevê a criação de mais 25 unidades 

(BRASIL, 2012, p. 126). Ponto esse que demonstra a importância dessas OM para a proteção e 

controle dos limites territoriais na Amazônia brasileira e se faz justificar o investimento federal 

nessa região, seja em implementação de novas unidades seja na modernização dos meios 

empregados. 
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Com isso, o trabalho se dedica a fazer um estudo do real poder de vigilância dos pelotões de 

fronteira, bem como analisar o avanço a ser trazido pelas implementações tecnológicas nessas 

unidades e contextualizar com operações fronteiriças semelhantes ao redor do mundo. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1  Objetivo geral  

  

Apresentar a real capacidade de vigilância dos Pelotões Especiais de Fronteira no combate a 

delitos transfronteiriços e defesa da pátria. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Analisar nos manuais militares a capacidade de vigilância e defesa da Força Terrestre e 

comparar com as missões atuais dos PEF;  

Enunciar as novas tecnologias em implementação no Exército Brasileiro que tenham relação 

com a vigilância das fronteiras;  

Identificar estratégias de vigilância fronteiriça estrangeiras e relacionar pontos em consonância 

com a realidade brasileira.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FRONTEIRA 

O conceito de fronteira política dupla (demarcação entre duas nações) define que a fronteira é 

uma linha contígua que demarca duas zonas de contato e implica na demarcação do limite de 

dois territórios nacionais. (RATZEL, 1897)  

O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, conta com 8,5 milhões de 

quilômetros quadrados e com aproximadamente 15.700 Km de fronteira terrestre, esses fatos 

por si só mostram a grandiosidade de nosso país e a dificuldade que o governo enfrenta de se 

fazer presente em todo o território, mas, se comparado ao cenário internacional, a fronteira do 

Brasil figura como uma das mais estáveis e pacíficas do mundo. Visto que, o país, desde o 

tempo de sua expansão territorial ainda no período colonial, ao conquistar uma nova porção de 

terra firmava um acordo de limites territoriais com seus vizinhos, essa prática deixou como 

herança para o país uma estabilidade e segurança jurídica para a localização das linhas 

limítrofes da nação, o que faz uma guerra por questões territoriais menos provável. Porém, 

atualmente, o maior problema enfrentado na fronteira pelo governo são os crimes 

transfronteiriços, seja ele de cunho narcotraficante, bio exploratório ou outros. O combate 

desses delitos é de incubência dos órgãos de segurança federais e estaduais, porém as Forças 

Armadas ficam também investidas dessas atribuições segundo a Lei Complementar nº 97 de 9 

de junho de 1999, que diz em seu artigo 16-A o seguinte:   

 

16-A.  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 (Brasil, 1999) 

 

Com isso, justifica-se a necessidade de manter uma constante presença militar na região e da 

implementação de Organizações Militares de Fronteira. 
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Figura 1 - Rotas do Tráfico na Fronteira Brasileira 

 

Fonte: Gazeta do Povo (2009) 

2.2 PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Os Projetos Estratégicos do Exército têm por objetivo ampliar a capacidade operativa da força 

e manter atualizadas as táticas, procedimentos e materiais empregados pela tropa. Atualmente, 

a Força Terrestre dispõe de 3 grandes projetos estratégicos, sendo eles o Guarani, o 

PROTEGER e o SISFRON.  O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), 

por afetar de maneira mais incisiva os PEF será mais estudado e detalhado nesse trabalho, bem 

como as tecnologias que advém desse projeto e as possibilidades e necessidades de adaptação 

que elas trarão para a força (BRASIL, 2014). 

2.2.1 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de 

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

Estado na faixa de fronteira. O SISFRON foi concebido por iniciativa do Comando 
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do Exército, em decorrência da aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, 

que orienta a organização das Forças Armadas sob a égide do trinômio 

monitoramento/controle, mobilidade e presença (Departamento de Ciência e 

Tenologia, 2015, p. 1). 

2.3 VIGILÂNCIA 

A vigilância é a ação conduzida com o propósito de detectar, registrar e informar o 

ocorrido em determinado setor de observação. Constitui uma das principais formas 

para a identificação e localização de alvos e monitoramento de atividades do 

oponente. (BRASIL, 2017, p. 5-2)  

 

A vigilância no segmento militar é retratada em muitos manuais e cadernos de instrução, com 

foco principal para o manual de operações EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017), manual de 

inteligência EB20-MC-10.207 (BRASIL, 2015) e no manual de vetores aéreos da Força 

Terrestre EB20-MC-10.214 (BRASIL, 2014). Para termos de compreensão do trabalho 

destacam-se algumas considerações sobre a vigilância.  

2.3.1 Diferença de vigilância e reconhecimento 

A definição de vigilância segundo o manual EB20-MF-10.107 é a seguinte: "vigilância é a 

observação sistemática do Amb Op, tendo por objetivo áreas, pessoas, instalações, materiais e 

equipamento, utilizando o auxílio de meios eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, óticos ou 

acústicos, entre outros" (BRASIL, 2015). A definição de reconhecimento também segundo o 

manual EB20-MF-10.107 é a seguinte: "reconhecimento é a missão empreendida para se obter 

informações sobre as atividades, instalações ou meios de forças oponentes, atuais ou potenciais, 

mediante a observação visual e o emprego de outros métodos ou para confirmar dados relativos 

à meteorologia, à hidrografia ou a características geográficas de uma área definida. É uma 

atividade limitada no tempo e no espaço” (BRASIL, 2015). 

Com isso fica evidenciado que a maior diferença entre essas duas definições está no fato de que 

essas atividades se diferenciam no fato da vigilância ser um monitoramento contínuo de uma 

área, visando antecipar-se a uma ameaça ou atividade hostil de qualquer natureza. Já o 

reconhecimento se caracteriza por ser uma atividade limitada em tempo que busca informações 

sobre o oponente ou a confirmação de dados sobre o espaço que ocorrerá uma operação militar. 

2.3.2 Meios de vigilância 

Segundo o manual EB20-MF-10.107 a vigilância pode ser feita com o auxílio de meios 

eletrônicos, cibernéticos, fotográficos, entre outros. (BRASIL, 2015). Dentro do universo 
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desses meios existe uma infinidade de instrumentos e tecnologias, e o uso cada vez maior desses 

vetores na área militar fez com que a complexidade do espaço de batalha fosse ampliada e fez 

necessário um melhor preparo e uma melhor equipagem dos militares para manterem-se 

atualizados nos conflitos atuais. 

Para aumentar a capacidade de monitoramento na fronteira o Exército Brasileiro idealizou o 

SISFRON (WILTGEM, 2017) que será apresentado no decorrer desse trabalho, e com a 

implementação desse sistema está sendo entregue ao Exército Brasileiro uma gama de produtos 

com alto nível de tecnologia, como radares (SABER M60 e M200, SENTIR M20) meios 

optrônicos, sistemas aéreos remotamente pilotados (SARP) e softwares de aumento da 

consciência situacional. 

Entre os meios de vigilâncias mais utilizados no mundo estão (SARP), o Exército Brasileiro 

encontra-se em implementação dessa tecnologia no setor do monitoramento (DOS 

SANTOS; JUNIOR; SAUCHA, 2018) , mas já encontra-se previsto uma doutrina de seu uso 

para a vigilância de grandes áreas operacionais, como visto no manual EB20-MC-10.214 ao 

dizer:  

 

A F Ter pode se deparar com a necessidade de operar em espaços muito amplos, sem 

que possa manter tropas em constante presença por toda a sua A Rspnl/Z Aç. Nessas 

situações, priorizar as regiões a serem vigiadas é uma questão de emprego judicioso 

de meios. Nesse cenário, os SARP de categoria 3 cumprem papel muito importante, 

pois permitem realizar vigilância de largas frentes com eficácia, proporcionando alerta 

antecipado e economizando os recursos disponíveis (BRASIL, 2014, p. 1-2) 

 

Figura 2 - Radar SENTIR M20 na Amazônia 

 

Fonte: DefesaNet (2017) 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Foi realizada uma pesquisa exploratória dividida em três ramos; o primeiro se constitui na 

análise de manuais e cadernos de instrução do Exército Brasileiro; o segundo foi feito com a 

busca de dados sobre operações militares na fronteira e por meio de uma entrevista enviada a 

oficiais que serviram na faixa de fronteira; e o terceiro se deu na busca de operações 

internacionais de vigilância, que apresentassem boas práticas possíveis de serem adotadas na 

realidade brasileira de monitoramento de suas linhas limítrofes. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Estudos de documentos e manuais militares sobre operações de vigilância 

As operações de vigilância são retratadas em muitos dos manuais militares, cada vez que esse 

tema é retratado em um documento de instrução ele é abordado apenas pela forma como ele 

deve ser aplicado naquele tipo específico de atividade para o qual o manual se dedica. Porém, 

a vigilância permeia-se por todas as funções de combate, na norma de coordenação doutrinária 

número 02 de 2013 do Centro de Doutrina do Exército (CDEX), é visto esse conceito nas 

funções de combate: movimento e manobra (p. 10); inteligência (p. 11); e de proteção (p. 17) 

(Brasil, 2013). No manual EB20-MC-10.206 é prevista a utilização da vigilância aérea e de 

áreas de observação  (BRASIL, 2015), quanto a função logística, no manual EB20-MC-10.204 

é visto o conceito de vigilância quando aborda a proteção de recursos logísticos (BRASIL, 

2014) , por fim, também é visto no manual EB20-MC-20.210 ,  a inserção do conceito da 

digitalização do espaço de batalha que engloba em uma de suas faces a vigilância (BRASIL, 

2014), inserindo assim essa atividade na função comando e controle. 

Visto a abrangência do assunto entre os documentos militares iremos restringir a vigilância 

aplicada em 3 manuais, neles veremos esse conceito abordado em diferentes situações, com 

uma abordagem de vigilância aplicado por tropas convencionais, em operações específicas de 

inteligência e com o auxílio de meios tecnológicos. 

3.2.1.1 Vigilância nas operações 
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As ações de vigilância se fazem presentes em todas as operações da Força Terrestre, sua função 

é prover um alerta de possíveis ameaças à tropa enquanto essa está sendo empregada, essas 

ações são feitas com o emprego de técnicas contínuas e imediatas de monitoramento, dando 

prioridade a áreas críticas e como parte da segurança de uma unidade (BRASIL, 2017), sempre 

que possível acompanhadas do uso de instrumentos tecnológicos. A vigilância de combate 

ainda prevê o emprego de tropas especializadas infiltradas na retaguarda inimiga (BRASIL, 

2017), como mais uma forma de monitorar as atividades no campo de batalha. As operações 

são diferenciadas da seguinte forma: 

Tabela 1 - Formas de ações de vigilância 

FORMA DE 

AÇÃO 

COMO É EXECUTADA  A AÇÃO 

Visual Realizada por unidades terrestres ou aéreas, particularmente no cumprimento de missões de 

reconhecimento. Utiliza equipamentos optrônicos, de visão noturna infravermelha, com 

amplificadores de luz residual ou termais, dentre outros 

Eletrônica Realizada com o emprego de meios especiais, tais como radares, equipamentos de escuta, 

sensores e câmeras 

Videofotográfica Consiste essencialmente no emprego de equipamentos especiais, montados em plataformas 

aéreas, com capacidade de transmissão de imagens em tempo real 

Fonte: Brasil (2017) 

3.2.1.2 Vigilância na inteligência 

O emprego dos meios de monitoramento na inteligência é feito para suprir as necessidades de 

inteligência dos escalões militares (BRASIL, 2015) e assim esclarecer o comandante à cerca 

dos dados de sua missão e auxiliá-lo no planejamento. A vigilância é feita no contexto das 

operações de IRVA (Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de alvos). Não há 

distinção quanto ao tipo de meio empregado para executar o monitoramento, mas é prevista a 

utilização de sensores eletrônicos (BRASIL, 2015). 

Por fim, nesse manual é evidenciado que o uso de vigilância é voltado para suprir as 

necessidades do nível decisório da força, sendo executada de forma que, com a observação 

sistemática de uma determinada área, o comandante militar tenha mais informações a serem 

utilizadas em seu planejamento. 

3.2.1.3 Emprego de SARP na vigilância 
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Os Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP) são vetores aéreos não 

tripulados, empregados em situações nas quais os riscos da ação humana local são 

elevados ou inaceitáveis. Compostos de três elementos essenciais: o módulo de voo 

(ARP), o módulo de controle em solo e o módulo de comando e controle, essa 

ferramenta complementa e reforça as capacidades militares terrestres, principalmente 

dos elementos de reconhecimento (Rec) das unidades das armas base de Infantaria e 

Cavalaria. (DOS SANTOS; JUNIOR; SAUCHA, 2018, p. 1). 

 

O vazio doutrinário para o uso de SARP no Exército Brasileiro foi completado em 2014 com a 

publicação do manual EB20-MC-10.214 no qual também é prevista a utilização desses meios 

nas ações de IRVA e na vigilância das fronteiras (BRASIL, 2014). Nesse manual o uso da 

tecnologia na vigilância é explicitamente visualizado, nele é feita uma classificação dos SARP 

e uma correspondência com o escalão pelo qual são empregados. 

Quadro 1 - Categoria dos SARP 

 

Fonte: Brasil (2014) 

De posse dessa classificação é previsto, no manual EB20-MC-10.214, o uso, no nível tático de 

SARP de categoria de 0 a 3 (p. 4-8), bem como em vigilância de estruturas do nível 0 a 2 (p. 4-

9) (BRASIL, 2014). Esse emprego no nível tático se enquadra em uma possível opção de meio 

tecnológico a ser empregado pelos pelotões na fronteira brasileira. 



20 

 

Figura 3 - ARP Tipo 3 Hermes 90 

 

Fonte: AELSistemas (2019) 

3.2.2 Coleta de dados sobre as ações dos pelotões especiais de fronteira 

Foi feita uma pesquisa através de uma entrevista enviada aos militares do Exército que tenham 

experiência servindo ou atuando em conjunto com um PEF. Também foram pesquisados dados 

de implantação de projetos estratégicos na fronteira.  

A entrevista enviada para pesquisa continha seis questões e encontra-se em apêndice a esse 

trabalho. (APÊNDICE A). 

 

3.2.2.1 Entrevista 

A entrevista abrangeu áreas do Comando Militar do Norte (CMN) e do Comando Militar da 

Amazônia (CMA), sendo respondido por oficiais com experiência em diferentes guarnições na 

faixa de fronteira. No intuito de não restringir as respostas dos entrevistados essa foi enviada 

por extenso e sem restrições quanto ao tema, com isso foi inferida uma grande diversidade de 

características entre as Organizações Militares as quais serviram os militares entrevistados. A 

pesquisa apresentou os seguintes resultados: 

3.2.2.1.1 Primeira questão 

Na primeira questão foi indagado sobre quais os meios estavam a disposição do batalhão para 

fazer a vigilância. Nesse item os entrevistados relataram, no geral, não haver meios tecnológicos 

a disposição para exercer a vigilância da fronteira, sendo o monitoramento feito através da 

presença de tropa e de reconhecimentos. Foi citado também o uso de equipamentos GPS e de 

visão noturna, que eram usados em algumas unidades como meio de apoio a vigilância de suas 
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áreas de responsabilidade, sendo que, por vezes, o GPS empregado era particular dos militares 

e o número desses ativos tecnológicos era limitado ou insuficiente.  

Na tentativa de entender por que apenas alguns pelotões de fronteira dispunham de meios 

tecnológicos um dos entrevistados forneceu uma classificação quanto ao tipo dos PEF, essa 

classificação é usada para a priorização da distribuição de material, sendo assim, como a 

unidade que relatou o uso de tais meios se encontra no tipo I e II ficou justificado sua 

precedência no recebimento de meios sobre as outras. 

Quadro 2 - Classificação dos PEF do CMA 

 

Fonte: Comando Militar da Amazônia 

3.2.2.1.2 Segunda questão 

A segunda questão consistia na pergunta de quais são as principais atividades de vigilância 

realizadas nas unidades dos entrevistados. 

Todos os oficiais que responderam a pergunta listaram o reconhecimento de fronteira (Rec 

Fron) como uma operação de vigilância executada na unidade. A operação de reconhecer a 

fronteira, no âmbito do 17º Batalhão de Fronteira, é definida como:  

 

O reconhecimento de fronteira é uma operação militar realizada quinzenalmente para 

verificação dos limites do território nacional, caracterizada pela passagem e vistoria 

dos marcos de fronteira, a fim de cumprir a principal missão do Batalhão, que consiste 

na vigilância estratégica da faixa de fronteira (DEFESANET, 2011, p. 1). 

 

Além dessa atividade também foram relatadas participação em ações subsidiárias, já que nos 

150 quilômetros que constituem a faixa de fronteira (BRASIL, 1979) o EB tem poder de polícia 
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para realizar operações de patrulhamento, revista e prisão em flagrante delito (Brasil, 1999). As 

operações relatadas foram: patrulhamento motorizado e não motorizado; PBCE; PBCFLU; 

fiscalização de embarcações; e outras operações diversas. Nas unidades próximas a 

comunidades indígenas ou urbanas o contato e troca de informações com a população também 

servia de fonte de dados para o levantamento de possíveis ameças a tropa.  

Outro ponto de destaque nessa questão foi a reposta de um oficial que relatou a existência de 

uma plataforma de armazenamento de dados, existente no CFRN/5ºBIS, chamada Maquira, 

essa consiste em uma plataforma de banco de dados editável por todas as subunidades do 

batalhão bem como pelos PEF, desse modo todos os comandantes tem a sua disposição um 

levantamento de informações atualizado para auxiliá-lo na tomada de decisão. 

 

3.2.2.1.3 Terceira questão 

Nessa parte foi questionado se o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

(SISFRON) trouxe algum material ou recurso para a unidade.  

Todos os entrevistados alegaram que o SISFRON não trouxe nenhum recurso ou que 

desconheciam se havia trago algo do tipo.  

A resposta desse item se deu negativa pelo fato da entrevista abranger apenas oficiais que 

serviram no CMN e CMA. O SISFRON passa atualmente por testes de implementação na 

região amazônica, nos últimos anos vêm sendo feitos testes das principais tecnologias desse 

programa estratégico na região Norte do país, como evidenciado no uso extensivos de radares 

e outros optrônicos no exercício  AMAZONLOG 2017 (DEFESANET, 2017) e da reunião de 

planejamento e expansão do programa estatégico SISFRON do CMA de 17 a 20 de setembo de 

2018 (CAIAFA, 2018). 

Por outro lado, o projeto-piloto do SISFRON opera com 90% de sua capacidade tática, sendo 

esse projeto restrito a sua área de implementação, o Comando Militar do Oeste 

(CMO) (GONZAGA, 2018). 

3.2.2.1.4 Quarta questão 

A quarta questão foi sobre a existência de algum projeto de modernização na unidade e em caso 

de não haver se era permitido ao tenente criar algo nesse sentido.  

A resposta dos oficiais foi unânime, não haviam projetos de modernização nos pelotões. Porém, 

também em sua totalidade, não foi demonstrado nenhum tipo de veto ao militar que iniciar um 
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projeto de modernização, nesses casos os empessilhos para a implementação desses projetos 

seriam os mesmos de outro qualquer plano de modernização da Força Terrestre. 

Algumas práticas comuns aos PEF foram identificadas, como o levantamento de necessidade 

de material, no qual pode ser previsto o pedido de materiais optrônicos ou outros que apoiem 

as operações de vigilância. 

Mostrando que não há vetos para a criação de projetos por parte dos militares um comandante 

de pelotão especial subordinado ao 5º BIS relatou que a plataforma Maquiara, anteriormente 

mencionada, foi uma iniciativa do 4º PEF (Cucuí) que se espalhou por toda a 2ª Brigada de 

Infantaria de Selva. 

3.2.2.1.5 Quinta questão 

Nessa parte da entrevista foi questionado quais são as principais dificuldades encontradas para 

vigiar a fronteira. 

Dentre as respostas recebidas foram elencados 6 principais dificuldades, essas estão em 

destaque pois estavam na grande maioria das respostas obtidas, sua frequência de aparecimento 

na entrevista foi dada da seguinte maneira: 

Gráfico 1 - Principais dificuldades para vigiar a fronteira 

 

Fonte: autor (2019)    

3.2.2.1.6 Sexta questão 

Por fim, a entrevista questionava se os meios de vigilância e as atividades realizadas pelo PEF 

davam a tropa uma efetiva capacidade de antever uma possível ameaça. 
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A resposta desse item foi de que não há a efetiva antecipação por parte do PEF ou que por 

vezes, a antecipação que existe não é a contento. O principal fato elencado pelos entrevistados 

que dificulta essa antecipação é a falta de meios tecnológicos e de pouca influencia das tropas 

especializadas em operações de inteligencia para suprir as necessidades de informação da 

tropa.  

Como solução para a falta de antecipação que há no PEF essa OM realiza ações dissuasórias 

para evitar atentados contra a integridade da tropa. Quanto ao combate aos crimes fronteiriços 

e outras incumbências do EB na região é realizada antecipação através de denúncias da 

população local, sendo a sociedade a principal fonte de informações de delitos na área do PEF. 

3.2.3 Busca de operações em fronteiras pelo mundo que tenham práticas semelhantes a 

realidade brasileira 

Na busca por operações de fronteira que pudessem ter boas práticas aplicáveis a realidade 

brasileira foram identificadas 3 principais atividades internacionais, sendo elas: a operação da 

Border Patrol nos EUA; a vigilância de fronteira pelo sistema EUROSUR na União Europeia 

(UE); e na atividade de vigilância da Força de Defesa de Israel em suas fronteiras e na faixa de 

Gaza. 

 

3.2.3.1 Border Patrol  

A missão da Border Patrol é "segurar e proteger a fronteira externa dos Estados Unidos, 

prevenindo a entrada ilegal e detectando, interceptando e apreendendo entradas não 

documentadas, contrabandistas, ilícitos, e a violação de outras leis" (BORDER PATROL, 1994, 

p. 5). 

Um fato que muito aproxima a atividade dessa unidade Norte-Americana da realidade brasileira 

é a questão de fronteiras que passam dentro de centros urbanos, essa questão é denominada na 

Border Patrol de "Twin Cities" (BORDER PATROL, 1994, p. 2). Essas cidades se constituem 

em grandes pontos de contrabando de drogas e armas tanto na fronteira do Brasil quanto na dos 

EUA. 

Uma das principais características  da atividade de monitoramento nessa unidade é o uso 

extensivo de tecnologias, dos mais diversos tipos, que visam aumentar o número de apreensões 

e inibir o crime na região fronteiriça. (BORDER PATROL, 1994, p. 6). Os SARP são muito 

enraizados na doutrina militar e policial Norte-Americana, não obstante que o emprego de 
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aeronaves remotamente pilotadas (ARP) tipo 4, 5 e 6 (classificação segundo o manual EB20-

MC-10.214) é comum e esteve presente em um número significativo das operações. A escolha 

desse tipo de material se deu pelo fato dele apresentar alguns benefícios, como: uso de sensores 

e câmeras com altura de até 60.000 pés; provém imagens em tempo real disseminando 

informações para a tropa em solo; podem voar mais de 30 horas sem reabastecimento; e evitam 

a perda de vidas humanas em caso de acidentes (HADDAL; GERTLER, 2010). 

Com o passar dos anos foi identificado que o custo de operação dos drones era um impeditivo 

a sua ampla utilização e expansão. O alto nível de tecnologia embarcada e o adestramento 

específico dos operadores desses tipos de meios faz com que a hora de voo dos ARP tipo 4, 5 

e 6  fosse muito custosa aos cofres públicos dos EUA (BIER; FEENEY, 2018). Assim sendo, 

o governo busca meios de reduzir os gastos de operação de SARP, uma das propostas foi a 

diminuição de classe e de tamanho dos drones utilizados, entregando a tropa em terra drones 

do tipo 1, 2 e 3  para ações específicas e em pontos determinados (SHANKLAND, 2019). O 

uso de sistemas aéreos não tripulados pela tropa desdobrada no terreno, já é uma prática prevista 

pelos manuais do exército brasileiro  (BRASIL, 2014, p. 1-2), desse modo, esse é mais um 

ponto de concordância entre as ações da Força Terrestre com as atividades desenvolvidas pela 

Border Patrol. 

Tabela 2 - Custo da hora de voo do drone Predator B entre os anos de 2013 a 2016 (Preço em Dólares) 

  2013 2014 2015 2016 TOTAL 

HORAS DE VOO 5.110 4.615 5.515 5.540 20.780 

CUSTO TOTAL $ 62.623.050 $ 56.556.825 $ 67.586.325 $ 67.892.700 $ 254.658.900 

Fonte: Bier e Feeney (2018) 

3.2.3.2 EUROSUR 

O European External Border Surveillance System (EUROSUR) é uma iniciativa da UE na qual 

são integradas as tecnologias de vigilância de diversos países desse bloco econômico com o 

propósito de "incrementar a consciência situacional e capacidade de reação dos Estados 

membros do FRONTEX para prevenir a imigração irregular e os crimes transfronteiriços na 

fronteira terrestre externa e marítima da UE" (HAYES; VERMEULEN, 2012, p. 8). 

A FRONTEX acima referida é a European Agency for the Management of Operational 

Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, ou seja, uma 

agência européia com a seguinte definição: 
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A Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, foi criada em 2004 

para ajudar os Estados-Membros da UE e os países associados de Schengen a proteger 

as fronteiras externas do espaço de livre circulação da UE. Enquanto Agência da UE, 

a Frontex é financiada pelo orçamento da UE, bem como pelas contribuições dos 

países associados de Schengen. (Frontex, p. 1). 

 

 

A iniciativa desse sistema conta com a interligação do sistema de vigilância de 24 países, bem 

como no compartilhamento de dados entre os membros, ficando a coordenação das ações a 

cargo da FRONTEX. (HAYES; VERMEULEN, 2012, p. 8). A iniciativa de elaborar um 

sistema europeu para a vigilância dos limites do continente iniciou-se em 2008 na Comissão 

Europeia para Comunicação e Produção do EUROSUR, nessa comissão a UE atribuía a seus 

países membros responsabilidades legais para proteção conjunta das ameaças externas ao 

continente e elaborava um plano de implementação do novo sistema de vigilância pautado no 

seguinte roteiro: 
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Quadro 3 - Roteiro de implementação do EUROSUR 

 

Fonte: Hayes e Vermeulen (2012) 

No momento da implementação do sistema a principal preocupação da Europa era evitar a 

entrada ilegal de imigrantes e refugiados e barrar o acesso de extremistas e terroristas ao país, 

mesmo não sendo essa a principal dificuldade na fronteira brasileira a lição aprendida com o 

EUROSUR é a cooperação internacional baseada em tratados legais internacionais da 

atribuição de responsabilidades aos países, o que poderia ser aplicado no contexto da América 

do Sul visto que os problemas fronteiriços nessa região são de mesma natureza (tráfico, crimes 

ambientais, entre outros). Outra operação a ser estudada pelo Brasil nesse sistema de vigilância 

é o controle de refugiados, não há ainda grandes problemas sociais no país por conta de 

imigração em massa de refugiados, porém a incerteza econômica e caos social em alguns países 
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vizinhos faz com que o país tenha que se preparar para um possível deslocamento de grande 

proporções de pessoas para o território brasileiro, e em caso de expansão ou ampliação de 

operações como a Operação Acolhida (recebimento de refugiados da Venezuela).    

 

3.2.3.3 Operações de vigilância da Força de Defesa de Israel 

Israel proclamou sua independência em 14 de maio de 1948, desde essa data foi alvo de ataques 

e invasões de países vizinhos que tentam destruir o Estado de Israel por diferenças político-

religiosas e pela hegemonia de poder na região. Com menos de um dia de independência os 

exércitos regulares da Jordânia, do Egito, da Síria, do Líbano e do Iraque atacaram a recém 

criada nação, dando início assim a Guerra de Independência de Israel (Consulado Geral de 

Israel em São Paulo, 2019). Mesmo com a derrota dos países invasores, os Estados vizinhos de 

Israel continuaram a invadir seu território e deram início a Guerra Árabe-Israelense (1956), a 

Guerra dos Seis Dias (1967) e a Guerra do Yom Kippur (1973) (ABBUD, 2002). 

Com o histórico fronteiriço de conflitos e ódio vivido por Israel é fato que a vigilância das 

fronteiras seja uma importante atividade a ser desempenhada pelas forças estatais. A Força de 

Defesa de Israel (IDF), Forças Armadas do País, mantém um complexo e eficiente controle de 

suas fronteiras. Esse controle é pautado na qualidade operacional dos militares e policiais 

responsáveis pelas operações de vigilância e em operações de inteligência com alto uso de 

tecnologias (GROSS, 2017). 

Atualmente a IDF está deslocando algumas de suas unidades para a fronteira, junto com o 

movimento das tropas o Estado criou uma escola militar para habilitar a tropa para operações 

na fronteira, na qual após 8 meses de curso são formados oficiais para o comando de pelotões 

que atuarão nessa área (AHRONHEIM, 2019). Os soldados que fazem o patrulhamento na 

região fronteiriça também são especialmente treinados para essa atividade, sendo eles 

especialistas em identificar no terreno pegadas, armadilhas e outros dispositivos explosivos 

adaptados (GROSS, 2017). O uso de tecnologias também é evidente na IDF, destacando entre 

suas unidades a Skylark Unit, um regimento de artilharia responsável pela utilização de SARP 

em operações conjuntas com infantaria provendo, desse modo, uma maior consciência 

situacional e segurança para os patrulhamentos na linha limítrofe do país  (IDF, 2019) e os 

centros de monitoramento por vídeo, centrais de vigilância que operam câmeras instaladas nas 

cidades localizadas nos limites do país, esses centros tem comunicação direta com a IDF e com 

a Border Police (unidade de polícia responsável pelo patrulhamento ostensivo dentro dos 

centros urbanos próximos a fronteira) (LAPPIN, 2018). 
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Atualmente vêm crescendo de importância outros tipos de crimes na fronteira israelense, como 

o terrorismo e o tráfico de entorpecentes, principalmente na fronteira Israel-Egito na Península 

do Sinai, fato que reforça a necessidade israelita de investir na sua vigilância de 

fronteiras (AHRONHEIM, 2018).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo como base os conceitos de fronteira, projetos estratégicos e vigilância descritos no 

referencial teórico e de posse dos dados expostos no referencial metodológico, frutos da 

pesquisa realizada, pode-se inferir alguns resultados sobre a realidade do assunto vigilância na 

fronteira brasileira, e em especial como ela é executada no Pelotão Especial de Fronteira. 

O Brasil com seus mais de 15.000 Km de fronteira terrestre conta com uma árdua incumbência 

de defender a fronteira. Nessa região, além de ser responsabilidade do Estado fazer a defesa do 

território ele também atua no combate aos crimes transfronteiriços, sendo os mais comuns o 

narcotráfico, o contrabando, os ilícitos ambientais e o tráfico de pessoas (ABIN, 2018). Para 

aumentar a capacidade operacional das Forças Armadas e das Forças de Segurança são 

concebidos projetos estratégicos de modernização e reorganização do contingente empregado 

na fronteira, com a implementação de novas tecnologias e na melhora gerencial dos recursos já 

existentes  (BRASIL, 2014). Com a implementação dos projetos uma das capacidades 

aumentadas será o poder de vigilância, que consiste em uma operação contínua de 

monitoramento de uma região a fim de levantar possíveis atividades hostis ou ilegais (BRASIL, 

2017). Desse modo, chega-se ao assunto tema desse trabalho, o poder de vigilância do Pelotão 

Especial de Fronteira, já que, atualmente o PEF figura como principal ponto de controle dos 

limites nacionais em grande parte da faixa fronteiriça do país. 

A unidade sediada na fronteira ou a tropa quando empregada nessa região, ao fazer o 

monitoramento de sua área de responsabilidade ou ao fazer buscas e coletas de dados sob sua 

área de influência está pondo em prática uma operação de vigilância. Esse tipo de atividade é 

prevista em uma gama de manuais e legislações militares, seja com o uso de tropas 

especializadas em inteligência militar, com uso de tecnologias ou como fruto de operações 

convencionais (BRASIL, 2015) (BRASIL, 2014) (BRASIL, 2017). Durante a pesquisa foram 

identificados pontos específicos da fronteira em que cada tipo de atividade de vigilância 

prevista na doutrina é executada, no geral, o previsto na documentação militar não é empregado 

em sua plenitude nas operações e sim apenas casos episódicos de adestramento ou projetos 

piloto de implementação de algum projeto estratégico (GONZAGA, 2018). 

Durante a entrevista com os oficiais que atuam ou atuaram na fronteira brasileira foi obtida a 

informação de que o assunto vigilância está restrito apenas as operações efetuadas pelas 

unidades e pela capacidade orgânica de seus meios, esse que por muitas vezes está escasso visto 

o número de ações a serem realizadas. Esse quadro apresentado pela análise da entrevista dos 

oficiais mostra a latente necessidade de melhora nesse setor de responsabilidade das FA bem 
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como uma preocupante situação de baixa possibilidade da tropa na fronteira se antever a atos 

hostis ou ilegais em suas áreas de atuação. Outro ponto extraído da entrevista foi o de que as 

tecnologias em implementação pelos projetos estratégicos não chegam a tropa desdobrada no 

terreno ficando talvez restrita aos altos níveis de decisão, isso é visto pois os entrevistados 

desconhecem ou negam haver algum material ou recurso advindo desses projetos, ao passo que, 

estão sim sendo implementadas algumas tecnologias na região como visto na pesquisa acima 

(DEFESANET, 2017).  

Ainda na entrevista foram elencadas algumas das principais dificuldades do PEF em fazer a 

vigilância da fronteira, 6 fatores foram elencados: Ausência de constância no ritmo de 

operações; falta de efetivo; falta de meios tecnológicos; limitada autonomia da unidade; 

tamanho da faixa de fronteira atribuída; e falta de recursos (Gráfico 1). Dentro disso há algumas 

atividades de outros países que podem ser utilizadas como base para a resolução dessas 

dificuldades, no exposto acima foram elencadas 3 dessas atividades, a Border Patrol, a 

EUROSUR e a vigilância fronteiriça de Israel. Com isso, como análise da pesquisa realizada 

será elencado onde essas práticas internacionais se encaixam como referência para a realidade 

brasileira. 

Na pesquisa sobre a Border Patrol foi visto que suas operações muito se baseiam no uso de 

tecnologia e nas plataformas SARP (BORDER PATROL, 1994). O uso desses vetores 

aumentou significativamente a efetividade dessa unidade no combate a entrada ilegal de pessoas 

e ilícitos na fronteira, porém a doutrina utilizada pela Border Patrol no emprego de vetores 

aéreos se baseia na doutrina militar, na qual são utilizados ARP de grande porte e alta categoria, 

essas ARP, por sua vez, tem um alto custo operativo e de manutenção (BIER; FEENEY, 2018). 

O alto custo das ARP utilizadas na vigilância da fronteira americana fez com que fossem 

buscadas novas tecnologias e SARP de menor porte para uso episódico, com isso está sendo 

desenvolvida uma doutrina de uso de tecnologias de monitoramento no nível tático, fato esse 

que se alinha com o previsto no manual EB-MC-10.214 (Vetores Aéreos da Força Terrestre), 

onde também está previsto o uso dessas plataformas no nível tático. Se efetivada essa tecnologia 

e seu uso nas FA brasileiras será superada algumas das dificuldades elencadas pelos oficiais 

entrevistados, a de falta de recursos tecnológicos e o tamanho da faixa de terreno atribuída, já 

que o SARP apresenta a capacidade de monitorar uma área muito maior que a o patrulhamento 

convencional (HADDAL; GERTLER, 2010). 

Outro exemplo internacional é o EUROSUR, esse sistema de vigilância de fronteiras utilizado 

pela UE se baseia em um acordo legal internacional no qual são atribuídas responsabilidades 

aos países assinantes do tratado (HAYES; VERMEULEN, 2012). Desse modo o tempo de 
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resposta e banco de dados para tomada de decisão entre os Estados membros do EUROSUR 

foram potencializados, sendo feita uma padronização da matriz de vigilância e criando um 

órgão internacional para coordenação dos meios de monitoramento, a FRONTEX. Essa atitude 

européia deu aos países uma maior liberdade de atuação contra atos ilegais na fronteira já que 

a FRONTEX é composta por membros de forças de segurança de todos os países membros do 

tratado, assim, evitando denúncias de parcialidade da agência européia em favor de um país ou 

outro.  O sistema europeu traz como boa prática a ser analisada pelas FA brasileiras, a 

colaboração internacional e a autonomia de vigilância fronteiriça, essas ações podem minimizar 

as dificuldades elencadas pelos oficiais entrevistados de ausência de constância de operações e 

de limitada autonomia da unidade, já que essas podem ser coordenadas por um órgão 

internacional especializado. Outro ponto levantado pela pesquisa foi a questão de refugiados 

inseridos no EUROSUR, mesmo sendo uma realidade ainda não tão preocupante no Brasil a 

imigração em massa de refugiados pode se tornar um problema para a nação visto a situação 

econômica e política incerta de países sul-americanos, sendo assim, o exemplo europeu de 

como lidar com essa realidade pode apresentar boas práticas para o Brasil na antecipação desse 

problema ou na potencialização das operações já em andamento, como a Operação Acolhida. 

Por fim, a pesquisa apresenta as operações de vigilância realizadas pela Força de Defesa de 

Israel. A IDF baseia seus esforços na qualidade da tropa empregada no patrulhamento da 

fronteira e no uso de plataformas tecnológicas (GROSS, 2017). Mesmo dispondo de efetivos 

profissionais e de meios tecnológicos de ponta o Estado de Israel não dispensa a presença do 

homem no patrulhamento fronteiriço e busca incrementar a sua presença nessa região com o 

deslocamento de grandes unidades do interior do país para seus limites (AHRONHEIM, 2018). 

Outro ponto de destaque é a utilização de centro de monitoramento integrados com as forças 

desdobradas no terreno em centros urbanos e áreas limítrofes, desse modo incrementando a 

capacidade de detecção e reação das forças de defesa e segurança (LAPPIN, 2018). O 

aprendizado colido e aplicável a realidade brasileira das operações de IDF é a de valorização 

de se manter militares especializados e profissionais no monitoramento da fronteira e de 

valorização de efetivos sediados na faixa fronteiriça.  O exemplo israelita supre duas outras 

dificuldades elencadas na entrevista, a falta de efetivo e a falta de recursos. Pois, aumentando 

o número de unidades na fronteira as OM que lá já se encontram ficarão com menores áreas de 

responsabilidade, desse modo, terão menor demanda por recursos de pessoal e material. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa e análise realizada durante a confecção do trabalho apresentaram como resultado 

uma inquirição atual da situação de vigilância da fronteira, focada na fronteira norte e na 

atuação do PEF. 

O que se obtém de apuração dessa pesquisa é que o Exército Brasileiro prevê em sua doutrina 

a utilização de meios tecnológicos e o emprego de operações de vigilância, porém, por vezes, 

essas atividades não são utilizadas na prática por motivos diversos, como falta de recursos, 

carência tecnológica, burocracia exacerbada, entre outros. Mesmo assim, as unidades 

localizadas na fronteira têm como incumbência fazer o monitoramento da faixa fronteiriça 

atribuída a sua OM, desse modo, são obrigadas a empregar operações de vigilância. Entretanto, 

como visto na entrevista com oficiais que atuaram na fronteira, os meios tecnológicos e recursos 

para essas atividades são escassos ou inexistentes o que dificulta o bom rendimento das ações. 

Mesmo havendo projetos da Força Terrestre para modernização dessas unidades, esses são 

lentamente implementados, fazendo com que a ganho operacional e tecnologias não cheguem 

no nível tático e na tropa desdobrada no terreno. 

Entende-se que o Brasil faz a distribuição de seus investimentos de forma muito variada, na 

busca de resolver problemas nas áreas de saúde, segurança, educação, defesa e em outras que 

carecem de recursos, mas no trabalho apresentado foram mostradas soluções de ampliação das 

capacidades operacionais que buscaram efetivar a vigilância fronteiriças e mitigando gastos 

com essa atividade. Desse modo, sugere-se a análise de possibilidade de uma maior ênfase na 

implementação dos projetos estratégicos e a ampla disseminação de seus produtos por todos os 

níveis de decisão e paralelo a isso a releitura de atividades de monitoramento da fronteira que 

ocorrem atualmente, na busca de intercâmbio de boas práticas e potencialização dessas ações. 

Tudo com a finalidade de maximizar o poder de vigilância das OM de fronteira, principalmente 

do PEF, e minimizar a ocorrência de crimes transfronteiriços, assim, eximir o Brasil do gasto 

econômico gerado pela reversão de problemas sociais como drogas e violência armada gerada 

pela entrada desses ilícitos pela fronteira. 
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APÊNDICE A — Entrevista enviada a oficiais quer servem ou serviram em OM de fronteira 

Bom dia Tenente, sou o cadete Limongi do 4º ano de Infantaria da AMAN, estou fazendo o 

TCC sobre o tema: “o poder de vigilância do pelotão especial de fronteira”. A minha pesquisa 

se destina a mostrar os meios utilizados para vigilância da fronteira bem como as atividades 

realizadas nessa região para esse fim. Com isso, peço a colaboração do senhor para que eu possa 

ter fontes de pesquisa, no sentido de responder a algumas perguntas rápidas. O nome do senhor 

não será divulgado, apenas os dados das repostas.  

 

Quais meios estavam à disposição no batalhão / PEF para fazer a vigilância de sua área de 

responsabilidade?  

 

  

Quais as principais atividades de vigilância efetuadas na unidade?   

 

  

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) trouxe algum material ou 

recurso para a unidade?  

 

  

Havia algum projeto de modernização em andamento na unidade ou havia a possibilidade para 

que o tenente fizesse a montagem de um projeto nesse sentido (melhorar a capacidade de 

vigilância)?  

 

  

Qual a maior dificuldade encontrada para vigiar a fronteira? (Terreno, falta de meios / recursos, 

legalidade das ações)  

 

  

Os meios de vigilância e as atividades realizadas pelo PEF davam a tropa uma efetiva 

capacidade de antever uma possível ameaça?   

 

  



 

 

 

Desculpe-me pelo incômodo, e desde já agradeço ao senhor pela ajuda. Obrigado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


