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RESUMO 

A FORMAÇÃO DO OFICIAL DE CARREIRA NA AMAN PARA A 

REALIZAÇÃO DOS RECONHECIMENTOS DE FRONTEIRA NOS 

PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DO CMN NOS DIAS ATUAIS 
                  

AUTOR: Yuri Macário dos Santos 

ORIENTADOR: Alexandre Medeiros Picinini 

                  

O objetivo desse trabalho foi analisar, discutir e gerar um resultado sobre a grade curricular 

acadêmica na Academia Militar das Agulhas Negras como suficiência para preparar o oficial 

da arma de Infantaria diante as diversas situações que um Comandante de um Pelotão 

Especial de Fronteira (PEF) pode enfrentar durante os Reconhecimentos de Fronteira nos 

PEF's do Comando Militar do Norte. Cada PEF recebe uma área de responsabilidade. Cabe ao 

Comandante do PEF, orientado pelos seus superiores, decidir quando, como, onde e quanto 

tempo será feito os Reconhecimentos de Fronteira mensal, trimestral, semestral e anual. As 

condicionantes para isso são: as diretrizes e ordens emanadas pelo escalão seu superior, a 

logística necessária para o cumprimento da missão como combustível, munição, água, comida 

e diversos outros materiais que são imprescindíveis para o desenvolver da operação, o 

levantamento de inteligência para fazer uma previsão do que pode encontrar nas datas, as 

condições meteorológicas e fluviais, a capacidade operativa de seus equipamentos militares e 

de transporte, uma das mais importantes também é o conhecimento técnico e específico sobre   

que tipo de madeira é legal ou ilegal, qual espécie de peixe naquele momento encontra-se na 

época do defeso, qual tipo de animal é permitido a caça, quais os acordos internacionais com 

os países vizinhos que afetam diretamente as operações, quais os direito e deveres dos 

indígenas chegar até o ponto de diferencias a pesca de subsistência de pesca comercial entre 

outras condicionantes. 

 

Palavras-chave: PEF. AMAN. Reconhecimento. Fronteira. CMN. PLADIS. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

THE TRAINING OF THE CAREER OFFICER IN AMAN REALIZATION OF 

BORDER RECOGNITION IN SPECIAL CMN BORDER BOARDS IN CURRENT 

DAYS 

 

AUTHOR: Yuri Macário dos Santos 

ADVISOR: Alexandre Medeiros Picinini 

                  

The objective of this work was to analyze, discuss and generate a result on the academic 

curriculum of the Black Agulhas Military Academy as sufficient to prepare the officer of the 

Infantry weapon against the different situations that a Commander of a Special Frontier 

Squad(PEF) may face during the Border Reconnaissance in the PEF's of the Northern Military 

Command. Each PEF receives an area of responsibility. It is up to the PEF Commander to 

decide when, how, where and how long the monthly, quarterly, half-yearly, and annual 

Border Acknowledgments will be made. The conditions for this are: the directives and orders 

emanated by the upper echelon, the necessary logistics for the fulfillment of the mission as 

fuel, ammunition, water, food and various other materials that are essential for the 

development of the operation, make a forecast of what you can find on the dates, weather and 

river conditions, the operational capacity of your military equipment and transportation, one 

of the most important is also the technical and specific knowledge about what type of wood is 

legal or illegal, which species of fish at that time is at the time of closure, which type of 

animal is allowed to be hunted, what international agreements with neighboring countries 

directly affect operations, what the rights and duties of indigenous people reach the point of 

difference fishing of commercial fishing subsistence among other conditions. 

 

Keywords: PEF. AMAN. Recognition. Border. CMN. PLADIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Figura 1 - Tríade da Soberania 

 

Fonte: YouTube 

VIDA, TRABALHO e COMBATE. Essa é tríade da soberania que resume as 

atividades que ocorrem nos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), dos Comandos de 

Fronteiras (C Fron) nos diversos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) subordinados ao 

Comando Militar do Norte (CMN).  

Figura 2 - VIDA 

 

Fonte: O autor (2019)  
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 VIDA – Os militares recém-chegados, e até mesmo os mais antigos, têm dificuldades 

de adaptação ao ambiente de selva. Seja pela culinária, pelos mosquitos, pela distância de 

familiares ou pela dificuldade de acesso a serviços e recursos básicos. A Vida basicamente é 

habituar estes militares no contexto da comunidade, fazendo com que eles estejam sempre 

prontos psicológica e fisicamente para as situações adversas da região. Dessa forma fazem 

churrascos, almoços, jantares de confraternização, sessões de cinema, comemoram 

aniversários e datas festivas (Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Dia das Mães etc.), 

fazem contato com amigos e familiares distante através da internet e telefone e também onde 

tem mais contato com a comunidade através dos atendimentos médicos, prestados pela equipe 

de saúde do PEF, campanhas de prevenção de doenças e acidentes, torneios esportivos e 

diversas outras atividades que o Comando do PEF pode realizar com a população. É o 

momento em que descansam, se divertem, interagem com a comunidade. 

Figura 3 - TRABALHO 

 

Fonte: O autor (2019)  
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 TRABALHO – É onde são desenvolvidas as atividades administrativas do PEF. 

Buscar dar as condições para um melhor convívio social e para que nossa infraestrutura 

possibilite o cumprimento da missão fim. Nisso entra a manutenção diária das instalações. O 

mato é cortado, muros e meios-fios são pintados, coletores d’águas são lavados, casas e 

instalações são reformadas, o lixo é recolhido, o ressuprimento é feito, recebem comitivas 

para visitação do PEF, realizam obras de criação, manutenção e concerto de instalações etc. 

Para isso há militares especializados em diversas áreas como: marceneiros, bombeiros 

hidráulicos, eletricistas, agrônomos, farmacêuticos, dentistas, médicos. Todos eles trabalham 

incessantemente para preservar o patrimônio público sob guarda do PEF.  

Figura 4 - Combate 

 

Fonte: O autor (2019)  

COMBATE – É a atividade-fim para qual os PEF’s são criados. Vigiar, proteger e 

combater o ilegal diuturnamente é missão base de todos os pelotões, defendendo nossa 

floresta e nossos animais silvestres, agindo contra o tráfico de drogas e de animais, 

desmatamentos e outros ilícitos transfronteiriços. Para isso, são realizadas frequentes 

instruções e adestramentos para conhecermos as dificuldades do terreno como tiro real, lutas, 

orientação, marcha através selva, transposição de curso d'água, patrulha, sobrevivência, 

primeiros socorros, aprestamento operacional, garantia da lei e da ordem (GLO), controle 24 

horas por dia o tráfego dos rios e fronteiras próximas, vistoria de todos os carros e 

embarcações. E uma das principais missões de combate são as patrulhas fluviais e patrulhas a 
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pé para executar missões de Reconhecimento de Fronteira – REFRON, onde, usando 

embarcações militares, patrulham todos os rios, córregos e lagos das regiões de atuação, 

repreendendo e inibindo ilícitos transfronteiriços com, no mínimo, um Grupo de Combate 

(GC) realiza deslocamentos a pé pelo interior da selva reconhecendo a faixa de fronteira sob 

nossa responsabilidade e buscando indícios de ameaças à nossa soberania. No meio aéreo, 

contando com apoio do 4º Batalhão de Aviação do Exército (BAVEX) e da Força Aérea 

Brasileira (FAB), fazem o mapeamento da área identificando desmatamentos e pistas de 

pouso clandestinas. 

 Assim, é oportuno problematizar a questão: quais são as condutas do comandante do 

Pelotão Especial de Fronteira diante das situações que ele pode encontrar durante os 

Reconhecimentos de Fronteira?  

 Além dessa questão podemos abordar também o dia a dia, a busca do equilíbrio da 

Tríade, a dificuldade de obtenção de recursos e ressuprimento, o trato com a comunidade, a 

flexibilidade que o comandante tem que ter com os recursos para que não falte o essencial 

para o PEF entre outros.  

 Com base nesses questionamentos, este trabalho busca abordar as bases intelectuais, 

legais, experimentais, relatos, fatos e dados que o comandante pode buscar para tomar suas 

decisões na Vida do PEF, no Trabalho do PEF e principalmente no seu Combate.  

 Esta pesquisa justifica-se para que o Tenente que chegue em um PEF tenha plenas 

condições de reagir da maneira correta, melhor forma, de acordo com as leis durante o seu 

comando no PEF. O rodízio anual do comando do PEF é benéfico para que não se adquirir 

vícios errados, não se acostumem. Porém também pode ser maléfico na questão de ser um 

curto período de tempo para que o comandante se acostume a nova vida, a nova rotina, as 

novas missões e, após se adaptar, iniciar projetos para melhorias no ponto de vista dele, as 

quais provavelmente não terminarão no seu comando, e dependendo do ponto de vista do 

próximo Comandante do PEF, continuar as melhorias, modificar as melhorias, ou encerrar 

qualquer atividade feita pelo último Comandante. Sendo assim esta pesquisa torna-se útil para 

que o Tenente, Comandante de Pelotão Especial de Fronteira possa ter apoio, suporte, base, 

referência e estrutura para tocar suas atividades diárias. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar se as disciplinas ensinadas na AMAN são o suficiente para um Cmt de PEF e 

quais precisam ser acrescentadas durante a realização de um ReFron. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a. Entender o que é e como funciona um PEF. 

b. Conhecer um DEF e um PEF. 

c. Como são realizados os ReFron. 

d. Abordar os crimes transfronteiriços e ambientais mais comuns na região. 

e. Mostrar e analisar a grade curricular dos 4 anos da AMAN. 

f. Realizar questionário com alguns oficiais que já comandaram PEF. 

g. Confrontar o resultado das entrevistas e com a grade curricular da AMAN. 

h. Apresentar uma conclusão das matérias que são ensinadas na AMAN são realmente 

suficientes para um Cmt de PEF e quais matérias não são ensinadas da AMAN, mas são 

essenciais para um Cmt de PEF. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ENTENDER O QUE É E COMO FUNCIONA UM PEF. 

2.1.1 Subordinação de um PEF 

Um Pelotão Especial de Fronteira é uma fração que fica destacada do batalhão ao qual 

pertence para proteger e fiscalizar as fronteiras do Brasil. 

O PEF é diretamente subordinado a uma Companhia Especial de Fronteira (CEF), que 

pode ser destacada do batalhão também, e a CEF é diretamente subordinada a um Batalhão de 

Infantaria de Selva. 

Todo BIS que possui PEF, possui uma CEF e também recebe a designação de 

Comando de Fronteira. Como por exemplo o 34º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em 

Macapá, Amapá que recebeu a designação também de Comando de Fronteira Amapá. 

No Brasil, os Comando de Militares que possuem Batalhões que têm PEF são: o 

Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar da Amazônia (CMA) e o Comando 

Militar do Oeste (CMO). 

O CMA possui o maior número de PEF devido a extensão territorial da fronteira que é 

de sua responsabilidade. Dos quase 17 mil km de fronteira, cerca de 11 mil km são 

permanentemente vigiados pelo CMA através de suas brigadas, batalhões e PEF's. 

Figura 5 - PEF's do CMA 

 

Fonte: Ferreira (2016) 
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O CMO por sua vez, é o 2º maior Comando Militar com PEF. Além disso está sendo 

testado em suas fronteiras um dos projetos estratégicos do Exército, o Sistema Integrado de 

Monitoramento das Fronteiras - SISFRON. 

Figura 6 - SISFRON na área de fronteira do CMO 

 

Fonte: Jr (2016) 

A área de responsabilidade do CMN é a Amazônia Oriental. Possui apenas um PEF 

em Tiriós, um Destacamento Especial de Fronteira (DEF) em Vila Brasil, e uma Companhia 

Especial de Fronteira (CEF) em Clevelândia do Norte, todos são subordinados ao Comando 

de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva (CFAP/34BIS), que é subordinada a 

22º Brigada de Infantaria de Selva (22º Bda Inf Sl) que é subordinada ao CMN. 

Figura 7 - PEF, DEF e CEF do CMA 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 
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2.2 CONHECER UM PEF 

O 1º PEF - Tiriós do 34º BIS fica na região de fronteira do estado do Pará com a 

República do Suriname, no Parque Tumucumaque, entre os rios Paru d’Oeste e Paru d’Este. 

Figura 8 - Localização do PEF de Tiriós e distância das principais cidades próximas 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

O Marechal Cândido Mariano Rondon, patrono da arma de comunicações, fez o 

primeiro contato das Forças Armadas com essa comunidade. Sua missão era explorar a 

fronteira oeste brasileira da Amazônia. Em uma de suas viagens de exploração, foi 

estabelecido o primeiro contato do Exército Brasileiro com a comunidade Tiriós, no final da 

década de 1920.  

Figura 9 - Marechal Rondon e o contato com os índios 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 
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A partir de 1945, foi estabelecida uma série de contatos com garimpeiros da região e, 

em 1959, iniciou-se a inserção do trinômio FAB-Missão-Índio, que aumentou o contato dos 

indígenas com a assistência provida pela Força Aérea Brasileira (FAB), por intermédio da 

missão de religiosos franciscanos.  

Em 1985, foi concedida ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), situado em 

Belém-PA, a missão de criar um destacamento na fronteira do Brasil com o Suriname, 

nas imediações da comunidade de Tiriós. Em 2002, iniciou-se a criação do 1º Pelotão 

Especial de Fronteira (1º PEF), para dar fim a ilícitos, como a vinda de drogas pelas 

fronteiras e garimpos ilegais. 

Por decisão do Comando Militar do Norte (CMN), o PEF de Tiriós, a partir de 1º de 

janeiro de 2018, passou a comando do CFAP/ 34º BIS, tendo em vista a Terra Indígena 

Montanhas do Tumucumaque ser administrada pelas autoridades ligadas às instituições de 

proteção dos indígenas situadas no estado do Amapá.  

Em 2017, os primeiros militares do CFAP/ 34º BIS iniciaram o processo de transição. 

Esse processo de passagem de comando foi ocorrendo aos poucos, sendo que o primeiro 

grupamento do CFAP/ 34º BIS que assumiu integralmente o comando em dezembro de 2017.  

Figura 10 - Foto aérea de Tiriós 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

Um sistema de rodízio, a cada 2 meses, um novo contingente assume a 

responsabilidade de defesa e proteção daquela distante fronteira. Com a construção de uma 

estrutura de painéis solares e a autossuficiência em energia elétrica, provavelmente, o PEF 

será mobiliado, em breve, por famílias que darão ainda mais vida à região. 
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2.3 O DESTACAMENTO ESPECIAL DE FRONTEIRA 

O Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil foi criado, no ano de 2006, com 

a função de ser o braço forte e a mão amiga da Pátria em um local remoto na fronteira com a 

Guiana Francesa.  

Figura 11 - O Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

Está distante cerca de 100km, rio acima, da Companhia Especial de Fronteira 

de Clevelândia do Norte. Situa-se no interior do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque. O destacamento tem como principal missão a defesa da soberania nacional e 

como atribuição subsidiária o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais, como tráfico 

de drogas, armas, descaminho, contrabando, caça, desmatamento e mineração ilegal, dentre 

outros. 
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Figura 12 - Localização do DEF de Vila Brasil 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

O Destacamento é o único órgão do Estado com presença permanente na localidade, 

servindo de apoio logístico para os órgãos de segurança pública e de fiscalização no 

desempenho de suas funções. O efetivo médio do destacamento é de 30 militares que se 

revezam a cada 45 dias. A Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte, fornece 

os militares que compõem o Destacamento. 

2.4 OS RECONHECIMENTOS DE FRONTEIRA 

Os reconhecimentos de fronteira são missões que os Comandantes de PEF ou DEF 

recebem através de seu Cmt de CEF ou diretamente do Cmt Btl. 

Para essas missões, ele descentraliza seu pelotão através de seus GC's que são 

comandados por 1 Sgt Cmt de GC do seu pelotão em que o Cmt pode acompanhar, o Sub Cmt 

do PEF também pode acompanhar, ou não. 

Para ter uma unidade de comando o Cmt do PEF normalmente escala um GC 

completo ou até reforçado para um ReFron e fica a comando do seu Cmt de GC. 

Por ser uma ação descentralizada, exige do Cmt de PEF e GC uma comunicação eficaz 

além de medidas de coordenação e controle eficientes para o cumprimento da missão e 

resolução de qualquer problema que surgir durante a missão. GPS são largamente utilizados 

para acompanhar o geoposicionamento de suas frações. 
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Figura 13 - Fração realizando ReFron na área da CEF-CLNO 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

Usualmente, os reconhecimento de fronteira são missões em que o GC se desloca 

através selva, embarcação, helicóptero ou qualquer outro meio que possa realizar o 

vasculhamento do perímetro ao qual o seu PEF, DEF ou CEF tem por responsabilidade, 

reconhecer os marcos que delimitam a área, atuar e empregar o seu poder de polícia durante o 

reconhecimento podendo fazer abordagens em embarcações suspeitas, revistas em pessoas 

suspeitas, realizando o patrulhamento ostensivo, prisões em flagrante delito (caso seja 

autorizado por seus superiores), ações contra delitos transfronteiriços e ambientais atuando 

isoladamente ou em coordenação com outros órgãos. 

Além disso, antes de ir para o ReFron propriamente dito, o GC realiza um 

adestramento anterior a missão com a finalidade de ratificar ou retificar as táticas, técnicas e 

procedimentos relativos a missão do ReFron e suas missões complementares. Além dessa 

finalidade, outro objetivo desse adestramento prévio a missão é a economia de meios, 
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recursos e pessoal. Como as frações empregadas para esse tipo de missão já são constituídas e 

já possuem um nível de adestramento massificado, os recursos são escassos para a realização 

de adestramento de rotina. Munição, combustível, alimentação, embarcações, armamentos são 

meios que têm a prioridade de uso para missões reais, então o adestramento de rotina acaba 

sendo descartado ou pouco utilizado devido à prioridade dada a esses recursos, além da 

própria economia do recurso humano, já que normalmente o efetivo destacado é pequeno. 

Figura 14 - Tropa do DEF de Vila Brasil fazendo adestramento antes de partir para o ReFron 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

Por exemplo, na CEF-CLNO o Cmt Cia recebe a ordem do Cmt Btl de realizar o 

ReFron ou já é uma data marcada anteriormente. O que varia de um ReFron para o outro são 

as missões complementares, se autorizadas pelo Esc Sup, e os meios disponíveis para o 

cumprimento da missão.  

Na figura abaixo mostra os marcos que delimitam a área de responsabilidade da CEF-

CLNO. Então o Cmt da CEF aciona o seu PelOpEs, o qual aciona os seus Cmt de GC, que 

aciona cada GC para o cumprimento da missão. Antes de partirem, planejam a missão, o Cmt 

emite a sua ordem, é realizado ensaios para a missão, realizado também um adestramento 

simples e objetivo, de modo a economizar recursos, meios e tempo. 
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Figura 15 - Área de ReFron da CEF-CLNO 

 

Fonte: 34º Batalhão de infantaria de selva 

A missão consiste basicamente em reconhecer os limites de responsabilidade de sua 

respectiva área e, se autorizado, realizar todas as ações de poder de polícia. Sejam elas no 

deslocamento terrestre, fluvial ou aéreo. Seja numa marcha através selva e acabar 

encontrando uma área de garimpo ilegal e, se autorizado, fazer o investimento na área e 

realizar prisões em flagrante delito. Seja no deslocamento de embarcação ao abordar e realizar 

a revista em outra embarcação e encontrar drogas, armas, caça e extração de fauna e flora 

ilegais e, agindo no sereno rigor, realizar a prisão em flagrante delito e encaminhar as 

agências responsáveis por isso. Ou em um reconhecimento aéreo, observar uma clareira e 

encontrar uma região de extração de madeira ilegal. 

As missões secundárias que podem ocorrer durante um reconhecimento de fronteira 

são grandes, diversas, de enorme responsabilidade, podendo até desencadear problemas 

internacionais e cabe ao Cmt de PEF saber qual a melhor decisão tomar e agir sempre na 

legalidade, legitimidade e probidade com base nos conhecimentos adquiridos durante a sua 

formação acadêmica na AMAN e também com conhecimentos específicos que só aprendeu 

quando assumiu essa função. 
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2.5 CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS 

2.5.1 Definição 

Crimes transfronteiriços são os crimes que ocorrem na faixa de fronteira e que 

envolvem questões internacionais entre países vizinhos. 

2.5.2 Principais Crimes transfronteiriços 

2.5.2.1 O tráfico de pessoas 

O tráfico de pessoas é caracterizado pelo "recrutamento, transporte, transferência, 

abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de 

coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de 

vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 

para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração". 

2.5.2.2 Posse irregular de arma de fogo de uso permitido 

Art. 12 da Lei 10826/03: Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, ou regulamentar, no 

interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que 

seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. 

2.5.2.3 Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

Art. 14 da Lei 10826/03: Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda 

ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

2.5.2.4 Tráfico ilícito de drogas  

Art. 33, caput, da Lei 11343/06: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 

fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
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2.5.3 Dos crimes contra a fauna 

2.5.3.1 Caça 

Art. 29 da Lei 9605/98: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. 

2.5.3.2 Exportação irregular de peles e couros 

Art. 30 da Lei nº 9605/98: Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis 

em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. 

2.5.3.3 Introdução irregular de espécime animal no país 

Introduzir espécime animal no País, Art. 31 da Lei nº 9605/98. Introduzir espécime 

animal no País, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade 

competente. 

2.5.3.4 Maus tratos 

Art. 32 da Lei nº 9605/98. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais 

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. 

2.5.3.5 Perecimento de espécimes da fauna aquática 

Art. 33 da Lei nº 9605/98. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de 

materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, 

lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. 

2.5.3.6 Pesca predatória 

Art. 34 da Lei nº 9605/98. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em 

lugares interditados por órgão competente. 

2.5.3.7 Pesca mediante explosivos, substância tóxicas ou assemelhados 

Art. 35 da Lei nº 9605/98. Pesca com explosivos, substância tóxica ou assemelhados. 
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2.5.4 Dos crimes contra a fauna 

2.5.4.1 Destruição. Dano ou utilização de floresta de preservação permanente 

Art. 38 da Lei nº 9605/98. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: 

2.5.4.2 Corte de árvore em floresta de preservação permanente 

Art. 39 da Lei nº 9605/98. Cortar árvores em floresta considerada de preservação 

permanente, sem permissão da autoridade competente: 

2.5.4.3 Dano a unidades de conservação de proteção integral 

Art. 40 da Lei 9605/98. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e 

às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização: 

2.5.4.4 Incêndio em mata ou floresta 

Art. 41 da Lei 9605/98. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

2.5.4.5 Extração de minerais de florestas de domínio público ou de preservação permanente 

Art. 44 da Lei nº 9605/98. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 

preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 

minerais: 

2.5.4.6 Transformação de madeira de lei em carvão 

Art. 45 da Lei nº 9605/98: Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim 

classificada por ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 

exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:  

2.5.4.7 Comércio ou industrialização irregular de produtos vegetais 

Art. 46 da Lei nº 9605/98. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, 

madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença 



31 

 

 

do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá 

acompanhar o produto até final beneficiamento:  

2.5.4.8 Destruição ou dano de florestas ou vegetação de especial preservação 

Art. 50 da Lei nº 9605/98: Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou 

vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:  

2.5.4.9 Desmatamento, exploração econômica ou degradação de floresta em terras de 

domínio público ou devolutas 

Art. 50-A da Lei nº 9605/98. Desmatar, explorar economicamente ou degradar 

floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do 

órgão competente: 

2.6  ANÁLISE DA ATUAL A GRADE CURRICULAR DO 4 ANOS DA AMAN. 

2.6.1 A AMAN 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), atualmente sediada em Resende-

RJ é o local onde são formados os Oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico. 

Em 1810 foi criada a Academia Real Militar. Passados dois séculos de história já teve 

sua sede em seis lugares diferentes como a Casa do Trem, Largo de São Francisco, pela Praia 

Vermelha, por Porto Alegre e pelo Realengo, até que, em 1944, ela chegou à Resende. Em 23 

de abril de 1951, recebeu sua atual denominação: Academia Militar das Agulhas Negras. 

      Para ingressar na carreira militar como Oficial o Exército, tem que passar por um 

concurso nível nacional em que abre vagas para ambos os sexos e, após aprovado, a formação 

inicia na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), na cidade de Campinas-SP 

onde fica 1 ano. Quando, ao seu final, o aluno é transferido para a AMAN e após passar por 

uma adaptação de 2 semanas à rotina acadêmica, recebe o título de Cadete.  Na AMAN eles 

são incorporados ao Curso Básico, o 1º ano, onde a formação básica do soldado aliado a 

inserção de valores e conhecimentos inerente ao oficial são iniciadas. No 2º ano é feita a 

escolha de arma, como se fosse uma especialidade (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, 

Engenharia, Intendência, Comunicações e Material Bélico), onde, após escolher, leva-se essa 

escolha para o resto da vida. E na AMAN passam pelo 2º,3º e no fim do 4º ano são declarados 

Aspirante a Oficial e recebe o grau de Bacharel em Ciências Militares. Após ter cumprido 
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uma grade curricular que inclui disciplinas ligadas às ciências humanas, exatas, sociais e 

militares inerentes às diversas especialidades que integram a Linha de Ensino Militar Bélica 

do Exército. 

2.6.2 As vertentes da formação 

A formação do Oficial de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico possui 3 

vertentes: a vertente cognitiva técnico profissional, cognitiva universitária e psicomotora. 

Todas essas vertentes são desenvolvidas no cadete desde o início da sua formação na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército 

Na cognitiva técnico profissional encontramos as disciplinas efetivamente militares, 

nas quais a formação do combatente básico é desenvolvida na EsPCEx e no 1º ano da AMAN, 

o Curso Básico. Além disso, no início do 2º ano da AMAN, escolhem a especialização nas 

armas de Infantaria, Engenharia, Cavalaria, Comunicações, Artilharia, no quadro de Material 

Bélico ou no serviço de Intendência de acordo com a sua classificação. Após essa escolha, 

inicia a formação nessa especialização do 2º ano ao 4º ano, onde é declarado Aspirante à 

Oficial e conclui sua formação. Desenvolvida pelo curso ao qual pertence. 

Concomitantemente a isso, a cognitiva universitária fica evidência nas disciplinas 

universitárias como sociologia, filosofia, estatística entre outras as quais são necessárias para 

a ampla formação do Oficial de Carreira formado na AMAN. Desenvolvida de Divisão de 

Ensino da AMAN. 

A última, não menos importante, a vertente psicomotora envolve a parte física que é 

desenvolvida e cobrada durante toda a formação quanto durante toda a carreira. Sendo uma 

característica e um atributo inerente ao militar. Seu vigor físico está intimamente ligado ao 

desempenho em combate, resistindo e persistindo as dificuldades, imposições, restrições e 

necessidades que o campo de batalha impor. Desenvolvida pela Seção de Educação Física da 

AMAN. 

Dessa forma, podemos abordar a atual grade curricular da AMAN em suas vertentes. 
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2.6.3 1º ano do Curso Básico 

2.6.3.1 Disciplinas da DE 

Quadro 1 - Grade Curricular 1º ano - C Bás - DE 

DISCIPLINA  CARGA HORÁRIA 

Cibernética 60    

Estatística  60    

Iniciação a Pesquisa Científica 45    

Introdução ao Estudo de Direito  60 

Filosofia  60    

Língua Espanhola II 45    

Língua Inglesa II 75    

Língua Portuguesa II 75    

Fonte: Divisão de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras (2019)  

2.6.3.2 Disciplinas do Curso Básico 

Quadro 2 - Grade Curricular 1º ano - C Bás 

DISCIPLINA  CARGA HORÁRIA 

Técnicas Militares III 100 

Técnicas Militares IV 200 

Fonte: Curso Básico AMAN (2019)  

2.6.3.3 Disciplinas da SEF 

Quadro 3 - Grade Curricular 1º ano - SEF 

DISCIPLINAS 

TFM I 

TFM II 

TFM III 

Fonte: Seção de Educação Física AMAN (2019) 
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2.6.4 2º ano do Curso de Infantaria 

2.6.4.1 Disciplinas da DE 

Quadro 4 - Grade Curricular 2º ano - DE 

 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA  

História Militar    105    

Psicologia    60    

Economia    30    

Direito Penal e Processual Penal Militar 60  

Língua Espanhola III    45    

Língua Inglesa III    75    

Fonte: Divisão de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras (2019)  

2.6.4.2 Disciplinas do 2º Curso de Infantaria 

Quadro 5 - Grade Curricular 2º ano - C INF 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA  

Técnicas de Infantaria I 65 

Técnicas de Infantaria II 84 

Patrulhas 201 

Técnicas, Táticas e Procedimentos do Pelotão de Fuzileiros 199 

Fonte: Curso de Infantaria AMAN (2019)  

2.6.4.3 Disciplinas da SEF 

Quadro 6 - Grade Curricular 2º ano - SEF 

DISCIPLINAS 

TFM I 

TFM II 

TFM III 

Fonte: Seção de Educação Física AMAN (2019) 
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2.6.5 3º ano do Curso de Infantaria 

2.6.5.1 Disciplinas da DE 

Quadro 7 - Grade Curricular 3º ano - DE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA  

Direito Penal e Processual Penal Militar 60  

Ética Profissional Militar   45  

Relações Internacionais e Geopolítica   90 

Metodologia do Ensino Superior    30  

Sociologia    45  

Iniciação a Pesquisa Científica    30  

Língua Espanhola IV    45  

Língua Inglesa IV    75  

Geopolítica 45 

Fonte: Divisão de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras (2019) 

2.6.5.2 Disciplinas do 3º ano do Curso de Infantaria 

Quadro 8 - Grade Curricular 3º ano - C INF 

 DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA  

Técnicas De Infantaria III 100 

Frações De Infantaria 129 

Manobra I 239 

Manobra II 57 

Fonte: Curso de Infantaria AMAN (2019) 

2.6.5.3 Disciplinas da SEF 

Quadro 9 - Grade Curricular 3º ano - SEF 

DISCIPLINAS 

TFM I 

TFM II 

TFM III 

Fonte: Seção de Educação Física AMAN (2019)  
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2.6.6 4º ano do Curso de Infantaria 

2.6.6.1 Disciplinas da DE 

Quadro 10 - Grade Curricular 4º ano - DE 

 DISCIPLINA CARGA HORÁRIA  

Língua Espanhola V    45    

Língua Inglesa V    45    

Administração    60    

Economia    30    

Direito Administrativo 60    

Fonte: Divisão de Ensino da Academia Militar das Agulhas Negras (2019)  

2.6.6.2 Disciplinas do 4º ano do Curso de Infantaria 

Quadro 11 - Grade Curricular 4º ano - C INF 

 DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA  

Funções de Combate 83 

Manobra III 91 

Manobra IV 86 

Não Guerra 61 

Fonte: Curso de Infantaria AMAN (2019)  

2.6.6.3 Disciplinas da SEF 

Quadro 12 - Grade Curricular 4º ano - SEF 

DISCIPLINAS 

 TFM I 

 TFM II 

TFM III 

Fonte: Seção de Educação Física AMAN (2019)  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1  TIPO DE PESQUISA 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e entrevistas a fim de conhecer e descrever 

como é e como funciona um PEF. 

Foi feito uma pesquisa documental a fim de levantar quais são as matérias e conteúdo 

da grade curricular dos 4 anos da AMAN do ano de 2019. 

Foi feito um questionário/entrevista junto aos oficiais que já comandaram PEF a fim 

de saber a resposta de quais disciplinas da AMAN foram utilizadas, ou não durante o seu 

comando no PEF e quais disciplinas foram utilizadas no PEF, mas não aprendidas na AMAN. 

Esta pesquisa foi desenvolvida pelo autor deste TCC. 

3.2 MÉTODOS 

Foi realizado uma pesquisa online através de um formulário de caráter voluntário com 

oficiais que já comandaram PEF para que eles possam compartilhar o conhecimento 

empregado naquele momento e dizer o que desse conhecimento foi aprendido na AMAN e o 

que não foi aprendido na AMAN a fim de que, futuramente, seja ensinado conforme ANEXO 

A - QUESTIONÁRIO. 

3.2.1 O questionário 

Primeiramente, o questionário foi destinado aos oficias que já comandaram PEF e de 

caráter voluntário a participar. 

Foi perguntado o PEF que comandou, a OM em que o PEF era subordinado, o período 

que comandou o PEF. 

Por fim, foi mostrado todas as atuais disciplinas da AMAN e perguntado quais foram 

úteis para o comando do PEF e uma de ampla resposta perguntando quais disciplinas foram 

essenciais para o Cmt de PEF, mas não foram ensinadas na AMAN além de comentários para 

contribuir com esta pesquisa. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do questionário realizado e das respostas enviadas pelos oficias voluntários foi 

possível verificar quais PEF's que os oficiais comandaram. 

Gráfico 1 - Pef's que os oficiais comandaram 

 

Fonte: O autor (2019)  

Os oficiais que responderam comandaram diversos PEF's do CMA e CMN. Com isso 

verificamos que a maioria dos entrevistados comandaram o 4º PEF - Cucuí/AM. Do CMN, 3 

comandaram o DEF - Vila Brasil/AP e 3 comandaram o 1º PEF - Tiriós/PA. 
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Foi possível analisar também quais OM's os PEF's eram subordinados. 

Gráfico 2 - OM que os PEF's são subordinados 

 

Fonte: O autor (2019)  

Foi verificado que o CFRN/5º BIS e o CFRR/7º BIS são os batalhões que mais possui 

entrevistados que comandaram seus PEF porque possuem uma grande quantidade de PEF sob 

sua responsabilidade. O CFAP/34º BIS, do CMN, foi o 3º batalhão com a maior quantidade 

de PEF devido à alta rotatividade que o PEF e o DEF possuem, já que o período de comando 

é de 2 meses. 
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Foi possível examinar por quanto tempo que esses militares comandaram seus PEF's. 

Gráfico 3 - Período que comandou 

 

Fonte: O autor (2019)  

O período que cada militar fica comandando um PEF varia de acordo com as 

condições do PEF. Por exemplo, em Tiriós possui apenas 6h de gerador ligado para fazer 

funcionar a parte administrativa do PEF. Consequente a isso, os militares que vão para Tiriós 

não levam suas famílias e ficam de 2 meses. Já Cucuí, possui moradia, energia 24h o que 

garante conforto e segurança a família por isso lá o período é de 1 ano. 
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Do ponto de vista dos Oficias que comandaram PEF foi perguntado quais disciplinas 

que foram ensinadas na AMAN que tiveram relevância durante seu comando no PEF. 

Gráfico 4 - Disciplinas relevantes durante o Cmd do PEF 

 

Fonte: O autor (2019)  

Analisando as respostas dos oficiais é possível dizer que as disciplinas de Ética 

Profissional Militar, Direito Penal e Penal Processual Militar, Introdução ao Estudo de 

Direito, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Relações Internacionais são as 6 matérias 

consideradas mais importantes por quem já comandou um PEF. 

Já as 6 disciplinas que são consideradas irrelevantes são Pesquisa Científica, Método e 

Ensino Superior, Estatística, Cibernética, Sociologia e Filosofia. 

Como forma de aprimorar a formação e entregar a Força um oficial de conhecimento 

amplo e com o conhecimento necessário para comandar um PEF, foi perguntado que tipo de 

conteúdo pode ser ensinado na AMAN que é de grande importância e necessidade para um 
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comandante de PEF do ponto de vista de quem já viveu e passou por diversas situações em 

que este conhecimento foi exigido: 

- Introdução à cultura indígena 

- Conhecimentos básicos de agricultura, agropecuária, eletricidade predial e 

construção civil. 

- Gerenciamento de Projetos 

- Gestão Organizacional, estratégica e de sistemas 

- Operação psicológica 

- Disciplina na área de saúde 

- Gestão Básica de Organizações Militares 

- Conhecimentos sobre sistemas do exército (SPED, SISCOFIS, etc) 

E por fim, muitos comentários relevantes foram feitos pelos entrevistados partindo de 

suas experiências de forma a compartilhar e contribuir para que as próximas gerações não 

passem pelos mesmos problemas e necessidades e não cometam os mesmos erros, tais como: 

- "A ética profissional militar e talvez a psicologia não são matérias que se descartem 

na formação do futuro oficial que comandará um PEF, porém poderiam ser abordadas 

tratando da imensa responsabilidade que o Cmt PEF tem ao tomar suas decisões. Por vezes 

saber realmente ponderar entre as possíveis linhas de ação pode minimizar um incidente 

inclusive de nível internacional, como ocorrido com este então Cmt PEF ao confrontar os 

preceitos éticos adotados pelo pelotão venezuelano próximo a Cucuí.   

Além disso, o trato com a população indígena é completamente diferente do nosso 

habitual, seja pela falta da presença do Estado, seja pela cultura tradicional do indígena, que 

preza por condutas por vezes não compreendidas em sua plenitude pelo jovem tenente que 

comanda PEF. A liderança nesses rincões da Amazônia passa pelo entendimento da 

realidade local e da enorme responsabilidade que o tenente recém egresso da AMAN tem em 

seus ombros e isso poderia ser melhor abordado pelas matérias supracitadas.   

Por fim, inteligência é uma matéria de extrema importância para o Cmt PEF. O 

combate aos ilícitos transfronteiriços passa pela coleta de informes junto à população do 

PEF, que é realmente quem conhece a região, a população e os costumes locais, tendo 

experiência para relatar aos militares do PEF como os ilícitos costumam ocorrer na área. 

Porém, nós ao assumirmos o comando do PEF muitas vezes não aprendemos a lidar com a 

população civil, a descobrir o que os motiva, a fazer uma entrevista procurando coletar 

informes que levem a uma ação efetiva por parte do PEF, e isso faz falta durante as 
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operações realizadas. Uma ação bem-feita de inteligência, com o trabalho de entrevistas, 

montagem do diagrama de relações e análise das atividades suspeitas foi o que possibilitou 

ao 4 PEF em 2018 a apanha de mais de 300 kg de Skunk (um tipo de maconha), sendo a 

maior apreensão dos pelotões da Cabeça do Cachorro no ano." 

- "A AMAN prepara muito bem o oficial para as mais diversas situações, inclusive o 

comando de um PEF. Porém ajudaria entender melhor a cultura e tradições indígenas. 

Mesmo assim em pouco tempo o Cmt PEF se situa e consegue se aproximar das 

Comunidades Indígenas." 

- O cmdo de PEF é um privilégio e uma oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional ímpar. Muito mais importante que as disciplinas estudadas na academia é a 

personalidade do militar que se dispõe a encarar esse desafio. Na maior parte do tempo suas 

decisões serão pautadas pelas suas crenças e intuições e não somente pela sua capacidade 

cognitiva. Existem vários exemplos de militares altamente qualificados que foram péssimos 

cmt e outros não tão bem classificados nas disciplinas da DE que desempenharam sua função 

de forma exemplar, contribuindo com o crescimento do PEF. 

- Muito da realidade do PEF, tanto na área administrativa como na operacional, é 

fruto da convivência, do trato, da flexibilidade, da adaptabilidade e da dedicação dos 

militares do PEF. Esse trato entre Of, Sgt, Cb e Sd poderia ser explorado também, se fosse 

possível, ao menos como ambientação para a realidade que o futuro Cmt PEF irá encontrar 

na tropa. O ambiente de trabalho, em um local isolado, com severas restrições sociais e 

estruturais faz grande diferença no rendimento dos militares do pelotão. 

- A formação da AMAN é bastante completa e forma com êxito o Cmt Pel 

convencional, bem como o Cmt PEF. Porém, o oficial deve atentar para as peculiaridades da 

condição que ele se encontra e saber conduzir da melhor forma o seu comando. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como base todo o conteúdo sobre um PEF, analisando a atual grade curricular 

dos 4 anos da AMAN, a pesquisa teve como objetivo geral constatar com os Oficias que já 

comandaram um PEF quais matérias que eles julgaram essenciais para o seu comando durante 

um ReFron, quais não julgaram essenciais e quais deveriam ser ensinadas, mas só 

descobriram que precisava na hora que desempenhou a função e os resultados encontrados 

foram extremamente satisfatórios. 

Foi apreciado que as disciplinas de Ética Profissional Militar, Direito Penal e Penal 

Processual Militar, Introdução ao Estudo de Direito, Língua Portuguesa, Língua Espanhola e 

Relações Internacionais são muito importantes e essenciais para um Cmt de PEF. 

Já as disciplinas de Pesquisa Científica, Método de Ensino Superior, Estatística, 

Cibernética, Sociologia e Filosofia foram consideradas irrelevantes para um Cmt de PEF. 

Apesar de não sermos formados somente para comandar PEF, todo conhecimento 

adquirido durante toda a formação serve para enriquecer e ampliar o cabedal de conhecimento 

que o Oficial tem que possuir. 

Além disso, foi levantado também que há necessidade de alguns conteúdos o 

conhecimento sobre a cultura indígena, gestão básica de organizações militares, sistemas do 

exército, conhecimentos básicos de subsistência como agricultura, agropecuária, eletricidade, 

construção e na área da saúde. 

Fundamentado nas respostas de quem já viveu na pele o que é Comandar um 

PEF, julgo necessário fazer uma avaliação da atual grade curricular da AMAN por parte de 

quem de direito de modo a descartar disciplinas que não são empregadas na vida fora da 

AMAN e acrescentados conhecimentos que necessitamos e não aprendemos na AMAN, já 

que podemos constatar que as disciplinas na AMAN formam suficientemente um comandante 

de PEF na área tática e operacional. Já a área administrativa, apesar de já ter algumas 

matérias, ainda é pouco explorada, principalmente nos sistemas administrativos que auxiliam 

na organização, controle e gerência do Exército. Além disso, também saímos da AMAN com 

a área social defasada, já que os 5 anos de semi-internato nos proporcionam o longo trato 

apenas com a vida militar em detrimento do conhecimento de outras culturas. 

Por fim, devemos direcionar e aproveitar o tempo da formação, que já é muito corrido, 

para o que realmente importa para depois que nos formarmos, todo o tempo necessário deve 

ser direcionado para o que interessa, Trabalho, Vida e ,principalmente, Combate. 
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ANEXO A — QUESTIONÁRIO 

Questionário sobre a real utilidade das disciplinas da atual grade curricular da 

AMAN e de disciplinas que não fazem parte, mas são necessárias e essenciais para o 

Cmt de PEF  

 

Sou o Cad Yuri, do 4º ano de Infantaria.  

Estou fazendo meu TCC sobre se as disciplinas que temos na AMAN são suficientes 

para um Comandante de PEF e quais são necessárias e essenciais, mas não aprendemos na 

AMAN e preciso da ajuda do senhor com esse questionário.  

  

O questionário destinasse a oficias que já comandaram algum PEF ou DEF.  

  

Qualquer dúvida, questionamento ou quiser mandar algum documento que julgue útil 

e relevante para o meu TCC pode entrar em contato comigo através do celular/wpp (24) 

98145-9835 ou email yurimacario2002@hotmail.com  

 

PEF que Comandou  

__________________ 

 

OM que o PEF é subordinado  

__________________ 

Período em que comandou o PEF. Caso não lembre, coloque a data aproximada.  

__________________ 
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DISCIPLINAS QUE FORAM ÚTEIS PARA O COMANDO DO PEF  

Essa é a atual grade curricular da AMAN  

○ Cibernética  

○ Estatística  

○ Iniciação a Pesquisa Científica  

○ Introdução ao Estudo de Direito  

○ Filosofia  

○ Língua Espanhola  

○ Língua Inglesa  

○ Língua Portuguesa  

○ História Militar  

○ Economia  

○ Direito Penal e Processual Penal Militar  

○ Ética Profissional Militar  

○ Relações Internacionais e Geopolítica  

○ Metodologia do Ensino Superior  

○ Sociologia  

○ Direito Administrativo  

○ Administração  

○ Psicologia  

○ Outra: 

__________________ 

  

Disciplinas ou conteúdo que julga útil para o Cmt de PEF mas não são ensinadas 

na AMAN  

__________________ 

 

Algum comentário que queira acrescentar a pesquisa. 

__________________ 


