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RESUMO 
A implantação do Projeto Estratégico denominado Sistema de Monitoramento de Fronteiras 
(SISFRON) representou, a partir de 2012, o início da aquisição e utilização de novos equipamentos 
que são dotados de modernas tecnologias no âmbito do Exército Brasileiro (EB). Nesse contexto, os 
Regimentos de Cavalaria da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada estão servindo de modelo nesse 
processo de modernização, no ímpeto de cumprir sua missão na demanda crescente e atual de 
Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA). Os meios do SISFRON 
demandaram adaptações em vários aspectos, o que ainda ocorre, para o melhor desenvolvimento de 
suas potencialidades. Neste sentido, este trabalho tem por finalidade analisar quais as capacidades 
foram aprimoradas nos Regimentos de Cavalaria que receberam esses Materiais de Emprego Militar 
oriundos do SISFRON em OCCA na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Foram realizados 
pesquisa bibliográfica, um questionário e quatro entrevistas. Os resultados obtidos revelam que a 
modificação no quesito material aprimorou as capacidades existentes, melhorando a atuação do EB 
frente a crimes transnacionais.   
 
Palavras-chave: SISFRON, Regimentos de Cavalaria, 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, OCCA, 
meios, capacidades, faixa de fronteira, crimes transnacionais. 
 
RESUMÉN 
La implementación del Proyecto Estratégico denominado Sistema de Monitoreo Fronterizo 
(SISFRON) representó, a partir de 2012, el inicio de la adquisición y uso de nuevos equipos 
equipados con tecnologías modernas dentro del alcance del Ejército Brasileño (EB). En este contexto, 
los Regimientos de Caballería de la IV Brigada de Caballería Mecanizada están sirviendo de modelo 
en este proceso de modernización, con el ánimo de cumplir con su misión en la creciente y actual 
demanda de Operaciones de Cooperación y Coordinación con Agencias (OCCA). Los medios de 
SISFRON demandaron adaptaciones en varios aspectos, lo que aún ocurre, para el mejor desarrollo 
de su potencial. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo analizar qué capacidades fueron 
mejoradas en los Regimientos de Caballería que recibieron estos Materiales de Empleo Militar del 
SISFRON en OCCA en la franja fronteriza entre Brasil y Paraguay. Se realizó una investigación 
bibliográfica, un cuestionario y cuatro entrevistas. Los resultados obtenidos revelan que la 
modificación en el rubro material mejoró las capacidades existentes, mejorando el desempeño del EB 
ante los delitos transnacionales. 
 
Palabras Clave: SISFRON, Regimientos de Caballería, IV Brigada de Caballería Mecanizada, OCCA, 
medios, capacidades, franja fronteriza, delitos transnacinales. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país que tem a peculiaridade de possuir um território de 

imensas dimensões, fazendo fronteira com grande parte dos países da América do 

Sul, à exceção apenas do Chile e Equador. 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 142 define que as Forças Armadas 

(FA), constituídas pelo Exército Brasileiro (EB), Marinha do Brasil (MB) e Força 

Aérea Brasileira (FAB), são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade máxima do 

Presidente da República, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes 

Constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem (BRASIL, 

1988).  

A Lei Complementar (LC) Nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela LC Nº 

117, de 2 de setembro de 2004, e pela LC Nº 136, de 25 de agosto de 2010, 

normatizou a organização, o preparo e o emprego das FA. 

O conceito Operativo do Exército interpreta a forma de atuação da Força 

Terrestre (F Ter) para alcançar e sustentar objetivos essenciais nas operações no 

amplo espectro dos conflitos (BRASIL, 2019). 

O emprego das FA na região de fronteira terrestre do Brasil foi ampliado pela 

Estratégia Nacional de Defesa (END), o que possibilitou o desenvolvimento de 

novas capacidades, particularmente no Exército Brasileiro (EB), para este se 

adequar aos desafios atuais (BRASIL, 2012). O EB realiza adaptações para a 

obtenção da cooperação e coordenação para maior controle de toda a extensão de 

sua faixa de fronteira. Nesse intento, formulou o Plano Estratégico do Exército 

(PEEx), estabelecendo os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE) e Programas 

Estratégicos para serem postos em prática durante os anos de 2020 a 2023, dentre 

os quais um dos mais relevantes é o Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), o qual encontra-se em andamento (BRASIL, 2019). 

Nesse contexto, a Cavalaria (Cav) do EB possui características que são 

definidas por seus elementos mecanizados e blindados: mobilidade tática, potência 

de fogo, proteção blindada, ação de choque e sistema de comunicações amplo e 

flexível. Além dessas, coexistem as características de emprego da arma: 

flexibilidade, capacidades de manobra, de combater, de durar na ação, de informar e 

de cobrir-se (BRASIL, 2014). 
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A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec), também conhecida 

como Brigada Guaicurus, tem sua sede localizada na cidade de Dourados, no 

estado do Mato Grosso do Sul (MS) e é considerada uma Força de Emprego 

Estratégico do EB. É constituída por várias Organizações Militares (OM), sendo da 

Arma de Cavalaria, três Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec): o 10º RC 

Mec, localizado em Bela Vista, MS; o 11º RC Mec, em Ponta Porã, MS; e o 17º RC 

Mec, em Amambai, MS; além do 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º RCB), 

sediado em Campo Grande, MS. A 4ª Bda C Mec é subordinada ao Comando Militar 

do Oeste (CMO) que também tem sede em Campo Grande, MS. 

Para Da Silva (2017), a 4ª Bda C Mec foi escolhida pelo EB para receber o 

Projeto Piloto do SISFRON, tendo em vista seu posicionamento e o constante 

emprego em operações na faixa de fronteira, mas, principalmente, devido às 

particularidades de sua área de responsabilidade, contendo, aproximadamente, 600 

km de fronteira com o Paraguai, sendo uma das áreas mais críticas em relação aos 

crimes transfronteiriços. 

 

1.1 PROBLEMA 

A modernização do combate tem mostrado gradativamente a realidade do 

emprego de forças militares em um ambiente interagências, inserido no amplo 

espectro dos conflitos (BRASIL, 2019). 

Os sistemas e Materiais de Emprego Militar (MEM) são demandados com a 

concepção de uma operação, estando em acordo com a Doutrina Militar Terrestre 

(DMT) vigente ou em evolução, possibilitando a delimitação das características 

operativas fundamentais para o desempenho de determinada capacidade (BRASIL, 

2020). 

Norteará o desenvolvimento da investigação aqui proposta a necessidade da 

utilização de meios cada vez mais modernos na região de fronteira “seca” para o 

combate aos ilícitos transnacionais. Nesse contexto, os MEM adquiridos por meio do 

Projeto SISFRON, de fato, contribuíram em quais capacidades inerentes aos 

Regimentos de Cavalaria (RC) da 4ª Bda C Mec no combate aos ilícitos na fronteira 

do Brasil com o Paraguai, no estado do MS? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Este estudo busca analisar as capacidades aprimoradas dos RC da 4ª Bda C 

Mec com o incremento dos meios do Projeto SISFRON para emprego em 

Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) realizadas na 

faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai, particularmente no estado do MS. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar a área de atuação dos Regimentos da 4ª Bda C Mec; 

b) Analisar quais os MEM adquiridos através do Projeto SISFRON são mais 

eficazes no combate aos crimes transnacionais na fronteira entre o Brasil e o 

Paraguai; e 

c) Apontar quais as contribuições dos MEM do SISFRON nas capacidades dos 

Regimentos de Cavalaria que os receberam. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

No atual cenário social, político, econômico e militar mundial, os ilícitos 

transnacionais se apresentam de forma muito complexa e configuram problemas 

que extrapolam os limites territoriais do Brasil. Isso dificulta seu controle, 

principalmente nas fronteiras conhecidas como “secas”, ou seja, as que não 

possuem uma barreira física, como um rio, por exemplo. Este é o contexto da 

fronteira do Brasil com o Paraguai, no estado do MS. Para cumprir essa árdua 

missão da melhor maneira possível, faz-se necessária a utilização de modernos 

equipamentos que potencializem a ação das tropas naquela região. 

O narcotráfico tem crescido vertiginosamente, configurando-se um problema 

internacional. À esteira deste, outras práticas ilícitas são realizadas, aumentando a 

violência e a criminalidade, dentre os quais pode-se destacar: os homicídios, o 

terrorismo, o tráfico de armas e o aumento das desigualdades (FERNANDES, 2012). 

Para De Oliveira (2018), as ações consideradas terroristas praticadas pelas 

organizações criminosas, particularmente as ligadas ao narcotráfico, tem como 
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consequências reflexos na sociedade brasileira, impactando a execução plena dos 

objetivos nacionais do Estado brasileiro, principalmente no aspecto da Defesa e 

Segurança nacionais. 

Nesse contexto, as tropas de Cav da 4ª Bda C Mec sentiram a necessidade de 

melhores e mais modernos equipamentos para fazer frente aos crimes 

transfronteiriços. Com esse advento, algumas de suas capacidades foram 

aprimoradas. 

Muitos militares ainda não serviram na Brigada Guaicurus e, portanto, não têm 

a consciência situacional de quais os meios, as características, possibilidades e 

limitações dos RC daquela Bda. Assim, pode-se verificar a importância da análise 

proposta, que identifica a necessidade de se utilizar os modernos MEM que o 

SISFRON incrementou para um combate mais eficiente na região supracitada. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a obtenção de contribuições para a formulação de uma possível solução 

para o problema, esta pesquisa abrangeu a leitura analítica e fichamento das fontes, 

entrevistas com especialistas, questionários e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa qualitativa, pois envolve um universo restrito de militares que 

tem conhecimento e experiência no assunto, além da experiência adquirida por 

terem servido, a partir de 2011, em RC pertencentes à 4ª Bda C Mec. 

Quanto ao objetivo geral, foi utilizada a modalidade exploratória e descritiva, 

por conta do pouco conhecimento disponível, notadamente escrito acerca do tema, o 

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas e seguida da 

aplicação de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante 

sobre o assunto. 

Dessa forma, o presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada que, 

valendo-se do método indutivo de tratamento dos dados, busca-se uma solução que 

visa a aplicação prática para as OM de Cav da 4ª Bda C Mec. Com isso, suscita-se a 

necessidade de capacitação contínua dos militares do EB, para a manutenção da 

segurança nacional no que tange à faixa de fronteira oeste. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para dar início a pesquisa, houve a definição de termos e conceitos, com o 

propósito de proporcionar uma solução ao problema de pesquisa, sendo baseada 

em uma revisão de literatura no período de jan/2012 a jul/2020. Tal delimitação foi 

baseada na necessidade de atualização do tema, considerando que as tecnologias 

agregadas pelo SISFRON às OM de Cavalaria da fronteira Oeste são recentes e 

modernas.  

O limite anterior foi determinado almejando incluir as análises sobre a evolução 

proporcionada aos RC da 4ª Bda C Mec após a implantação e consolidação do 

SISFRON na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, no estado do MS. 

Foram utilizadas as palavras-chave “faixa de fronteira”, “crimes transnacionais”, 

“SISFRON”, “equipamentos”, “fronteira oeste”, na base de dados da Biblioteca 

Digital do Exército, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

monografias da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em português. O sistema 

de busca foi complementado pela coleta de documentos oficiais do EB relacionados 

ao tema. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações de não-guerra, com enfoque majoritário nas participações do Exército 

Brasileiro nas OCCA, na faixa de fronteira, no estado do MS. 

a. Critério de inclusão: 

- estudos publicados em português, relativos à área de atuação dos 

Regimentos de Cavalaria da 4ª Bda C Mec; 

- estudos publicados a partir do ano de 2012; 

- estudos e matérias jornalísticas que retratam sobre a modernização militar 

proporcionada pelo SISFRON na 4ª Bda C Mec; e 

- estudos qualitativos sobre as características do ambiente de fronteira. 

b. Critério de exclusão:  

- estudos que abordam a temática da corrupção na região; e 

- estudos que tenham como foco principal o crime organizado; e 

- estudos publicados antes do ano de 2012. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas 

e questionário. Os procedimentos adotados para a revisão da literatura foram 

explorados no item 2.1. 

 
2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

RODRIGO CASPANI RIGONI – Cap EB Experiência como Comandante de Esquadrão (Cmt 
Esqd) em diversas Op do 11º RC Mec em 2018 e 2019 

JASSON ALCEU DOS SANTOS COSTA 
– Cap EB 

Experiência como Cmt Esqd e Adjunto da 3ª Seção 
(Adj S3) do 20º RCB em 2018 e 2019, respectivamente 

PAULO JOSÉ LOPES RODRIGUES – 1º 
Ten EB 

Experiência como Cmt Pel em diversas Op na Área de 
Atuação do 17º RC Mec 

THIAGO SALLES – Cap EB Experiência como Cmt Pel e Cmt Esqd do 10º RC Mec 
em 2019 e 2020, respectivamente 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

2.2.2 Questionário 

Além da pesquisa bibliográfica e das entrevistas, foi realizado um questionário 

online através da ferramenta Google Forms. 

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

exerceram a função de comandante de pelotão (Cmt Pel), comandante de 

esquadrão (Cmt Esqd), oficial de operações (S3) e/ou adjunto do oficial de 

operações (Adj S3), de OM que participaram de operações na faixa de fronteira do 

MS como o Paraguai e que serviram a partir do ano de 2012 nos RC da 4ª Bda C 

Mec. Este estudo foi limitado particularmente aos oficiais da arma de Cav, oriundos 

da AMAN, devido a especificidade da pesquisa: as OM de Cav pertencentes à 

Brigada Guaicurus. 

A amostra contemplou, em sua maior parte, de 86% oficiais intermediários 

(capitães), porém, como a pesquisa refere-se desde o ano de 2012, muitos exerciam 

à época, a função de Cmt Pel. Outros, passaram por outras funções como Cmt 

Esqd, Adj S3 e/ou S3. 

A amostra selecionada foi composta por militares que, de fato, tiveram contato 

com os MEM oriundos do SISFRON, aplicando-se questionários que foram 
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realizadas até o início do 2º semestre de 2020. O critério de seleção da amostra por 

julgamento é o mais apropriado para o nosso estudo, tendo em vista que os 

entrevistados selecionados possuem competência para opinar sobre o assunto em 

questão.  

Os oficiais permanecem por 2 anos ou mais na mesma guarnição, e apenas 

as 4 funções supracitadas foram consideradas, durante 8 anos (julho de 2012 a julho 

de 2020) em 4 OM (10º, 11º e 17º RC Mec e 20º RCB). Acrescenta-se a relevância 

de que cada OM possui apenas 1 Subunidade (SU), aproximadamente, em pronto 

emprego para ações subsidiárias. Logo, 3 Tenentes Cmt Pel, 1 Cmt Esqd, 1 S3 e 1 

Adj S3 (função que nem todas as OM possuem). Dessa forma, existem 6 funções 

consideradas por ano, que geralmente não mudam a cada 2 anos, portanto, 

multiplicando por 4 (militares por função) e novamente por 4 (OM Cav), conclui-se 

que o tamanho da população é 96. 

Para adquirir maior confiabilidade das induções realizadas, procurou-se 

conseguir uma amostra considerável, empregando como parâmetros o nível de 

confiança igual a 90% e erro amostral de 10% entre a média amostral e a média da 

população. O cálculo amostral foi realizado através do site: 

calculareconverter.com.br/calculo-amostral/. Assim, a amostra calculada como ideal 

(nideal) foi de 40. 

Para a distribuição do questionário, utilizou-se o aplicativo WhatsApp. Foi feito 

contato com 64 oficiais que servem ou serviram nas OM supracitadas para os quais 

foi remetido o link do questionário. Este era composto por um texto inicial para 

explicar a respeito da pesquisa e a pesquisa propriamente dita, dos quais 42 foram 

respondidos. O referido questionário consta no Apêndice A desta pesquisa. 

Conforme o nideal (40), verifica-se que o tamanho da amostra obtida (n=42) foi 

acima do desejado para a população dos possíveis participantes da amostra.  

Foi realizado um teste inicial com 5 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que possuíam os pré-requisitos para participar 

da amostra, com o objetivo de verificar a existência de possíveis falhas. Após esse 

procedimento, não foram identificados erros que justificassem mudanças no 

questionário. 

 

 

 

https://calculareconverter.com.br/calculo-amostral/


12 
 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É inegável que o EB, nos últimos anos, tem atuado cada vez mais em 
situações de não guerra, porém, cabe ressaltar que esse não é o seu foco 
primordial. 

A arte da guerra se depara com novos desafios e complexidades. Os 
conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais ou 
não, e de duração imprevisível. As ameaças são cada vez mais fluidas e 
difusas. 
Isso exige que as forças militares possuam capacidades que permitam o 
seu emprego em situações de guerra e de não guerra. Todavia, apesar do 
crescente emprego de forças militares em operações em situação de 
não guerra (OCCA), não se deve perder o foco na defesa da Pátria, 
razão de existência das Forças Armadas (BRASIL, 2019). 

Vários fatores contemporâneos fazem com que seja necessária uma força 

com novas capacidades operativas, dotada de material com alta tecnologia 

agregada, mantida por uma doutrina em evolução permanente e integrada por 

recursos humanos extremamente treinados e motivados (BRASIL, 2019). 

Atualmente está sendo posto em prática o Processo de Transformação do 

Exército Brasileiro. Segundo Gomes (201-?), por meio desse processo, pretende-se 

conduzir a Força Terrestre ao patamar de força armada de país desenvolvido e ator 

mundial, com a capacidade de se fazer presente e com a prontidão devida, em 

qualquer local da área de interesse estratégico do Brasil. 

Sobre a ótica do Escritório de Projetos do Exército (EPEx), existem vários 

Projetos Estratégicos do Exército. Dentre eles existem os Projetos Geradores de 

Capacidade. Um dos mais relevantes nesse processo é o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON). 

O SISFRON é um sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio 
ao emprego operacional, atuando de forma integrada, cujo propósito é 
fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento e de ação do 
Estado na faixa de fronteira terrestre, potencializando a atuação dos 
entes governamentais com responsabilidades sobre a área. [...] 
Para o Exército, o SISFRON deverá, além de incrementar a capacidade 
de monitorar as áreas de fronteira, assegurar o fluxo contínuo e seguro 
de dados entre diversos escalões da Força Terrestre. Deverá, também, 
produzir informações confiáveis e oportunas para a tomada de 
decisões, bem como, apoiar prontamente em ações de defesa ou contra 
delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos 
constitucionais e legais que regem o assunto. As operações podem ser 
isoladas, em conjunto com as outras Forças Armadas ou, ainda, em 
ambiente interagências, com outros órgãos governamentais. (ESCRITÓRIO 
DE PROJETOS DO EB, grifo nosso). 

O SISFRON é citado e explicado em vários noticiários desde sua inserção na 

4ª Bda C Mec. Abaixo pode-se ter um entendimento: 

O SISFRON almeja não apenas a defesa da soberania brasileira como 
ainda atacar a criminalidade organizada, por meio de satélites de alta 
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precisão, veículos aéreos não transportados, câmeras com visão 
noturna, radares e tropas. Os dados coletados serão compartilhados entre 
os vários órgãos e instituições diretamente ligados à questão. Por exemplo: 
cuidando-se de uma carga ilegal de madeira, serão comunicados Ministério 
Público, IBAMA, outros órgãos ambientais, Polícias, etc. 
Os benefícios do SISFRON são: maior integração regional; aumento da 
capacidade de monitoramento e controle na faixa de fronteira; apoio às 
operações conjuntas e interagências; melhoria das condições para atuação 
em operações de GLO e subsidiárias; geração de empregos e renda, 
inclusive em áreas de elevado valor tecnológico; estímulo à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à inovação tecnológica e fortalecimento da indústria 
nacional, em especial a de defesa; capacitação de recursos humanos; e 
incremento na capacidade de sustentabilidade econômica e tecnológica, 
com a produção de bens de emprego dual (civil e militar) (MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL, 2015, grifo nosso). 

O projeto supracitado representa um conjunto de sistemas que engloba 

recursos tecnológicos, estruturas, processos e pessoas. Dessa forma, pode-se 

verificar que o SISFRON não é tão somente um projeto que visa a aquisição de 

equipamentos, mas um sistema complexo para atuar em várias áreas com a 

finalidade de obter a segurança e o controle da faixa de fronteira brasileira. 

A partir de agora, passar-se-á a análise e discussão dos resultados obtidos 

com o questionário e algumas informações prestadas em entrevistas para se 

verificar como o EB está utilizando os meios do Sistema supramencionado no 

âmbito da 4ª Bda C Mec. 

 

GRÁFICO 1 – Turmas de formação que responderam ao questionário. 
FONTE: O autor 

Para caracterizar a amostra, a primeira pergunta do questionário indagava 

qual era a turma de formação do oficial respondente. Conforme os dados 
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apresentados com o Gráfico 1, tem-se que: 46,2% pertenciam à turma de 2011; 

12,8% de 2010; 10,3% das turmas de 2009 e 2013, cada. Das outras turmas de 

formação houve uma baixa adesão à pesquisa.   

Conforme já introduzida a localização da 4ª Bda C Mec, será abordada, a 

partir de agora, a localização e área de responsabilidade de cada OM de Cav. 

Primeiramente, o 10º RC Mec, conhecido como Regimento Antônio João, 

possui sede em Bela Vista e faz fronteira com a cidade de Bella Vista Norte 

(Paraguai) ao sul. Tem como limites as cidades de Caracol, a oeste, e Antônio João, 

a leste. 

Em relação ao 11º RC Mec, denominado Regimento Marechal Dutra, é 

sediado em Ponta Porã e tem como “cidade-gêmea” Pedro Juán Caballero 

(Paraguai), seu limite oeste. Tem, ainda, como limites de atuação as cidades de: 

Antônio João a norte, Aral Moreira a Sul e Laguna Carapã a leste. Entretanto, realiza 

algumas operações além destes limites citados, quando necessário. 

O 17º RC Mec, denominado Regimento Solon Ribeiro, por sua vez, tem como 

sede da Unidade a cidade de Amambai, mas também é responsável pelas cidades 

de Iguatemi (onde possui um destacamento composto por um Esqd C Mec), Mundo 

Novo (destacamento nível Pel), Coronel Sapucaia e Paranhos. 

Por fim, o 20º RCB, ou Regimento Cidade de Campo Grande, tem sua sede 

na capital do estado do MS, que lhe confere o próprio nome. Situa-se no centro do 

MS, operando na fronteira em apoio às Áreas de Atuação do 11º e 17º RC Mec. 

TABELA 1 – OM da 4ª Bda C Mec na qual o militar serviu. 

Grupo 
 

OM 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

10º RC Mec (Bela Vista-MS) 6 14,3% 
11º RC Mec (Ponta Porã-MS) 16 38,1% 
17º RC Mec (Amambai-MS) 14 33,3% 
20º RCB (Campo Grande-MS) 17 40,5% 
TOTAL 53 126,2% 

Fonte: O autor 

No questionário, conforme sua pergunta de número 2, foi perguntado em qual 

OM da 4ª Bda C Mec o oficial serviu, já sendo pré-estabelecidos os 4 RC acima 

citados. De acordo com os dados obtidos, representados na Tabela 1 acima, 40,5% 



15 
 

 

do total da amostra serviu no 20º RCB; 38,1% no 11º RC Mec; 33,3% no 17º RC 

Mec e 14,3% no 10º RC Mec. Verificou-se que o número total da amostra, nesse 

quesito, foi maior que o número de respondentes, devido ao fato de que alguns 

militares serviram em mais de uma OM da 4ª Bda C Mec.  

Para complementar as informações da questão anterior, foi feita a indagação 

de número 4, sobre em quais períodos o militar serviu nas OM de Cavalaria da 4ª 

Bda C Mec. 

 

GRÁFICO 2 – Períodos em que o respondente serviu em Rgt da 4ª Bda C Mec. 
FONTE: O autor 

Como cada militar permaneceu por pelo menos 2 anos na OM, o número total 

de respostas ultrapassa, em muito, o número da amostra, conforme nota-se no 

Gráfico 2 acima. Observou-se que 69% dos respondentes serviram em 2019; 47,6% 

em 2018; e 42,9% estão servindo no ano de 2020. Com esse dado, pode-se inferir 

que a maior parte dos militares que responderam à pesquisa tiveram contato recente 

com os MEM do SISFRON. Tal informação confere um grau de confiabilidade nas 

informações prestadas, tendo em vista que a implantação do SISFRON ocorreu a 

partir de 2012, porém sua validação somente ocorreu no ano de 2018. 

No período de 21 a 24 de maio [de 2018], o 17º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado (17º RC Mec) participou da Operação Furacão no contexto da 
Validação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 
(SISFRON). 
O objetivo da validação foi verificar a funcionalidade dos equipamentos, 
testes de sincronização dos sistemas de comunicações táticas, testes de 
optrônicos, operações noturnas, além do emprego do radar durante o 
reconhecimento de zona. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018) 

Seguindo o questionário, a pergunta 5 diz respeito a qual função o oficial de 

Cav desempenhou enquanto estava servindo nos RC da 4ª Bda C Mec. 
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GRÁFICO 3 – Funções desempenhadas pelos respondentes em suas OM Cav. 
FONTE: O autor 

Como a amostra abrangeu militares das turmas de 2006 a 2016, e que o 

estudo remete a partir do ano de 2012, muitos trocaram de função, tendo sido Cmt 

Pel inicialmente, enquanto tenentes, depois tendo regressado (ou mantido) à OM já 

no posto de capitão e tendo assumido outras funções como Cmt Esqd, Adj S3, S3 

entre outras. Portanto, conforme o Gráfico 3 acima ilustrado, as funções mais 

desempenhadas pelos respondentes foram as de Cmt Pel (71,4%) e Cmt Esqd 

(61,9%). 

Dando prosseguimento à pesquisa, foi perguntado, conforme o item 6 do 

questionário, o que os meios do SISFRON representaram nas Técnicas, Táticas e 

Procedimentos (TTP) dos RC. Os dados foram compilados no Gráfico 4 abaixo: 

 
GRÁFICO 4 – Impacto do SISFRON nas TTP dos Rgt que o receberam. 
FONTE: O autor 
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Assim, conforme o Gráfico 4 acima ilustrado, verifica-se que a maior parte dos 

militares participantes afirmaram que a implantação do SISFRON teve como 

consequência uma melhora significativa nas TTP (54,8%), enquanto 35,7% 

afirmaram ter melhorado sobremaneira e 9,5%, ter melhorado pouco. O que se vê, 

portanto, é que todos os respondentes chegaram a conclusão de que as TTP dos 

Rgt que receberam o Projeto mencionado melhoraram após a utilização dos meios 

proporcionados. 

Corroborando com os dados apresentados acima, uma entrevista salientou 

que o seu RC Mec, antes do SISFRON, operava sem muita tecnologia, sem 

consciência situacional e sem a capacidade mecanizada que possui atualmente. E 

que houve a constituição de um Esqd, composto apenas por militares do Efetivo 

Profissional, e completo em todos os meios de emprego, tais como: viaturas, 

armamento e equipamento. Essas mudanças foram muito significativas no 

profissionalismo e entusiasmo da tropa empenhada. 

Segundo Benzi (2019) a 4ª Bda C Mec emprega seus Rgt em operações na 

faixa de fronteira do tipo OCCA, conforme o conceito operativo do EB nas operações 

de amplo espectro. Essa forma de atuação possibilitou o emprego das pequenas 

frações com a utilização de novas técnicas de reconhecimento e segurança, a 

manutenção da integridade tática e o desenvolvimento de técnicas, táticas e 

procedimentos mais adequados. 

Ainda segundo Benzi (2019), foram ampliadas as capacidades de operação em 

ambiente de alta complexidade tecnológica, de forma a atender às servidões da 

consciência situacional em tempo real. Além disso, o regimento [17º RC Mec] 

passou a operar sistemas coletivos modernos e empregar militares equipados com 

materiais adequados. 

Para fazer face aos desafios apresentados na fronteira oeste, várias 

adaptações foram necessárias, a exemplo do que ocorreu no 17º RC Mec: 

A experiência obtida pelo 17º RC Mec, hoje implementada pelas demais 
unidades da 4ª Bda C Mec, com a utilização dos modernos equipamentos 
advindos dos Programas Estratégicos do Exército SISFRON e GUARANI, 
associada a uma doutrina já consolidada há mais de 40 anos, causou 
impacto direto no sucesso das operações na faixa de fronteira da 4ª Brigada 
de Cavalaria Mecanizada, Brigada Guaicurus (BENZI, 2019). 

Dessa forma, observa-se que houve uma mudança significativa não apenas 

no que se refere a materiais, mas também na forma de emprego, principalmente dos 
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RC Mec, SOB a área de atuação da 4ª Bda C Mec, após a implantação do 

SISFRON. 

A capacidade é gerada por meio de 7 fatores determinantes, interrelacionados 

e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou Processos), Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI) (BRASIL, 2019). 

Com base na suspeita de que outros aspectos do poderiam ter sido 

aprimorados com o advento do SISFRON nos RC Mec, além do quesito Material, 

que, por óbvio, sofreu melhora significativa em quantidade e qualidade.  

 

GRÁFICO 4 – Outros aspectos do DOAMEPI, além do Material que também foram 
aprimorados. 
FONTE: O autor 

Portanto, chega-se ao resultado de que o Adestramento teve 76,2% da 

amostra, a Infraestrutura 64,3%, Doutrina e pesquisa 61,9%, Educação 54,8%, 

Pessoal 50% e Organização 47,6%. Portanto, verifica-se que o SISFRON 

representou melhora significativa não somente no aspecto material, mas em todos 

os aspectos citados. 

Corroborando com a constatação acima, os equipamentos do SISFRON 

demandam um elevado adestramento por parte dos militares que o utilizam, pois 

representam os materiais mais modernos no âmbito do EB, como, por exemplo, o 

Radar Sentir – M20, Binóculo Coral com visão térmica e a viatura Guarani (LA 

FLOR, 2019). A viatura Guarani está sob o escopo do Projeto Guarani, portanto, não 

será abordada no presente estudo. 
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Por meio das entrevistas, foi relatado que alguns desses materiais oriundos 

do SISFRON possuíam um custo extremamente elevado, o que preocupava os 

militares durante sua utilização pela possibilidade de perder ou danificar o 

equipamento. Um exemplo claro é o monóculo de visão noturna, dotado de uma 

lente de sacrifício, cuja finalidade é proteger para que outra peça mais importante no 

material não quebre, se tornando impraticável, não sendo possível a aquisição da 

referida lente. Nessas ocasiões era importante a verificação do apronto antes de 

toda a partida para alguma operação. 

O 17º RC Mec foi a OM pioneira no recebimento e emprego dos meios do 

SISFRON desde o início do Programa, os quais potencializaram as capacidades do 

Rgt, elevando sua operacionalidade. Cabe destacar que estes materiais são 

empregados diuturnamente nos Pel C Mec destacados nas cidades de Iguatemi 

(MS) e Mundo Novo (MS), onde os índices de apreensões aumentaram 

exponencialmente (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). 

 

GRÁFICO 5 – MEM mais eficientes nas missões do tipo OCCA. 
FONTE: O autor 

Dos materiais compilados no Gráfico 5 acima, apura-se que o Binóculo Coral 

CR, também denominado Binóculo de Imagem Termal, representa o MEM mais 

eficiente (76,2%) nas missões do tipo OCCA. Tal fato se deve, segundo as 

entrevistas, à capacidade de observação noturna conferida por esse equipamento. 

Os equipamentos individuais também representaram um ganho considerável 

(64,3%), representando todos os equipamentos utilizados pelos soldados que estão 

monitorando a fronteira: fuzil 5,56 mm IA2, monóculo de visão noturna LORIS, 
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câmera individual, entre outros. Destes, vale ressaltar o monóculo de visão noturna 

LORIS pelo mesmo argumento do Binóculo Coral CR. 

As Viaturas (Vtr) de Comando e Controle (C2) contaram com 54,8% dos votos, 

já que, nas posteriores entrevistas, pode-se verificar que a capacidade de C2, além 

da possibilidade de envios de imagens e relatórios através do programa C2 em 

combate para o Centro de Operações (C Op) dos Rgt facilitava em muito as 

operações. Tais Vtr possibilitaram: flexibilidade, discrição na comunicação e a plena 

consciência situacional para os comandos enquadrantes. 

Com base nas entrevistas realizadas, o Radar sentir M-20, ou Radar de 

Vigilância Terrestre, teve 33,3% das aprovações. Isso porque possibilitou a 

verificação oportuna do local onde estavam ocorrendo suspeitas de ilícitos muito 

antes da posição onde a tropa se encontrava, para se efetuar em seguida a 

abordagem.  

De acordo com o Quadro de Situação da Doutrina, no âmbito do SISFRON, 

as OM da 4ª Bda receberam equipamentos de C2; Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA); e outros, que preenchem antigas lacunas de 

MEM previsto em Quadro de Dotação de Material (QDM). Contudo, a adoção desses 

meios não provoca alterações importantes na doutrina, mas permite seu 

refinamento, alterando algumas Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) 

(BRASIL,2020). 

No ano corrente, foi aprovado o novo Quadro Organizacional (QO) do RC 

Mec, adicionando novas frações, como a Turma de Sistema do Sistema de 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (Tu SARP) e a Turma de Caçadores (Tu Cçd). A 

doutrina de emprego das ARP está em fase de desenvolvimento e depende de 

experimentações, as quais iniciarão ainda em 2020 (BRASIL, 2020). Informações 

prestadas através do espaço destinados para considerações finais no questionário 

revelam que, até o término do 1º semestre de 2020, não foi realizada tal 

experimentação. 

Segundo o Quadro de Situação da Doutrina (QSD), a inexistência de 

blindados leves e de meios IRVA representa uma deficiência para a operação dos 

Regimentos de Carros de Combate (RCC) e Regimentos de Cavalaria Blindados 

(RCB), em função da limitação de emprego das frações orgânicas de apoio ao 

combate (BRASIL, 2020). Porém, o 20º RCB recebeu, por meio do SISFRON, o 

Radar de Vigilância Terrestre, o qual representa um meio IRVA, que adicionou esta 
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capacidade a esse RCB específico. Esse equipamento, segundo entrevista, está 

sendo operado em sua plenitude nessa OM, em vários exercícios e operações. 

 

GRÁFICO 6 – Crimes transnacionais que mais foram combatidos com os meios 
SISFRON. 
FONTE: O autor 

Em relação aos crimes transnacionais que mais foram combatidos com os 

meios do SISFRON, de acordo com o Gráfico 6 acima exposto, obtém-se que a 

grande maioria dos respondentes do questionário (92,2%) acreditam que o 

contrabando e descaminho foram os crimes transnacionais mais combatidos com a 

utilização dos MEM do SISFRON. Seguidos do narcotráfico (83,3%), tráfico de 

armas e munições (47,6%), roubo de veículos (35,7%) e por fim, os crimes 

ambientais (23,8%). Confirmando os dados obtidos, uma das entrevistas reforçou 

que o aumento das capacidades operacionais advindas do SISFRON retrata, na 

prática, a maior repressão aos ilícitos e apreensão de mercadorias ilegais 

(contrabando e tráfico) e legais não tributadas (descaminho). 

Segundo outra entrevista, um fato relevante se refere à possibilidade que a 

equipe responsável por realizar as revistas tem de se comunicar de forma discreta 

através dos meios de comunicação, mesmo perto de algum elemento suspeito de 

cometer algum crime, ou seja, aquelas pessoas que apresentam nervosismo ou 

linguagem corporal suspeita. Nesse ínterim, também são possíveis serem passadas 

informações sobre locais dos veículos que não tinham sido bem vistoriados – como 

porta-luvas, embaixo do tapete ou carpete, porta-malas, estepe, entre outros - ou 

que apresentavam algum tipo de modificação da sua configuração original, como 

parafusos desgastados ou até mesmo frouxos, peças mal encaixadas, barulho 
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diferente ao bater com os dedos na lataria lateral do carro, estepe mais pesado que 

o normal, por exemplo. Além do que também é possível a solicitação de busca de 

dados nos sistemas estaduais e federais – como a verificação de crimes anteriores 

cometidos pela pessoa e os dados do veículo, para checar se era fruto de roubo. Em 

determinadas situações também auxiliam no pedido de apoio da equipe de cães 

farejadores de entorpecentes bem como são empregados para a própria segurança 

da tropa.  A capacidade de monitorar Regiões de Interesse para a Inteligência (RIPI) 

e acionar o grupo de reação em distância suficiente para abordagem de veículos 

suspeitos também foi citada nas entrevistas como fator extremamente relevante no 

tocante às apreensões. 

Confirmando a informação prestada anteriormente, nota-se um crescente 

aumento no total de apreensões em operações interagências e das Forças Armadas 

nos últimos anos, particularmente no que se refere ao narcotráfico. Em 2016, foram 

apreendidas 133 toneladas de drogas. No ano seguinte, esse número subiu para 

217 toneladas. Até novembro de 2018, o volume havia alcançado 196 toneladas 

(GONZAGA, 2018). 

Por fim, quando perguntado se o respondente tinha alguma consideração 

sobre o estudo em pauta, foram recebidas algumas respostas (já que não era 

obrigatória a resposta), dentre as quais se destacam: 

A inserção de novos MEM advindos do SISFRON possibilita maior 

operacionalidade das tropas no emprego na faixa de fronteira. Contudo, capacitar o 

pessoal para saber explorar todas as possibilidades desse sistema e manter apoio 

logístico de manutenção dos meios é fundamental para o sucesso das operações. 

Apesar da melhoria que os MEM do SISFRON trouxeram, os meios de 

comunicação devem ser aprimorados também. Essa informação prestada em um 

dos questionários foi confirmada por uma das entrevistas. Notou-se, neste 

trabalho, uma diferença na percepção da capacidade de comunicação que os 

meios do Sistema supramencionado trouxe. Alguns militares de alguns Rgt 

relataram um funcionamento digno de um grande Sistema que permite a 

consciência situacional e a flexibilidade dos meios de comunicação, enquanto 

outros, que tal ramo necessita de melhor aporte de logística, principalmente no que 

tange a manutenção. Dessa forma, percebe-se que não há unanimidade nas 

experiências acerca de todas as capacidades agregadas pelos novos 

equipamentos disponibilizados pelo SISFRON. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às questões de estudo e objetivos propostos por este trabalho, 

conclui-se que se cumpriu o que se foi proposto, ampliando a compreensão sobre os 

resultados práticos que ocorreram nos Regimentos de Cavalaria (RC) pertencentes 

à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, fruto das experiências vivenciadas nos 

últimos anos na fronteira do Brasil com o Paraguai. 

Quanto ao adestramento, percebe-se que houve uma melhora significativa e 

uma intensificação nos treinamentos da tropa para o emprego pleno dos 

equipamentos, de forma a melhorar progressivamente o combate aos ilícitos 

praticados na faixa de fronteira sob responsabilidade dos Regimentos da Brigada 

Guaicurus. 

Quanto ao aspecto material, o SISFRON praticamente reaparelhou a fronteira 

oeste no estado do MS, no quesito monitoramento, trazendo modernos materiais e 

equipamentos que estão sendo utilizados, como Projeto Piloto, para posterior 

expansão a outras áreas do país. As tecnologias agregadas possibilitaram o 

crescente aumento do volume de apreensões na região citada.  

Quanto ao emprego dos meios do SISFRON, seu uso mostrou-se eficiente nas 

Operações do tipo OCCA, principalmente no que tange ao monitoramento de 

atividades suspeitas, para uma abordagem mais rápida e precisa. 

Observou-se a necessidade de um nivelamento de todos os conhecimentos 

adquiridos sobre as possibilidades, características e limitações dos equipamentos 

oriundos do SISFRON para a homogeneidade da segurança conferida pelos 

mesmos em toda a área da 4ª Bda C Mec. 

Em virtude das peculiaridades da missão e dos meios 

disponíveis, o 10º, o 11º, o 17º RC Mec e o 20º RCB tornaram-se Organizações 

Militares singulares no âmbito do Exército Brasileiro na atuação em OCCA, 

contribuindo de maneira decisiva para melhorar o combate aos crimes 

transnacionais na sua área de responsabilidade. 

Por fim, o SISFRON representou um marco decisivo no Processo de 

Transformação do Exército Brasileiro ao potencializar as capacidades inerentes aos 

RC da 4ª Bda C Mec no combate aos ilícitos transnacionais na fronteira com o 

Paraguai. 
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APÊNDICE A 
 

SOLUÇÃO PRÁTICA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 2020 
 

Título do trabalho: AS CAPACIDADES APRIMORADAS PELO SISTEMA 
INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS NOS REGIMENTOS DE 
CAVALARIA DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA EM AÇÕES 
RELACIONADAS AO COMBATE AOS CRIMES TRANSNACIONAIS NA 
FRONTEIRA DO BRASIL COM O PARAGUAI.  
 
Autor: Cap Cav DACSON ANDRÉ CLEMENTE 
 
Ano: 2020 
 
a. Proposta de Nivelamento dos Conhecimentos Adquiridos sobre os Equipamentos 
do SISFRON 

O nivelamento poderia ocorrer após a Qualificação em Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), a qual já introduziria essa vertente. Poderia, ainda, ser no formato 

de simpósio, com duração de uma semana, no qual cada Rgt seria responsável 

(Rspnl) por ministrar uma instrução (Instr) teórica pelo período da manhã, seguida 

de uma prática no período da tarde a cada dia de instrução, para os integrantes 

dos demais Rgt sobre um determinado equipamento (Eqp). Tal Eqp seria o qual 

seus integrantes melhor saberiam explorar suas características, possibilidades e 

limitações. Ao término de todas as instruções, um Exercício no Terreno (ET) 

poderia ser realizado nas imediações da Sede do Simpósio para a consolidação do 

conhecimento adquirido. 

 
b. Sugestão de QTS para o Nivelamento dos Conhecimentos Adquiridos sobre os 
Equipamentos do SISFRON: 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Manhã Instr Teórica: 
Eqp A 

Instr Teórica: 
Eqp B 

Instr Teórica: 
Eqp C 

Instr Teórica: 
Eqp D 

 

ET 
Tarde Instr Prática: 

Eqp A 
Instr Prática: 
Eqp B 

Instr Prática: 
Eqp C 

Instr Prática: 
Eqp D 

Rspnl 10º RC Mec 11º RC Mec 17º RC Mec 20º RCB Sede* 
* A Sede varia entre os Rgt a cada ano, de modo a não onerar somente um todos os anos. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 
(Mil que participaram de Op com os meios do SISFRON) 

 
O presente instrumento é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso do 

Cap Cav Dacson André Clemente, cujo tema é: As capacidades acrescentadas pelo 
SISFRON nos RC da 4 Bda C Mec em ações relacionadas ao combate aos crimes 
transnacionais na fronteira do Brasil com o Paraguai. Pretende-se, através da 
compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para a verificação das mudanças 
provocadas pelo SISFRON desde sua implantação. 

A fim de analisar qual a importância o SISFRON representou para os Regimentos da 
4ª Bda C Mec, em relação a suas capacidades, o senhor foi selecionado, dentro de um 
amplo universo, para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e distribuição de materiais de 
emprego militar que aumentem a eficiência das Operações de Cooperação e Coordenação 
com Agências (OCCA) na faixa da fronteira oeste brasileira. 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: 
Celular: (67) 98122-5389 
E-mail: tencav.clemente@gmail.com 
Dacson André Clemente (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Posto e nome completo: 

______________________________ 

2. Qual a OM e em que ano o Sr serviu no estado do MS? 

_____________________________________ 

3. Qual (is) a (s) função (ões) que o senhor desempenhou nesse período? 

___________________________________________ 

4. Possui experiências profissionais relevantes e /ou Cursos/Estágios inerentes 

à área de estudo? Quais (relacionar todos os estágios, simpósios, cursos sobre 

equipamentos)? 

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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QUESTIONAMENTOS 

5. Qual era a área de atuação do Regimento que o senhor servia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Quais operações já participou utilizando os meios do SISFRON? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Saberia informar como era o modus operandi do Regimento em operações na 

faixa de fronteira oeste antes do advento do SISFRON? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Após a implantação do SISFRON, quais foram as principais modificações em 

relação às capacidades, que ocorreram no Regimento no qual o senhor serve(ia)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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9. Quais os equipamentos do SISFRON mais contribuíram para a consecução 

do êxito nas operações as quais o senhor participou (Radar SENTIR M-20, Binóculo 

Coral CR, Vtr C2, ARP, Eqp Individuais)? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Os MEM oriundos do SISFRON aumentaram a capacidade dos Rgt da 4ª Bda 

C Mec em ações relacionadas a qual (is) crime (s) transnacional (is): narcotráfico, 

contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, crimes ambientais, roubo 

de veículos? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento de pesquisa faz parte do Artigo Científico do Cap Cav 
Dacson André Clemente, Aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, cujo tema 
são as capacidades aprimoradas pelo Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON) nos Regimentos de Cavalaria da 4ª Bda C Mec em ações 
relacionadas ao combate aos crimes transnacionais na fronteira do Brasil com o 
Paraguai. 

O objetivo da pesquisa é analisar qual a importância o SISFRON representou 
para os Regimentos da 4ª Bda C Mec, em relação a suas capacidades. 

O questionário é voltado para os oficiais oriundos da AMAN que serviram ou 
servem nos RC Mec e/ou 20º RCB da Brigada Guaicurus, a partir de 2012, e que 
tenham travado contato ou possuem conhecimento acerca dos Materiais de 
Emprego Militar (MEM) que foram acrescentados aos Regimentos da 4ª Bda C Mec 
após a implantação do SISFRON. 

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me a disposição para o 
esclarecimento de quaisquer dúvidas através dos contatos:  

Celular: (67) 98122-5389 
E-mail: tencav.clemente@gmail.com 
Dacson André Clemente (Capitão de Cavalaria – AMAN 2011) 
 
1. P/G, Nome 

_______________________________________ 
 
2. Qual a turma de formação do senhor? 

________ 
 

3. Em qual OM serviu? 
(  ) 10º RC Mec (Bela Vista - MS) 
(  ) 11º RC Mec (Ponta Porã - MS) 
(  ) 17º RC Mec (Amambai - MS) 
(  ) 20º RCB (Campo Grande - MS) 

 
4. Em qual ou quais períodos serviu nas OM Cav da 4ª Bda C Mec? 

(  ) 2012 
(  ) 2013 
(  ) 2014 
(  ) 2015 
(  ) 2016 
(  ) 2017 
(  ) 2018 
(  ) 2019 
(  ) 2020 
 

5. Qual(is) a(s) função(ões) que o senhor desempenhou? 
(  ) Cmt Pel 
(  ) Cmt SU 
(  ) Adj S3 
(  ) S3 
(  ) Outra 



32 
 

 

6. O que os meios do SISFRON representaram nas Técnicas, Táticas e 
Procedimentos de seu Rgt? 

(  ) Melhora imensa 
(  ) Melhora significativa 
(  ) Pouca melhora 
(  ) Nenhuma mudança 
(  ) Piora 

 
7. Além da parte material (MEM), quais outros aspectos podem ter sido 

aprimorados com a inserção do SISFRON? 
( ) Doutrina e pesquisa: este fator é base para os demais, estando 

materializado nos produtos doutrinários. Ex.: a geração de capacidades de uma 
Unidade inicia-se com a formulação de sua Base Doutrinária, que considera a gama 
de missões, atividades e tarefas que essa Unidade irá cumprir, em operações; 

( ) Organização (e Processos): é expressa por intermédio da Estrutura 
Organizacional dos elementos de emprego da F Ter. Algumas capacidades são 
obtidas por processos, com vistas a evitar competências redundantes, quando essas 
já tenham sido contempladas em outras estruturas; 

( ) Adestramento: compreende as atividades de preparo obedecendo a 
programas e ciclos específicos, incluindo a utilização de simulação em todas as suas 
modalidades: virtual, construtiva e viva; 

(  ) Educação: compreende todas as atividades continuadas de capacitação e 
habilitação, formais e não formais destinadas ao desenvolvimento do integrante da F 
Ter quanto à sua competência individual requerida. Essa competência deve ser 
entendida como a capacidade de mobilizar, ao mesmo tempo e de maneira 
interrelacionada, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências, para 
decidir e atuar em situações diversas. Dentre essas competências, ressalta-se o 
desenvolvimento da Liderança Militar, fator fundamental na geração das 
capacidades); 

(  ) Pessoal: abrange todas as atividades relacionadas aos integrantes da 
força, nas funcionalidades: plano de carreira, movimentação, dotação e 
preenchimento de cargos, serviço militar, higidez física, avaliação, valorização 
profissional e moral. É uma abordagem sistêmica voltada para a geração de 
capacidades, que considera todas as ações relacionadas com o planejamento, a 
organização, a direção, o controle e a coordenação das competências necessárias à 
dimensão humana da Força; e 

(  ) Infraestrutura: engloba todos os elementos estruturais - instalações 
físicas, equipamentos e serviços necessários - que dão suporte à utilização e ao 
preparo dos elementos de emprego, de acordo com a especificidade de cada um e o 
atendimento a requisitos de exercício funcional. 
 

8. Na opinião do senhor, qual(is) o(s) MEM foram mais eficientes para o 
cumprimento das missões do tipo OCCA? (pode assinalar mais de uma opção) 

(  ) Radar SENTIR M-20 (Radar de Vigilância Terrestre) 
(  ) Binóculo Coral CR (Binóculo Termal) 
(  ) Viaturas de Comando e Controle 
(  ) ARP (Aeronave Remotamente Pilotada) 
(  ) Equipamentos individuais (Fuzil IA2, monóculo de visão noturna, câmera 

individual, entre outros) 
(  ) Outro: _______________________ 
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9. Na opinião do senhor, os MEM oriundos do SISFRON aumentaram a 

capacidade dos Rgt da 4ª Bda em ações relacionadas a qual(is) crime(s) 
transfronteiriço(s)? 

(  ) Narcotráfico 
(  ) Contrabando e descaminho 
(  ) Tráfico de armas e munições 
(  ) Crimes ambientais 
(  ) Contrabando de veículos 
(  ) Outro: ___________________ 

 
10.  O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o 

presente estudo? 
_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração! 
 


