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RESUMO 
O artigo visa analisar os desafios e as consequências, para as comunicações, da implantação do 
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) nos Pelotões Especiais de Fronteira 
(PEF) da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, como influenciará  na operacionalidade destas frações, 
no combate diário contra os delitos transnacionais e ambientais na região da fronteira oeste do estado 
do Mato Grosso, tendo como parâmetro as suas capacidades de comunicações atuais. Foram 
apresentadas as estruturas, organizações e demandas atuais de cada PEF, bem como os 
equipamentos de comunicações críticas, táticas e satelitais que compõem o Programa SISFRON, com 
o objetivo de julgar as consequências para o sistema de comunicações nestas regiões. O estudo foi 
limitado à observação da eficácia do sistema presente nos PEF e aos meios de comunicações utilizados 
no Projeto Piloto, mas ainda não implantados naquela região. Foram apresentadas a condição atual do 
sistema de comunicações presente e operante nos Pelotões, bem como a forma que a chegada da 2ª 
fase do SISFRON na área da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada irá impactar nas frações que atuam 
na faixa de fronteira e como os maiores desafios que deverão ser enfrentados e superados para que o 
Programa venha a ter êxito, no seu propósito de monitoramento e vigilância das fronteiras. Com a 
exposição destas questões comparativas, estas poderão servir como base para o prosseguimento da 
implantação do programa nas fases subsequentes. 
 
Palavras-chave: Fronteira; SISFRON; PEF; 13ª Brigada de Infantaria Motorizada; Comunicações.  
 
ABSTRACT 
The article aims to analyze the challenges and consequences, for communications, of the 
implementation of the Integrated Border Monitoring System (SISFRON) in the Special Border Platoons 
(PEF) of the 13th Motorized Infantry Brigade, as it will influence the operation of these fractions, in the 
daily fight against transnational and environmental crimes in the western border region of the state of 
Mato Grosso, having as parameter its current communications capabilities. The current structures, 
organizations and demands of each PEF were presented, as well as the critical, tactical and satellite 
communications equipment that make up the SISFRON Program to judge the consequences for the 
communications system in these regions. The study was limited to the observation of the effectiveness 

of the system present in the PEF and the means of communication used in the Pilot Project, but not yet 

implemented in that region. The current condition of the communications system present and 
currently operating in the Platoons was presented, as well as the way in which the arrival of the 2nd 
phase of SISFRON in the area of the 13th Motorized Infantry Brigade will impact on the fractions that 
operate in the border strip and as the greatest challenges that must be faced and overcome for the 
Program to succeed, in its purpose of monitoring and surveillance of borders. By exposing these 

comparative issues, these could serve as abasis for further implementation of the program in 
subsequent phases. 

 
Keywords: Frontier; SISFRON; PEF; 13th Motorized Infantry Brigade; Communications. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma extensa área de fronteira, deste modo, é de suma importância a 

sua preservação através de ações como vigilância, monitoramento e presença de 

representantes do estado federativo a fim de garantir a soberania e os interesses nacionais, 

como por exemplo, o combate de diversos crimes transfronteiriços. Sabe-se que esta é uma 

tarefa bastante complexa para um país com 16.886 km de fronteira, sendo somente no 

estado de Mato Grosso, área de responsabilidade da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, 

980 km com a Bolívia. Esta questão tão desafiadora é confirmada nas palavras abaixo:  

 As fronteiras naturalmente se constituem em pontos focais de problemas atinentes à 
criminalidade transnacional e à soberania nacional. Remetem, portanto, a uma zona 
cinzenta de atuação das forças de defesa (Forças Armadas) e de segurança pública 
(polícia). Nesse sentido, políticas de segurança nas fronteiras tendem a ser bastante 
complexas, pois precisam coordenar diversos atores dos três níveis federativos. No 
caso brasileiro, a existência de uma fronteira tão extensa resulta em um desafio 
político para o desenho e a implementação de políticas públicas (PEGÔ e MOURA, 
2018, p. 112). 

A Estratégia Nacional de Defesa – END (BRASIL, 2012) – aponta em seu escopo as 

diretrizes para a faixa de fronteira, especialmente voltada para a implementação tecnológica 

através do controle, da mobilidade e do monitoramento. Com a finalidade de fazer cumprir 

as diretrizes emanadas na END, o Exército Brasileiro tem desenvolvido seus projetos 

estratégicos configurados, atualmente, no Portfólio Estratégico do Exército, no qual 

destacamos o SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).  

O SISFRON, conceitualmente, é um sistema que trabalha com propósito de fortalecer 

a capacidade de monitoramento, a presença e a ação do Estado na faixa de fronteira 

terrestre, aumentando a capacidade de atuação dos entes governamentais com 

responsabilidades sobre a área, por meio de equipamentos de sensoriamento, de apoio à 

decisão e ao emprego operacional. 

A implantação do Programa Estratégico do Exército Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras – PrgEE SISFRON – teve a sua diretriz aprovada pela Portaria 

nº 512 – EME – de 11 de dezembro de 2017. O referido documento traz, em seu escopo, um 

calendário faseado a respeito da implantação do programa, o qual contempla em sua 2ª fase 

a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, dando ênfase às organizações militares que têm sob 

sua responsabilidade a faixa de fronteira, que, no caso da 13ª Bda Inf Mtz, é o Comando de 

Fronteira Jauru/66º Batalhão de Infantaria Motorizado (Cmdo Fron Jauru/66ºBI Mtz). 

A chegada do programa irá proporcionar a chegada de modernos meios de 

sensoriamento, mobilidade e comunicações a serem distribuídos especialmente nos 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), todos subordinados ao Cmdo Fron Jauru/66ºBI Mtz. 
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Diante de tais fatos, busca-se entender como os PEF irão absorver as características 

deste programa, especialmente no quesito comunicações, quais serão os desafios a serem 

superados e as consequências para a atuação destas frações.  

1.1 PROBLEMA 

Sabe-se que toda mudança advinda de um novo projeto afeta os processos utilizados, 

a rotina vivenciada e, consequentemente, os resultados obtidos. Quando discorremos sobre 

comunicações, o uso de novos equipamentos com novas tecnologias e funcionalidades traz 

novas possibilidades e experiências na comunicabilidade. 

As condições de propagação dos sinais eletromagnéticos dos equipamentos de 

comunicações são influenciadas por diversos fatores, tais como: o relevo, a vegetação, as 

condições meteorológicas e o terreno (BRASIL, 1997). 

O Programa SISFRON teve como ponto de partida, em seu Projeto Piloto, atender ao 

Comando Militar do Oeste, mais especificamente a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 

sediada no Mato Grosso do Sul, cujas principais características são a grande mobilidade, a 

relativa proteção blindada e a potência de fogo (BRASIL, 2003). Mesmo tendo conhecimento 

de que as duas brigadas em questão (4ª Bda C Mec e 13ª Bda Inf Mtz) fazem parte do 

mesmo Comando Militar de Área, cabe salientar que as condições climáticas, de vegetação, 

de relevo e as características de emprego são distintas nos dois estados que constituem  as 

duas Grandes Unidades (MS e MT). Com isso, faz-se necessário uma análise para que 

sejam levantadas possíveis questões futuras para as comunicações nesta etapa de 

implantação do Programa SISFRON. Assim, foi formulado o seguinte problema: 

Quais são os principais desafios e consequências provenientes do programa 

SISFRON para as comunicações dos Pelotões Especiais de Fronteira da 13ª Brigada de 

Infantaria Motorizada? 

1.2 OBJETIVOS 

O presente estudo pretende verificar os desafios, assim como os efeitos para as 

comunicações, que o Programa SISFRON vai trazer aos PEF da 13ª Bda Inf Mtz.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral supracitado, foram estabelecidos 

alguns objetivos específicos abaixo relacionados, que buscam descrever o caminho lógico 

percorrido a fim de se alcançar, ao final, possíveis respostas ao problema da referida 

pesquisa: 

a) Apresentar a estrutura, organização e demandas atuais dos PEF; 
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b) Descrever o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); 

c) Identificar o uso dos equipamentos rádio de comunicações críticas; 

d) Identificar o uso dos equipamentos rádio de comunicações táticas; 

e) Identificar o uso de comunicações satelitais; 

f) Concluir sobre as consequências, para as comunicações, que virão com a chegada 

do PrgEE SISFRON.  

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Atualmente, o constante emprego do Exército Brasileiro em diversas operações nas 

faixas de fronteira do país, no combate a diversos crimes ambientais e transnacionais, faz 

crescer de importância a existência de um sistema de comunicações eficiente que forneça o 

suporte necessário para o êxito destas atividades.  

Com a finalidade de modernizar os meios de comando e controle, em especial na faixa 

de fronteira, temos o PrgEE SISFRON, que visa trazer melhorias que venham a favorecer a 

ação mais eficaz do Estado na faixa de fronteira, aumentando a capacidade de atuação e a 

presença da tropa federal por meio de equipamentos de apoio ao emprego, sensoriamento 

e apoio à decisão. 

            O enfoque desta pesquisa está na implantação do SISFRON em sua 2ª fase, mais 

especificamente na região de fronteira do estado de Mato Grosso com o país vizinho, o 

Estado Plurinacional da Bolívia, área de responsabilidade da 13ª Bda Inf Mtz. Naquele local, 

esta GU desdobra o Comando de Fronteira Jauru/66º Batalhão de Infantaria Motorizado, 

responsável pela vigilância e patrulhamento em 980 km de linha de fronteira com a atuação 

de quatro Pelotões Especiais de Fronteira: 1º PEF – Corixa –, 2º PEF – Fortuna –, 3º PEF –

Palmarito –, 4º PEF – Guaporé (CENTRO DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES – CMO, 

2019). 

          Ao longo da pesquisa, buscou-se a coleta de informações junto aos militares que já 

integraram os PEF da 13ª Bda Inf Mtz e os oficiais de comunicações que já apoiaram os 

referidos pelotões, justamente para analisar a atual capacidade de comunicações, 

destacando as suas deficiências e necessidades. 

Os pelotões têm diariamente a necessidade de se comunicar, enviando e recebendo 

mensagens do escalão superior e, por diversas vezes, o faz de forma ineficiente, 

especialmente por não serem dotados de equipamentos suficientes, fazendo, por vezes, 
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transmissões sem o nível de segurança devido. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica, pois aborda um tema relevante e atual, 

que servirá para mensurar quais as consequências para as comunicações destes elementos 

que atuam, diuturnamente, na faixa de fronteira, provenientes da chegada de novos meios 

por ocasião do programa SISFRON. 

2 METODOLOGIA 

O objeto formal desta pesquisa é o estudo da estrutura atual de comunicações nos 

PEF, com a finalidade de verificar quais os efeitos que serão trazidos com a implantação do 

PgrEE SISFRON. 

No que diz respeito à natureza, a pesquisa foi aplicada, pois busca a produção de 

conhecimentos para a aplicação prática, a fim de trazer solução para o problema científico 

apresentado (NEVES; DOMINGUES, 2007). 

          No que tange à forma de abordagem, esta pesquisa é quantitativa, pois será analisado 

até que ponto as variáveis em questão podem prejudicar ou beneficiar umas às outras, com 

pontuações definidas em números (NEVES; DOMINGUES, 2007). 

           Foi definida como variáveis independentes as soluções relativas às comunicações 

empregadas no Projeto Piloto SISFRON (equipamentos satelitais, rádio de comunicações 

táticas e críticas) e os atuais meios de comunicações existentes nos PEF. A variável 

dependente é a eficiência do sistema de comunicações dos PEF da 13ª Bda Inf Mtz, que 

será intimamente influenciada no uso das variáveis independentes, sempre com o objetivo 

de contribuir com a missão dos Pelotões Especiais de Fronteira de monitorar/ patrulhar suas 

áreas de responsabilidade. 

          Em relação aos objetivos gerais, esta é uma pesquisa descritiva, pois será realizada, 

após a coleta de dados, uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação dos efeitos resultantes (PEROVANO, 2016). 

           Será feita uma análise do sistema atual de comunicações utilizado, tendo como base 

a sua eficácia e limitações, tal como uma análise dos equipamentos que compõem o Projeto 

Piloto do SISFRON, através de estudos das especificações técnicas, utilizando após o 

método comparativo.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Ao analisar alguns pontos básicos para esta pesquisa – SISFRON, PEF do Cmdo 

Fron Jauru/ 66º BI Mtz, Comunicações Críticas, Comunicações Táticas, Comunicações por 
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Satélite –, chegou-se às seguintes proposições:  

Com o objetivo de integrar capacidade na vigilância, no monitoramento e na atuação 

das fronteiras brasileiras, o Programa SISFRON pode ser definido como um sistema de 

sensoriamento e de apoio à decisão, no emprego operacional, que atua de forma integrada. 

Tendo o intuito de fortalecer a capacidade de monitoramento, de ação do Estado e a 

presença na faixa de fronteira, com o objetivo de potencializar atuação dos órgãos 

governamentais com responsabilidades sobre a área. Programa criado após a aprovação da 

Estratégia Nacional de Defesa (END), em 2008, que orienta a organização das Forças 

Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/ controle, presença e mobilidade (EPEx 

2019).  

           Para a o Exército Brasileiro, o SISFRON deverá, além de melhorar a capacidade de 

monitorar as áreas de fronteira, contribuir para o fluxo contínuo e seguro de dados entre 

diversos escalões da Força Terrestre, atuar na produção de informações oportunas e 

confiáveis para a tomada de decisões. Desta forma, apoiar prontamente, as ações de defesa  

frente a delitos ambientais e transfronteiriços, no cumprimento dos dispositivos 

constitucionais e legais que regem a pauta, nas operações isoladas ou em conjunto com as 

outras Forças Armadas ou, ainda, nas operações interagências, com outros órgãos 

governamentais (EPEx, 2019).  

           A intenção é que, nos próximos anos, os meios do SISFRON estejam desdobrados 

ao longo dos 16.886 quilômetros da linha de fronteira do país, monitorando uma faixa de 150 

quilômetros de largura ao longo dessa linha, favorecendo o emprego das Organizações 

Militares (OM) subordinadas ao Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar da 

Amazônia (CMA), Comando Militar do Oeste (CMO) e ao Comando Militar do Sul (CMS). 

Além disso, servirá de instrumento para a integração da atuação dos vários escalões de 

emprego da Força Terrestre, tais como patrulhas e postos de controle na faixa de fronteira, 

passando pelos batalhões, brigadas, divisões, Comandos Militares de Área, chegando ao 

Comando de Operações Terrestres (COTER), na capital federal, Brasília (EPEx, 2019). 

            A 13ª Brigada de Infantaria Motorizada faz parte do Comando Militar do Oeste, 

segundo OLAVO (2019, p. 43), “cabe ressaltar que os dois países, com os quais o Comando 

Militar do Oeste faz fronteira, destacam-se na produção de cocaína (Bolívia) e maconha 

(Paraguai), sendo o Brasil um dos maiores consumidores dessas substâncias em escalas 

mundiais. Assim, esse corredor que incide no território nacional é vasto em ilícitos 

transfronteiriços, com reflexos nos grandes centros do país e com repercussões 

internacionais.”  
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            O CMO abrange além do estado do Mato Grosso (MT), o  Mato Grosso do Sul (MS) 

e faz divisa com 8 (oito) estados Brasileiros - Rondônia (RO), Amazonas (AM), Pará (PA), 

Tocantins (TO), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP) e Paraná (PR), tendo como 

países fronteiriços a Bolívia (1.314 Km) e o Paraguai (1.209Km), totalizando 2.523Km de 

fronteiras. O CMO se destaca pela sua grande extensão territorial e pela presença de quatro 

biomas bem distintos: o pantanal, a floresta amazônica, o pampa e o cerrado, características 

que exigem o emprego de tropa adequada, em um terreno específico e num espaço de 

dimensões continentais (OLAVO, 2019).  

Dentre os diversos locais entre companhias, pelotões e destacamentos no qual o CMO 

possui tropas desdobradas na faixa de fronteira oeste, destacamos os 4 (quatro) Pelotões 

Especiais de Fronteira da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizados na fronteira entre 

o estado de Mato Grosso e a Bolívia, cada um com o efetivo de cerca de 40 militares 

(CENTRO DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES - CMO, 2019).  

O 1º Pelotão Especial de Fronteira, denominado Corixa, está localizado cerca de 100 

(cem) km do município de Cáceres, predomina em sua área de atuação o bioma pantanal. 

Possui acesso facilitado pela BR-070, sendo um caminho bastante utilizado pelas pessoas 

que desejam sair do território nacional. Com isso, a facilidade da entrada de entorpecentes 

ou armas é bem característica nesta região (CENTRO DE COORDENAÇÃO DE 

OPERAÇÕES - CMO, 2019).  

O 2º Pelotão Especial de Fronteira, denominado Fortuna, está localizado cerca de 243 

(duzentos e quarenta e três) km do município de Cáceres, predomina em sua área de 

atuação o bioma pantanal. Possui acesso pela MT- 265 que, em período de chuva, tem a 

sua trafegabilidade impactada, o que afeta de sobremaneira o acesso ao pelotão. Sua 

proximidade com diversas cidades bolivianas faz com que haja em sua área de atuação um 

maior fluxo de pessoas, o que facilita o tráfico de drogas na região. (CENTRO DE 

OPERAÇÕES - CMO, 2019).  

O 3º Pelotão Especial de Fronteira, denominado Palmarito, está localizado cerca de 

378 (trezentos e setenta e oito) km do município de Cáceres, predomina também em sua 

área de atuação o bioma pantanal. Principal ponto de incidência de tráfico de drogas na 

região, facilitado pela proximidade da MT-199 e MT-265. (CENTRO DE COORDENAÇÃO 

DE OPERAÇÕES - CMO, 2019).  

O 4º Pelotão Especial de Fronteira, denominado Guaporé, está localizado cerca de 

533 (quinhentos e trinta e três) km do município de Cáceres, predomina em sua área de 
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atuação a floresta amazônica e o pantanal. Possui acesso pela MT-235, região que se 

destaca pelos delitos ambientais e o tráfico de drogas pelo modal aéreo, realizado por 

pequenas aeronaves. Há também um amplo emprego de meios fluviais, necessários para a 

atuação naquela região (CENTRO DE COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES – CMO, 2019).  

Dentro do contexto do SISFRON, no que tange as comunicações táticas, destacam-

se os equipamentos da empresa Harris, que consiste como exemplo de rádios portáteis 

multibanda digitais com câmeras acopladas, capazes de realizar transmissões online, que já 

são realidades nas operações de rotina nas unidades que foram contempladas no Projeto 

Piloto do SISFRON.  

Os Módulos de Telemática Operacional (MTO), parte integrante das comunicações 

táticas, podem ser descritos como nós de acesso que permitem a comunicação de voz, 

dados e imagens nas operações, sendo desenvolvido para ser operado em uma viatura ou 

remotamente, trazendo robustez e flexibilidade ao campo de batalha, além de proporcionar 

as comunicações militares via rádio, integração a rede pública de telefonia fixa ou celular, 

tornando-se um importante instrumento de ligação entre frações (OLAVO, 2019). 

As comunicações críticas têm como o seu ponto principal o Sistema de Rádio Digital 

Troncalizado (SRDT), capitaneado pela empresa Motorola. Além de ser uma excelente 

ferramenta para operações interagências e complementar às comunicações táticas, o 

sistema tem como proposta de funcionamento semelhante a de uma central telefônica, ou 

seja, por troncos. Realiza o gerenciamento de forma eficiente dos canais de comunicações 

ao ponto que não há a possibilidade de visualizar, em seu uso, canais com muito e pouco 

tráfego. A escolha do canal (e consequentemente da frequência) é realizada sem qualquer 

interferência do usuário (VAILLANT, 2009).   

É uma espécie de sistema celular, que se utiliza de Estações Rádio Base (ERB), 

denominado também neste sistema como “Site”, cada qual com limitada área de cobertura, 

que pode variar de 6 a 40 Km de raio de cobertura (VAILLANT, 2009). 

As comunicações por satélites têm como base o Satélite Geoestacionário de Defesa 

e Comunicações (SGDC), lançado em 4 de maio de 2017, com a finalidade de proporcionar 

uma maior segurança e melhoria na qualidade das Comunicações do Exército Brasileiro, e 

proporcionar a cobertura integral das fronteiras brasileiras (OLAVO, 2019). Através do 

SGDC, será possível a integração das comunicações via satélite no SISFRON, havendo a 

necessidade de uma integração entre o Sistema de Comunicações Militares por Satélite 

(SISCOMIS) com o SISFRON por meio de estações Centrais e Regionais (HOREWICZ, 
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2014).  

A previsão do link satelital do SGDC previsto para ser contratado é de 1,5 MB upload 

e 10 MB download com a finalidade de atender as necessidades dos Pelotões Especiais de 

Fronteiras (OLAVO, 2019). 

Para o delineamento desta pesquisa, foi considerado o seguinte período: novembro 

de 2016 a agosto de 2020. Como limite anterior, levou-se em consideração o lançamento do 

Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) pelo decreto nº 8.903, de 16 de 

novembro de 2016. Esse foi resultante da Estratégia Nacional de Defesa, proveniente do 

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

pelo Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011.  

          a. Critérios de inclusão: 

          - Equipamentos rádio de comunicações que estão presentes atualmente nos PEF. 

          -  Equipamentos Motorola, que estão no escopo do Programa SISFRON.         

          - Equipamentos Harris, que estão no escopo do Programa SISFRON. 

          - Equipamentos satelitais, que estão no escopo do Programa SISFRON. 

           b. Critérios de exclusão: 

           - Equipamentos Harris, que não estão no escopo do Programa SISFRON. 

           - Equipamentos Motorola, que não estão no escopo do Programa SISFRON. 

 

2.2   COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico relativo ao assunto, a coleta de dados se 

deu da seguinte maneira: observação e questionário. 

2.2.1 Observação 

Com o propósito de verificar como os equipamentos de comunicações já existentes 

nos PEF estavam se portando diante da necessidade de auxiliar nas missões diárias de 

monitoramento e patrulhamento, foi feito um período de observação, de janeiro a novembro 

de 2019, para se detectar a eficácia e eficiência dos equipamentos presentes, identificando 

especialmente as possibilidades e limitações. Foram aproveitadas, prioritariamente, as 

operações Ágata Jauru (Operação Conjunta das Forças Armadas realizada na faixa de 

fronteira) e os Reconhecimentos de Fronteira (REFRON) como foco das observações.  

2.2.2 Questionário 
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O universo da pesquisa foi delimitado a partir do efetivo de oficiais e sargentos que 

exerceram funções nos PEF da 13ª Bda Inf Mtz, bem como os oficiais de comunicações do 

Cmdo Fron Jauru/66º BI Mtz no período de 2019 a 2020. 

 Foi realizado um estudo a fim de verificar a conexão entre as variáveis apresentadas. 

Desta forma, constituiu-se como amostra os equipamentos de comunicações existentes nos 

4 (quatro) PEF e os equipamentos pertencentes ao Programa SISFRON. 

 Foi realizado um questionário para levantar as condições atuais dos equipamentos 

existentes nos PEF, considerando a quantidade disponível e sua eficiência no apoio às 

atividades dos Pelotões, como também mensurar os principais desafios e impactos que a 

implantação do programa terá nas comunicações, tais como: Custos de implantação, 

capacitação de pessoal,  logística do material, características dos equipamentos, 

infraestrutura e características do ambiente operacional.  

Foi realizado um pré-teste com 4 capitães-alunos da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), que já tinham tido experiência anterior com os equipamentos em questão e 

no apoio em comunicações aos Pelotões de Fronteira, com a finalidade de identificar 

possíveis falhas no referido questionário. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, assim, seguiram-se os demais de forma 

idêntica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a pesquisa, buscaram-se informações juntamente com militares que estavam 

exercendo funções nos Pelotões Especiais de Fronteira do Cmdo Fron Jauru/ 66º BI Mtz, e 

que tinham conhecimento dos meios de comunicações que eram utilizados, com a intenção 

de entender a experiência real daqueles que, na ponta da linha, verificam a eficácia dos 

equipamentos no apoio ao combate contra os delitos transfronteiriços e as perspectivas para 

a chegada do programa SISFRON.  

Foi realizado um questionário que abordava sobre a situação atual dos equipamentos 

de comunicações táticas, críticas e satelitais existentes nos Pelotões Especiais de Fronteira 

da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, bem como as consequências e os desafios que a 

chegada do SISFRON irá acarretar na operacionalidade. Durante a pesquisa, buscaram-se 

informações junto a militares que estavam exercendo funções nos PEF, ou em apoio direto 

a estes, e que utilizavam frequentemente os sistemas de comunicações ali existentes. 

 Todos os Pelotões Especiais de Fronteira analisados possuem rádios da empresa 

Harris (Falcon II). Esses são utilizados diariamente nos contatos diários com a Companhia 
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Especial de Fronteira, sediada em Cáceres, e nas diversas operações onde se necessita 

estabelecer ligações de longa distância. Nota-se que os militares não apresentam 

dificuldades na operação do equipamento. Porém, foi observado que a quantidade de 

equipamentos disponíveis é classificada como insuficiente frente às necessidades atuais, 

pois não satisfazem em sua totalidade as atividades dos PEF, afetando a operacionalidade.  

Nas comunicações críticas, representadas na questão pelos equipamentos da 

empresa Motorola, estes são utilizados para enlaces em curtas distâncias, e sem o uso de 

repetidores. Foram observadas realidades distintas. No 1º PEF, o seu uso é eficiente e sua 

quantidade atende plenamente às necessidades operacionais do Pelotão. No 2º PEF, seu 

uso atende parcialmente às necessidades, especialmente pela quantidade disponível de 

equipamentos está abaixo do ideal. Por fim, no 3º e 4º PEF, esses equipamentos são 

inexistentes, trazendo uma lacuna nas comunicações de curta distância para estas frações. 

Quanto aos equipamentos de comunicação por satélite, nenhum dos Pelotões 

Especiais de Fronteira possuem-nos, porém, foi vista a necessidade deste tipo de meio, 

especialmente por estar em posições isoladas, porquanto poderia ser utilizado para ligações 

emergências, com mais confiabilidade e rapidez.   

Foi aberto um espaço para observações e considerações, no qual se destacou o 

seguinte comentário: 

“- Atualmente, os recursos que o PEF possui para as comunicações são insuficientes 

e, por vezes, ineficazes, tendo em vista que as situações de patrulhamento necessitam 

desses recursos, pois são essenciais para a segurança e a eficiência da tropa no terreno.” 

A previsão, com a chegada do SISFRON, é que Pelotões Especiais de Fronteira sejam 

equipados com novos e modernos meios de Comunicações. A chegada de rádios 

multibandas (Falcon III) irá contribuir nos enlaces de média e longa distância, proporcionando 

nas comunicações táticas uma maior confiabilidade, segurança e tecnologia que auxiliarão 

nas atividades correntes, especialmente nos combates aos delitos transfronteiriços. Como 

complemento, mais equipamentos de comunicações críticas (APX 2000 e XTS 1500) já 

presentes nos Pelotões, e com o incremento de repetidoras (GTR 8000) e 01 (um) site na 

região de Corixa, irá conceder flexibilidade e um maior apoio aos Reconhecimentos de 

Fronteira. A chegada de um meio satelital, hoje inexistente, irá aumentar a capacidade de 

realizar transmissões e enlaces, por conseguinte a operacionalidade dos PEF, trazendo uma 

evolução notória às comunicações destas frações. 

Foi levantada, no questionário, a opinião dos militares em relação ao grau de 
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concordância com a seguinte afirmativa: “A chegada de novos equipamentos de 

comunicações oriundos do programa SISFRON vai beneficiar e aumentar a operacionalidade 

dos Pelotões Especiais de Fronteira da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada”. 

. 

Fonte: O autor 

A chegada do SISFRON nos Pelotões Especiais de Fronteira enfrentará alguns 

desafios. Para que a sua implantação seja eficiente e venha a trazer resultados, alguns 

aspectos deverão ser considerados. No questionário, foram levantados alguns desafios 

relevantes que poderão impactar as comunicações no processo de implantação do 

SISFRON nos PEF: a capacitação do pessoal, a logística dos equipamentos, o custo deles, 

as características técnicas dos mesmos, a infraestrutura de armazenamento dos Pelotões 

Especiais de Fronteira e as características do ambiente operacional. 

Nesse contexto, foi solicitado que o militar participante do questionário elencasse, em 

ordem de prioridade, o grau de impacto que cada fator terá para os sistemas de 

comunicações com a chegada do SISFRON. 

 

100%

0%0%0%

QUANTO AO GRAU DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO A AFIRMATIVA: “A
CHEGADA DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES ORIUNDOS DO
PROGRAMA SISFRON VAI BENEFICIAR E AUMENTAR A OPERACIONALIDADE
DOS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA
MOTORIZADA”

Concordo totalmente Concordo parcialmente Discordo parcialmente Discordo totalmente
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Fonte: O autor. 

 

 Observa-se que, na opinião daqueles militares, pessoal capacitado é o desafio que 

terá o maior impacto para as comunicações, uma vez que a falta deste para operar os novos 

equipamentos pode inviabilizar o seu emprego e prejudicar as atividades dos PEF. Na 2ª 

posição, estariam as características do ambiente operacional. Na 3ª posição, as 

características do equipamento. Na 4ª posição, a logística dos equipamentos. Na 5ª posição, 

o custo dos equipamentos. E, na 6ª posição, a infraestrutura de armazenamento dos PEF. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às questões de estudo e objetivos apresentados no começo deste 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao esperado, colaborando na 

compreensão dos efeitos que o SISFRON trará para o sistema de comunicações utilizados 

nos Pelotões Especiais de Fronteira da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. 

A presença de elementos de vanguarda na segurança da imensa área de fronteira do 

estado do Mato Grosso com a Bolívia, como os PEF, com capacidade de comunicação 

suficiente e eficaz, para apoiar as diversas missões de combate tais como: reconhecer áreas, 

frentes e eixos fluviais e terrestres, vigiar pontos ou frentes limitadas e especialmente no 

combate aos ilícitos na faixa de fronteira, no combate contra delitos ambientais e 

transnacionais, é fundamental para o sucesso constante de suas atuações. 

A revisão de literatura permitiu verificar a condição e as peculiaridades de cada PEF, 

suas capacidades em comunicações frente a sua eficácia nas missões inerentes aos 

pelotões e o que o programa SISFRON poderá agregar nas comunicações críticas, táticas e 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pessoal capacitado

Logística dos equipamentos

Custo dos equipamentos

Caraccterísticas dos equipamentos

Infraestrutura de armazenamento dos PEF

Características do ambiente operacional

PRINCIPAIS DESAFIOS QUE IMPACTARÃO AS COMUNICAÇÕES NA 
IMPLANTAÇÃO DO SISFRON



13 

 

satelitais destes elementos. 

Dessa forma, entende-se que a chegada do SISFRON na área de atuação da 13ª 

Brigada de Infantaria Motorizada trará com a inserção de novas tecnologias e equipamentos, 

e  proporcionará aos PEF um aumento significativo de suas capacidades operacionais, que, 

consequentemente, terá um impacto significativo sobre toda a estrutura de seus comandos 

enquadrantes no Exército como um todo em um futuro próximo. 

A compilação de dados permitiu identificar que, mesmo com todos os benefícios 

consequentes da implantação do SISFRON nos PEF em questão, alguns desafios deverão 

ser superados para que o objetivo seja alcançado com êxito. A presença de pessoal 

capacitado para operar os novos equipamentos e os sistemas de comunicações constitui a 

principal necessidade a ser suprida na percepção dos militares participantes, sendo 

destacadas também, em segundo plano, as características do ambiente operacional como 

fatores que podem prejudicar o uso das novas tecnologias nos Pelotões Especiais de 

Fronteira. 

Comprova-se, desta forma, que a chegada deste importante Programa Estratégico, o 

SISFRON, no estado de Mato Grosso, especialmente nos PEF da 13ª Bda Inf Mtz, trará de 

forma inegável uma melhora significativa nos atuais meios de comunicações, com a inserção 

de novos equipamentos e suas modernas tecnologias que auxiliarão na ampliação  da 

capacidade de repreensão dos ilícitos ambientais e transnacionais na faixa de fronteira. 

Por fim, deve-se salientar que desafios estão presentes e que deverão ser superados 

na implantação do projeto e no gerenciamento de riscos, pois existem fatores que, se não 

forem observados, poderão ameaçar os benefícios eventuais num longo prazo, devendo ser 

tratados e mitigados de forma eficaz, eficiente e efetiva. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 
Com Bruno Fernandes de Oliveira, cujo tema é As Comunicações nos Pelotões Especiais de 
Fronteira da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada no contexto do SISFRON: desafios e 
consequências. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para 
um direcionamento mais preciso do avanço tecnológico e doutrinário de que necessita o Exército 
Brasileiro (EB) para a manutenção de nossas fronteiras. 

A fim de conhecer a situação atual dos meios de comunicações existentes nos PEF, bem 
como o impacto da implantação do SISFRON nestes meios, o senhor foi selecionado, dentro de 
um amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes a importância de um sistema de comunicações que atue de 
forma eficiente e eficaz no cumprimento das missões das pequenas frações que atuam na faixa 
de fronteira. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Bruno Fernandes de Oliveira (Capitão de Comunicações – AMAN 2011) 
Celular: (65) 99221-2712 
E-mail: bfernandes_tdb@hotmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap        (   ) Ten (   ) ST     (   ) Sgt 

 
2. Qual Pelotão Especial de Fronteira o senhor integra/apoia? 

(   ) 1º PEF - Corixa 

(   ) 2º PEF - Fortuna 

(   ) 3º PEF - Palmarito 

(   ) 4º PEF – Guaporé 

 
3. Qual (is) função (ões) exerce no PEF? 

(   ) Comandante  

(   ) Estado-Maior 

(   ) Grupo de Combate 

(   ) Outras: ___________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

SITUAÇÃO ATUAL 

 
4. Em relação aos equipamentos de comunicações críticas (Motorola) presentes no 

PEF, qual a sua avaliação com relação a quantidade disponível existente? 

( ) Excessiva 

( ) Suficiente 

( ) Insuficiente 

( ) Inexistente 

 
5. Em relação aos equipamentos de comunicações táticas (Harris) presentes no PEF, 

qual a sua avaliação com relação a quantidade disponível existente? 

( ) Excessiva 

( ) Suficiente 

( ) Insuficiente 

( ) Inexistente 

 
6. Em relação aos equipamentos de comunicações satelitais (TT, TL, bgan) presentes 

no PEF, qual a sua avaliação com relação a quantidade disponível existente? 

( ) Excessiva 

( ) Suficiente 

( ) Insuficiente 

( ) Inexistente 

 
7. O Sr. considera que os atuais meios de comunicações presentes no PEF 

satisfazem a necessidade das missões das frações no monitoramento e vigilância da faixa de 
fronteira? 

(   ) Sim, sempre (   ) Sim, às vezes (   ) Não 

CONSEQUÊNCIAS 

 
8. Com relação a afirmativa que se segue, apresente seu julgamento, de acordo com 

a escala de concordância: 
“A chegada de novos equipamentos de comunicações oriundos do programa SISFRON vai 

beneficiar e aumentar a operacionalidade dos Pelotões Especiais de Fronteira da 13ª Brigada de 
Infantaria Motorizada”. (O autor) 
(  ) Concordo Totalmente (( ) Concordo Parcialmente (( ) Discordo Parcialmente (  )  ( )Discordo Totalmente 

 

DESAFIOS 

 
9. Dentre alguns desafios para as comunicações, que irão impactar no processo de 

implantação do SISFRON nos PEF assim, marque com um “X” cada fator conforme o grau de 
impacto, no quadro abaixo (sendo 5 - maior impacto e 1 – menor impacto):  

 
 
 
 

Fatores 1 2 3 4 5 

Pessoal capacitado      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores 1 2 3 4 5 

Pessoal capacitado      

Logística dos equipamentos      

Custo dos equipamentos      

Características técnicas dos equipamentos      

Infraestrutura de armazenamento dos PEF      

Características do ambiente operacional      

Outros:      

 

 

FECHAMENTO 

 
           10.      O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela participação. 

 


