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RESUMO 
 
A Região Amazônica é caracterizada por uma baixa densidade demográfica, que ao se somar à vasta 
fronteira com países vizinhos da América Latina torna-se uma porta de entrada para prática de crimes 
transfronteiriços e ambientais. O Estado não possui uma presença significativa nos municípios 
localizados na faixa de fronteira. O maior poder de combate contra esses delitos é o Exército Brasileiro, 
por intermédio de suas Organizações Militares localizadas nessas cidades, desdobrado com os seus 
Pelotões Especiais de Fronteira. Visando potencializar o controle de sua fronteira, o Governo Federal 
instituiu o Plano Estratégico de Fronteira, em 2011, que seria revogado e substituído pelo Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras em 2016. Como produto destas ações foi criado o Gabinete de Gestão 
Integrada de Fronteiras (GGIF), com o objetivo de articular ações integradas na faixa de fronteira sob 
a rege do Estado. Desta forma, o Exército Brasileiro viu-se como um importante membro na composição 
deste dispositivo, podendo contribuir de forma significativa para as ações desencadeadas a partir deste 
Gabinete. Devido sua disponibilidade de meios, efetivo consideravelmente superior às demais 
Agências e poder de combate. O Exército Brasileiro, por vezes, é solicitado em apoio às Operações 
Interagências. Por ser uma natureza de operação particularmente recente, o conhecimento daqueles 
que atuam na linha de frente não está totalmente amadurecido. Portanto, este estudo procura de 
alguma forma orientar e criar subsídios, principalmente aos Oficiais de Operações dos Batalhões de 
Infantaria de Selva situados na faixa de fronteira, de maneira que eles possam compor e ao mesmo 
tempo contribuir com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira de maneira mais esclarecida, 
entendendo qual o seu verdadeiro propósito.  
Palavras-chave: Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras. Faixa de fronteira. Amazônia. Programa 
de Proteção Integrada de Fronteiras. Operações Interagências. 
 
ABSTRACT 

 
The Amazon Region is characterized by a low population density, which, when approaching a vast 
border with neighboring countries in Latin America, becomes a gateway for the practice of cross-border 
and environmental crimes. The State does not have a significant presence in the municipalities located 
on the border. The greatest fighting power against these crimes is the Brazilian Army, through its Military 
Organizations located in these cities, deployed with its Special Border Platoons. In order to enhance the 
control of its border, the Federal Government instituted or the Strategic Border Plan, in 2011, which 
would be revoked and replaced by the Integrated Border Protection Program in 2016. As the product of 
these actions was created by the Integrated Management Office of Borders (GGIF), with the objective 
of creating integrated actions in the border strip under the State ruling. With that in mind, the Brazilian 
Army saw itself as an important member in the composition of this device, being able to contribute 
significantly to actions triggered by the President’s office. Due to its availability of resources, 
considerably more effective than other Agencies and combat power. The Brazilian Army is sometimes 
asked to support the Interagency Operations. Due to its particularly recent operation, the knowledge of 
those working on the front lines is not fully matured, therefore, this study seeks to inform, guide and 
create subsidies, mainly for Operations Officers of the Jungle Infantry Battalions, located in the border 
strip, so that they can use and, at the same time, contribute to the Integrated Border Management Office 
in a more educated way, understanding its true purpose. 
Keywords: Integrated Border Management Office. Border strip. Amazon. Integrated Border Protection 
Program. Interagency Operations. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma imensa faixa de fronteira que corta de norte a sul do país. 

Sua fiscalização torna-se um grande desafio para o Governo Federal, principalmente 

no que tange aos principais crimes nessas regiões como o narcotráfico e tráfico de 

armas.  

Cientes e preocupados com permeabilidade das fronteiras nacionais, 
o Governo Federal através do Decreto nº 7.496/2011 instituiu o Plano 
Estratégico de Fronteiras – PEF, com o propósito de fortalecer a 
prevenção, o controle, a fiscalização e repressão dos delitos 
transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira 
brasileira. (MEDEIROS, 2013) 

Este conjunto de políticas e projetos tem por finalidade melhorar a percepção 

de segurança pública junto à sociedade e garantir a presença permanente das 

instituições policiais e a fiscalização na região de fronteira do Brasil. Desta forma, 

otimiza-se a prevenção e a repressão aos crimes transfronteiriços, por meio de ações 

integradas de diversos órgãos federais, estaduais e municipais. 

A Estratégia Nacional de Defesa - ENAFRON é um produto do Plano 

Estratégico de Fronteiras (PEF), criado em 2011 pelo Governo Federal. Possui como 

seu principal meio de ação o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGIFs), que 

visa buscar a integração de Órgãos Civis e Militares no planejamento e na 

coordenação de operações de combate a delitos na faixa de fronteira. 

Porém, a partir de auditorias operacionais realizadas pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU), visando avaliar a governança de políticas públicas e do fortalecimento 

da faixa de fronteira, foram constatadas fragilidades nas conduções dessas políticas 

e apontadas as oportunidades de melhorias. (TARANTO, 2018) 

Desta forma elaboraram-se recomendações aos órgãos responsáveis como 

observado no acórdão nº 2252/2015-TCU: 

“9.1. Recomendar à Casa Civil da Presidência da República, à Vice-
Presidência da República e aos coordenadores do Plano Estratégico 
de Fronteiras (Ministérios da Defesa, da Fazenda e da Justiça), que:  
- aperfeiçoem a estrutura de liderança a ser praticada no âmbito do 
Plano Estratégico de Fronteiras, com destaque para a definição de 
funções e responsabilidades dos coordenadores do Plano, em 
conjunto com os seus órgãos partícipes, assim como no Centro de 
Operações Conjuntas (COC) e nos Gabinetes de Gestão Integrada de 
Fronteira (GGI-FRONs), estes em comum acordo com os Estados, a 
fim de que possam ser reconhecidos pelo conjunto de órgãos que 
participam da política de segurança na fronteira, atentando para a 
necessidade do estabelecimento de indicadores objetivos que 
permitam avaliar a efetividade das ações previstas nos programas 
correspondentes.” (TCU, 2015) 
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Os relatórios emitidos pelo Tribunal de Contas da União tinham como objetivo 

avaliar os aspectos de governança do conjunto de políticas públicas para o 

fortalecimento da faixa de fronteira, com o propósito de aprimorar a atuação 

governamental nessa região e melhorar o desempenho da Administração Pública. 

(TCU, 2015) 

Segundo Taranto (2018), as auditorias do TCU apontaram, sinteticamente, três 

fragilidades: a) o PEF limitou-se a estabelecer instâncias de atuação conjunta 

somente entre órgãos federais e estaduais; b) não estabeleceu um plano de âmbito 

nacional que permita uma visão geral da atuação coordenada dos órgãos que atuam 

na prevenção, controle, fiscalização e combate aos delitos; c) não constituiu uma 

política de Estado com a identificação de responsabilidades e redução de 

sobreposições e lacunas de competências. 

Como consequência disso, foram realizadas reuniões com os órgãos 
relacionados com o tema. Essas atividades foram coordenadas pela 
Casa Civil da Presidência da República (CC/PR) função assumida, em 
meados de 2016, pelo Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República (GSI/PR), no exercício das atribuições de 
Presidente da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CREDEN) do Conselho de Governo, nos termos do Decreto nº 4.801, 
de 6 de agosto de 2003. (TARANTO, 2018) 

Resultado dessas reuniões, foram propostas alterações no texto original do 

Decreto nº 7.496/2011 (que instituiu o PEF), levando-se à sua revogação e expedição 

de um novo ato normativo, o Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, que 

instituiu o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF). (TARANTO, 2018) 

Segundo o PPIF, os GGIF já instituídos nos termos do Decreto nº 7.496/2011, 

ficam mantidos e sendo compostos por representantes de órgãos federais e estaduais 

que atuem na prevenção, no controle, na fiscalização e na repreensão aos delitos 

transfronteiriços, constituídos por ato do respectivo Governo estadual. (BRASIL, 2016)  

O emprego do Exército Brasileiro como componente dos GGIF, no contexto das 

Operações em ambiente interagências, é observado com papel fundamental para 

estas operações, tendo em vista a imensa dificuldade de fiscalização da faixa de 

fronteira e os obstáculos logístico, como evidenciado na pesquisa de Dantas: 

Diante da questão do agravamento da Segurança Pública no Brasil e 
da precária situação dos OSP de maneira geral, foi constatado que 
somente uma ação integrada desde o nível político poderia reverter 
essa situação, levando a criação da Estratégia Nacional de Fronteiras. 
A falta de meios em pessoal e material dos OSP e de fiscalização e a 
vasta faixa de fronteira brasileira, destacou a necessidade em se 
estabelecer o Plano Estratégico de Fronteiras, no qual determinava 
ações conjuntas entre os ministérios, principalmente o da Defesa e da 
Justiça, a fim de criar condições efetivas no combate aos delitos 
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transfronteiriços. Os resultados obtidos pela Operação SENTINELA e 
o estabelecimento dos GGIFron demonstraram que os objetivos 
estratégicos e operacionais propostos estão sendo cumpridos. Porém, 
verificou-se que os GGIFron ao realizarem as Operações SENTINELA 
solicitavam apoio à F Ter para desencadear suas ações na faixa de 
fronteira, a fim de minimizar suas deficiências em pessoal e material. 
Entretanto, esta nova situação trará reflexos na forma de preparo e 
emprego das OM da F Ter situadas na faixa de fronteira. (DANTAS, 
2014, p. 63) 
 

Segundo Dantas (2014), citado por Botelho (2018) “a criação dos Gabinetes de 

Gestão Integrada de Fronteira (GGIFron), sob as secretarias estaduais de segurança 

pública, e dos Centros de Operações Conjuntas (COC), nas organizações militares, 

requer habilidades especiais por parte do comandante e do estado-maior das 

unidades que operam essas estruturas especializadas e em ambiente peculiar” 

O combate aos delitos transfronteiriços sempre foi uma realidade constante nas 

Organizações Militares (OM) de fronteira do Exército Brasileiro (EB). Nas diversas 

operações desencadeadas pela Força Terrestre (F Ter) sempre são buscadas as 

integrações com os Orgãos Federais, Estaduais e Municipais para que, desta forma, 

procure-se alcançar uma maior eficiência no resultado de suas ações. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, a implementação dos GGIFs não atende ainda a todos os 

municípios localizados na faixa de fronteira, sendo instalados a partir iniciativas do 

Governo Estadual. Nos municípios localizados em regiões transfronteiriças que 

possuem uma OM do Exército Brasileiro, cresce de importância a implantação do 

GGIFs, pois a participação das Forças Armadas nessas ações integradas garantiria 

um maior poder de combate  

Grande parte das Organizações Militares de Fronteira do EB estão localizadas 

em municípios na qual não possuem o GGIFs instituído. Desta forma, torna-se 

necessário a elaboração de um documento que normatize o emprego destas 

Unidades por ocasião da criação dos GGIFs. 

Destarte, este estudo visa verificar quais seriam as formas de atuação e 

emprego da tropa da OM de fronteira como componente do GGIFs. Desta forma, no 

sentido de orientar esta pesquisa, foi formulada a seguinte pergunta:   

De que maneira os Batalhões de Infantaria de Selva, situados na faixa de 

fronteira, tende a contribuir trabalhando de forma integrada neste Gabinete e quais 

seriam os resultados deste trabalho integrado? 
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1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de normatizar o emprego das Organizações Militares da 

região da fronteira Amazônica do Exército Brasileiro atuando como componente do 

Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIFs), a presente pesquisa pretende 

demonstrar, através um estudo de caso, quais as possibilidades e limitações de 

atuação em Operações de Coordenação e Cooperação com Agências (OCCA) na 

região Amazônica, assim como, definir procedimentos e otimizar ações de combate 

aos crimes transfronteiriços. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio descritivo 

apresentado neste estudo. 

a. Realizar uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar a finalidade 

da criação do GGIFs, implantação deste em outros municípios e resultados tangíveis 

e intangíveis. 

b. Descrever a atuação do Exército Brasileiro, através dos Batalhões de 

Infantaria de Selva, localizados na faixa de fronteira, como integrante do GGIFs já 

implementados, identificando as formas de emprego e normas existentes que 

norteiam a condução do planejamento e ações de Operações de Coordenação e 

Cooperação de Agências, que possam ser aplicadas na região de fronteira 

amazônica. 

c. Elaborar um Procedimento Operacional Padrão que normatiza a atuação 

da Organização Militar de Fronteira que participa ou que participará como componente 

do GGIFs na região amazônica. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Desta feita, o presente estudo procura promover uma discussão embasada em 

métodos científicos, a respeito de um tema extremamente atual e que norteiam as 

futuras operações na região de fronteira da Amazônia. 

É notório que as ações desencadeadas buscam a sinergia de esforços de 

Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, no combate aos delitos transfronteiriços. 

Assim, por conseguinte, alcançando objetivos mais contundentes.  

Numa região peculiar como é a Amazônia, propende a ser fundamental essa 

integração, pois suas dimensões continentais apresentam-se como um entrave para 

a organização logística e fiscalização de toda sua extensão territorial. 
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O Exército Brasileiro, como uma das principais instituições do país, apresenta-

se com essencialidade nas ações integradas na faixa de fronteira da Amazônia. 

Portanto, é de suma importância que as Organizações Militares desdobradas nessas 

localidades saibam como ser empregadas no combate aos crimes transfronteiriços, 

operando em ambientes interagências, de maneira a alcançar objetivos com maior 

eficiência. 

Lins (2015), citado por Botelho (2017) verificou, mediante pesquisa de opinião, 

que: 

O EB precisa obter preparo específico para que as operações interagências 
sejam executadas de forma coordenada. Com isso, o autor indica para a 
necessidade de serem estudadas formas de inserir assuntos relativos a esse 
conteúdo nos currículos escolares do EB, bem como nos Programas-Padrão. 
(LINS, 2015) 

O GGIF, criado pelo Governo Federal, tende a ser uma ferramenta de 

integração e cooperação fundamental, a fim de que garantir objetivos políticos e 

estratégicos de interesse nacional, principalmente no que tange à segurança nacional 

no combate aos crimes transfronteiriços. 

Diante disso, o presente estudo visa promover uma pesquisa apresentando um 

importante mecanismo no combate aos crimes transfronteiriços na região amazônica, 

os GGIF.  

O trabalho buscar mostrar como os Batalhões de Infantaria de Selva situados 

na faixa de fronteira podem contribuir para uma maior eficácia no combate aos delitos 

transnacionais enfrentados pelo GGIF. 

Desta maneira, como resultado, o estudo procura elaborar um Procedimento 

Operacional Padrão (POP) de forma a oferecer uma ferramenta para as OM nas 

operações em ambiente interagências. 

O trabalho pretende, ainda, fornecer subsídios para o planejamento dos 

Estados–Maiores dos Batalhões de Infantaria de Selva situados na faixa de fronteira 

Amazônica no que diz respeito ao planejamento do emprego da Operações de 

Coordenação e Cooperação com Agências (OCCA). 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O Governo Federal lançou, em 2011, o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), 

visando a integração das ações de segurança pública e das Forças Armadas da 

União, somados aos estados e municípios situados na faixa de fronteira. (PEREIRA, 

2017). 
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Esse Plano Estratégico de Fronteiras foi revogado e de forma a aperfeiçoá-lo 

foi instituído, em 2016, o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com 

a finalidade de fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da 

repressão aos delitos transfronteiriços, inclusive com países vizinhos (PEREIRA, 

2017). 

Podemos observar de mais importante no Decreto nº 8.903, de 2016, que 

instituiu o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras os seguintes artigos: 

(...) Art. 2º O PPIF terá como diretrizes: 
I - a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança 

pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil do Ministério da Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, nos termos da legislação vigente; e 

II - a cooperação e integração com os países vizinhos. 
Art. 3º O PPIF terá como objetivos: 
I - integrar e articular ações de segurança pública da União, de 

inteligência, de controle aduaneiro e das Forças Armadas com as 
ações dos Estados e Municípios situados na faixa de fronteira, 
incluídas suas águas interiores, e na costa marítima; 

II - integrar e articular com países vizinhos as ações previstas no 
inciso I; 

III - aprimorar a gestão dos recursos humanos e da estrutura 
destinada à prevenção, ao controle, à fiscalização e à repressão a 
delitos transfronteiriços; e 

IV - buscar a articulação com as ações da Comissão 
Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de 
Fronteira - CDIF. 

(...) Art. 7º A participação dos Estados nas ações referentes ao 
PPIF se dará com base em: 

I - instrumentos de cooperação com os Ministérios participantes; 
e 

II - criação de Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras pelos 
Estados, na forma do art. 8º. 

Art. 8º Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteiras - GGIFs 
terão como objetivo a proposição de ações conjuntas com vistas à 
integração e à articulação das ações de competência da União, 
previstas no art. 1º, com as ações dos Estados e dos Municípios. 

§ 1º No âmbito das competências dos respectivos Estados, os 
GGIFs poderão: 

I - propor políticas públicas, no âmbito do PPIF, ao Comitê de 
que trata o art. 5º; 

II - articular a atuação dos órgãos e das entidades participantes 
dos GGIFs, observadas suas respectivas competências; 

III - propor modificações no PPIF ao Comitê de que trata o art. 
5º; 

IV - planejar e executar ações conjuntas de órgãos e entidades 
que atuem no âmbito do PPIF, informando ao Comitê de que trata o 
art. 5º os seus resultados; 

V - apoiar as Secretarias de Segurança Pública e as Polícias 
estaduais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos 
municipais envolvidos; 

VI - propor ações integradas de fiscalização e segurança; 
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VII - propor as áreas prioritárias de sua atuação; 
VIII - promover a troca de informações e dados entre os órgãos 

e as entidades participantes do GGIF, com vistas ao aprimoramento 
das ações; e 

IX - promover a participação social no âmbito de suas 
competências, conforme disposto neste artigo. 

§ 2º Os GGIFs serão constituídos por ato do respectivo Governo 
estadual e serão compostos por representantes de órgãos federais e 
estaduais que atuem na prevenção, no controle, na fiscalização e na 
repressão aos delitos transfronteiriços. 

§ 3º O Município interessado poderá indicar representantes para 
participação no respectivo GGIF estadual e sua adesão será 
condicionada à assinatura de termo específico. 

§ 4º Não haverá hierarquia entre os órgãos que compõem os 
GGIF e suas decisões serão consensualmente. 

§ 5º Ficam mantidos os GGIFs já instituídos, nos termos 
do Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011. (...) (BRASIL, 2016) 

Desta maneira, o PPIF reforça a atuação integrada e coordenada dos órgãos de 

segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil do Ministério da Fazenda e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, 

ratifica a instituição e determina a constituição e competências dos Gabinetes de 

Gestão Integrada de Fronteiras (GGIF) e, ainda, introduz a articulação com as ações 

da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira 

– CDIF. (LIMA, 2018) 

Os Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira têm o objetivo de 
integração e articulação da União com os estados e municípios, sendo 
de responsabilidade dos Gabinetes proporem e coordenarem a 
integração das ações, facilitarem a comunicação entre o seus órgãos, 
apoiarem os órgãos de fiscalização municipais, estaduais e federais, 
analisarem os dados estatísticos das infrações criminais e 
administrativas e fiscalizarem a segurança urbana dos municípios 
situados na faixa de fronteira. (BARBALHO, 2015) 

Em agosto de 2016, o Tribunal de Contas da União emitiu um relatório de 

auditoria operacional que teve como objetivo avaliar os aspectos de governança do 

conjunto de políticas públicas para o fortalecimento da faixa de fronteira. Neste 

relatório foi apresentado a seguinte recomendação aos coordenadores da Comissão 

Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira – CDIF: 

Formatação de um modelo de monitoramento e avaliação da política, 
constituído por processos, procedimentos e meios suficientes 
(recursos financeiros, pessoas, estrutura etc.), de maneira a se 
obterem dados confiáveis e relevantes capazes de darem suporte aos 
relatórios de desempenho da política e a aferição dos resultados 
esperados; (TCU, 2016) 

Segundo Lima, 2018, a permeabilidade da fronteira e certas omissões e 

retardos em ações repressivas por parte de órgãos governamentais podem contribuir 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7496.htm
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para um maior questionamento a nível internacional, tornando-se uma ameaça à 

soberania nacional na resolução de situações internas. 

Face a isso, considera-se vital a atuação do Exército Brasileiro na região de 

fronteira, por intermédio de seus Batalhões de Infantaria de Selva, em cooperação e 

coordenação com os demais Órgãos Civis Municipais, Estaduais e Federais. 

Em 2017, o MD aprovou o MD33-M-12 – Operações Interagências, que objetiva 

a normatização, no âmbito das Forças Armadas, do planejamento e da condução de 

operações interagências, em pleno alinhamento às diretrizes já citadas. (BRASIL, 

2017) 

Desta feita, o GGIF surge como um instrumento a mais no combate aos crimes 

que assolam nossas fronteiras. Para tal, as Unidades de Infantaria localizadas nessas 

regiões devem buscar o aprimoramento no preparo para atuar de maneira integrada 

com Agências. 

Para o EB, o ambiente operacional da segurança integrada em muito 
se difere do das operações militares convencionais. Embora não haja 
uma relação equivalente entre o comando de forças militares e 
agências civis (hierarquia e disciplina), é recomendável que as 
Operações no Ambiente Interagências sejam realizadas sob uma 

“coordenação unificada” (busca do consenso). (SAMPAIO, 2019) 

Relações claramente definidas podem promover a harmonia e reduzir o atrito 

entre os participantes (interoperabilidade). Agências civis tendem a operar por meio 

de estruturas de “coordenação e comunicação”, em vez de estruturas de “Comando e 

Controle” (C2) tipicamente militares. (SAMPAIO, 2019) 

Segundo Neto, 2017, a cooperação é uma peça importante do quebra-cabeça 

da eficiência da difusão de dados, informações e conhecimento de inteligência e será, 

sem dúvida, parte integrante de cada operação.  

Assim, a capacidade profissional dos recursos humanos envolvidos e 
a implementação de estruturas organizacionais nos níveis central e 
regional são elementos determinantes dessas atividades. É por meio 
dessa educação interagências que as Forças e demais agências 
aperfeiçoarão recursos e tempo para alcançar o estado final desejável. 
(NETO, 2017) 

3 METODOLOGIA 

A base da pesquisa para a confecção do trabalho é a consulta a documentos, 

teses, artigos produzidos, dissertações e manuais militares nacionais. Também serão 

consideradas as respostas obtidas através dos questionários encaminhados a 
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militares com vivência profissional acerca do assunto e consultar-se-ão, ainda, 

documentos publicados em meios eletrônicos, a fim de melhorar a fundamentação 

sobre o assunto. 

A partir dos dados obtidos, serão estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: artigos e publicações em português, inglês e espanhol; monografias, teses 

e dissertações sobre o assunto; sites de notícias confiáveis, manuais e cadernos de 

instrução sobre o assunto em questão. Não serão consideradas fontes oriundas de 

domínios eletrônicos não confiáveis. 

Será elaborado uma entrevista com os Oficiais de Operações (S3) das 

Unidades de Infantaria de Selva que se localizam na faixa de fronteira, a fim de que 

apresentem pontos negativos, positivos e oportunidades de melhoria a respeito do 

tema proposto. 

3.1 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

entrevista exploratória. 

3.1.1 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 Função Justificativa 

Leo Larger Lima – Cap 
EB 

S3 – Cmdo Fron 
Solimões / 8º 

BIS 

Experiência como Oficial de Operações de 
Batalhão de Infantaria de Selva na faixa de 

fronteira amazônica 

Onaldo Rogério De 
Carvalho Berti – Maj EB 

S3 – C Fron RR 
/ 7º BIS 

Experiência como Oficial de Operações de 
Batalhão de Infantaria de Selva na faixa de 

fronteira amazônica 

Furtado – Maj EB 
S3 – Cmdo Fron 

RO / 6º BIS 
Experiência como Oficial de Operações de 
Batalhão de Infantaria de Selva na faixa de 

fronteira amazônica 

Vinícius de Castro Leal – 
Maj EB 

S3 – Cmdo Fron 
JURUÁ / 61º 

BIS 

Experiência como Oficial de Operações de 
Batalhão de Infantaria de Selva na faixa de 

fronteira amazônica 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de apresentar as experiências de militares que trabalham como 

coordenadores das Operações na faixa de fronteira da região amazônica, realizou-se 

uma entrevista com estes.  

A finalidade dos questionamentos foi verificar a atual situação da participação 

do Exército Brasileiro atuando com componente dos GGIF nessas localidades.  

Em todas as respostas colhidas foram identificadas deficiências relativas esse 

emprego integrado, bem como quais seriam as oportunidades de melhorias que 

poderiam ser tomadas a fim de mitigar e dirimir as dificuldades e os empecilhos 

inerentes a esse tipo de operação. 

Foram elencados alguns tópicos referentes a entrevista como: situação atual 

dos GGIF nas guarnições, documentação base para esse tipo de operação, principais 

demandas, possibilidades de emprego das OM, preparo e emprego da tropa, 

oportunidades de melhorias e principais dificuldades encontradas. 

Desta forma, este estudo procurou condensar as informações obtidas a fim de 

identificar as melhores práticas às quais as OM deverão se ater ao enquadrar-se nas 

OCCA contribuindo para sinergia de esforços dos GGIF. 

De acordo com as entrevistas realizadas com os Oficiais de Operações, não 

existe instalado um Gabinete de Gestão Integrada nas guarnições de Guajará 

Mirim/RO e em Cruzeiro do Sul/AC.  

Em Boa Vista/RR, também não existe, porém, conforme afirmou o Oficial de 

Operações do Cmdo Fron RR / 7º BIS, ocorrem reuniões específicas com os Órgãos 

de Segurança Pública (OSP), sob coordenação do Escalão Superior em presença na 

guarnição. 

No município de Tabatinga/AM é onde se observa um maior avanço no tocante 

às tratativas realizadas com os OSP a fim de realizar operações integradas na faixa 

fronteiriça. Conforme afirmou o Oficial de Operações do Cmdo Fron Solimões / 8º BIS, 

a guarnição já possui um GGIF, porém em fase inicial, com dificuldades em reunir 

todos os seus componentes. 

Em todas as entrevistas realizadas foram observados que os GGIF não estão 

tendo uma frequência no que tange à reunião de todos os seus componentes para 
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tratativas regionais. Deixando, dessa forma, de utilizar experiências e peculiaridades 

de cada membro no combate aos crimes transfronteiriços. 

Em relação às documentações que embasam as resoluções emanadas das 

reuniões dos GGIF, não foi identificado algo padronizado. De acordo com os 

entrevistados, em cada OM existem diferentes documentos de referências que servem 

como base para fundamentar as ações dessas operações específicas. 

 
FIGURA 1 – Batalhões de Infantaria de Selva situados na faixa de fronteira amazônica 
Fonte: O autor 

Conforme os Oficiais de Operações do Cmdo Fron RO / 6º BIS e do Cmdo Fron 

Juruá / 61º BIS, não existe na OM uma documentação que descreve os procedimentos 

a serem realizados pelo EB como componente do GGIF.  

No Cmdo Fron RR / 7º BIS não existe uma documentação específica para a 

atuação no GGIF, porém a OM possui planos operacionais e planos de trabalho, com 

o consentimento dos OSP, que envolve a participação dos mesmos.  

Já no Cmdo Fron Solimões / 8º BIS, onde a instalação do GGIF encontra-se 

em uma fase mais avançada, a OM utiliza documentações oriundas da Guarnição de 

Foz de Iguaçu como modelo. Porém, não houve interesse por parte dos membros 

desse gabinete em dar prosseguimento às formalidades contidas nessas 

documentações. 
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Segundo o prefácio do Manual de Operações Interagências – MD33-M-12 “Nos 

episódios em que é necessário o emprego, em larga escala, de recursos humanos e 

materiais, as Forças Armadas são as primeiras a serem consideradas, tendo em vista 

sua capilaridade, organização, eficiência e capacidades ímpares”.  

Assim sendo, devido às características das Forças Armadas descritas acima, 

as OM evidenciadas neste presente estudo têm sido solicitadas por inúmeras vezes 

nas mais diversas operações no combate aos crimes transfronteiriços.  

As operações interagências possuem uma efetividade em resultados muito 

maior do que em ações isoladas de cada organização institucional. Fato este 

comprovado nas diversas divulgações de resultados da principal operação 

interagências das Forças Armadas realizada na faixa de fronteira do país, as 

Operações Ágata. 

No que tange ao combate ao desmatamento, no contexto da Operação Ágata 

XI, realizada em 2016, o Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de Rondônia afirmou que a operação foi a que 

obteve maior resultado. Ao todo foram apreendidos mais de 500 mil metros cúbicos 

de madeiras vendidas e retiradas ilegalmente no Estado. (MORAES, 2016) 

As Operações Ágata são retratadas conforme Araújo (2018) da seguinte 

maneira: 

Segundo o Plano Estratégico de Fronteiras (2011), a Operação ÁGATA trata-
se de uma Ação Subsidiária prevista na Lei Complementar 97(Art 16 a 18), 
onde as Forças Armadas atuarão nas suas missões constitucionais e 
apoiarão as operações das agências, sem substituí-las. Ainda segundo o 
referido plano a operação possui as seguintes características: Operação de 
Não-Guerra, Interagências, Objetivo de Visibilidade, Operações de 
Inteligência a cargo do SISBIN e Área e período determinados. (ARAÚJO, 
2018, p. 50) 

Nos dois quadros abaixo pode-se observar a importância dessa operação na 

faixa de fronteira, apresentando um extrato dos resultados tangíveis das ações 

integradas realizadas pelo Comando Militar da Amazônia, em 2017, com destaque 

para as inspeções e vistorias de veículos e motos, patrulhamentos e as apreensões 

de embarcações, dragas e motores, maconha, cocaína, skank e produtos de 

descaminho, conforme a figura 2. (ARAÚJO, 2018) 
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Figura 2 – Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017  
Fonte: CMA, 2017, p.6-10 

No quadro abaixo, Araújo (2018) apresenta um extrato dos resultados 

tangíveis, especificamente, em Operações na Faixa de Fronteira, com destaque para 

a fiscalização de produtos controlados e as apreensões de combustíveis, animais 

silvestres, madeira, mercúrio, cordel detonante e explosivos, conforme a figura 3. 
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Figura 3 – Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017 
Fonte: CMA, 2017, p.6-10 

Os resultados obtidos, conforme apresentados nas figuras 2 e 3, mostram o 

potencial que o GGIF possui quando utiliza suas ferramentas institucionais para 

impulsionar a fiscalização da faixa de fronteira. Assim, cada Agência atua na sua 

esfera em prol de um objetivo único: redução da criminalidade das regiões fronteiriças. 

Dentre as principais atividades demandas à OM, de forma a atuar integrados 

com os demais OSP, podemos destacar: combate ao desmatamento, combate ao 

contrabando e descaminho, combate ao garimpo ilegal e apoio de pessoal 

(segurança) e logístico. 

Contudo, essas solicitações são obstaculizadas por limitações dos Batalhões 

de Infantaria. Levantado pelo Oficial de Operações do Cmdo Fron RR / 7º BIS, o 

principal empecilho em OCCA é a continuidade do OSP em determinada ação ou 

operação, abreviando assim a participação deste. Já no Cmdo Fron Juruá / 61º BIS 
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as limitações são advindas do sistema logístico pela quantidade insuficiente de 

embarcações e deficiências nos meios de comunicações (telefone satelital e 

assinatura de internet móvel). 

No Cmdo Fron Solimões / 8º BIS, a grande dificuldade encontrada é nas 

consolidações das informações de inteligência. Segundo informou o Oficial de 

Operações desta Unidade, há a necessidade de se obter informações mais apuradas 

de inteligência de modo que as ações possam ter uma efetividade maior. 

Todos os entrevistados identificaram, também, um obstáculo significativo para 

o desencadear das operações interagências, que é o fornecimento de efetivos para 

as Operações. Em todas as guarnições, os Órgãos Municipais, Estaduais e Federais 

contam com efetivo escasso, prejudicando assim na integração de algumas 

operações desta natureza. 

 Observa-se a enorme necessidade de um controle e de uma coordenação nas 

operações integradas de maneira a buscar resultados mais tangíveis. Como 

consequência de um Estado pouco amadurecido neste tipo de operação, os 

componentes dos GGIF encontram diversos empecilhos para realizar suas atividades. 

A fim de dirimir essas dificuldades, o Exército Brasileiro, conforme identificado nas 

entrevistas realizadas, busca pela iniciativa perante essas ações.  

Dentre as possibilidades de emprego dos Batalhões de Infantaria de Selva em 

operações de coordenação e cooperação de Agências mais comuns, foram 

levantados diversos pontos.  

O Oficial de Operações do Cmdo Fron RO / 6º BIS elencou como principal 

missão o reforço na segurança dos OSP. A justificativa dada está no reduzido efetivo 

que estes Órgãos possuem na guarnição, limitando-os às operações de maior vulto.  

Em Boa Vista/RR, as operações interagências realizam ações contra crimes 

transfronteiriços e ambientais, com ênfase no combate à prática do garimpo ilegal. 

Já no Cmdo Fron Solimões / 8º BIS, há a possibilidade de realizar o 

patrulhamento de praticamente toda malha fluvial sob responsabilidade da Unidade, 

desde que seja fornecido a quantidade necessária de suprimento Classe III 

(combustíveis, óleos e lubrificantes). Desta maneira, pode-se realizar operações 

integradas de reconhecimento de fronteira buscando utilizar a autonomia de cada 

Órgão presente. 
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Foram elencadas também as principais oportunidades de melhorias levantadas 

pelos Oficiais de Operações das Unidades entrevistadas que são consideradas 

válidas para as operações interagências.  

Para o Cmdo Fron RO / 6º BIS deveria ser buscado uma coordenação do 

Escalão Superior das Unidades com as Superintendências regionais. Desta forma, os 

preparativos das demandas logísticas e legais ficam a cargo dos Escalões Superiores, 

permanecendo com as OM apenas as questões operativas e a execução das tratativas 

já combinadas com os Chefes/Superintendentes das Agências. 

De acordo com o Oficial de Operações do Cmdo Fron RR / 7º BIS deveriam ser 

intensificados os apoios logísticos aos OSP, a fim de propiciar a continuidade da 

presença dos mesmos nas ações integradas.  

Já de acordo com o Cmdo Fron Solimões / 8º BIS e o Cmdo Fron Juruá / 61º 

BIS o fluxo de informações entre todas as instituições deveria ser unificado ou no 

mínimo aperfeiçoado no que diz respeito a interação entre as seções de inteligências 

dos órgãos. Bem como, deveriam ter a participação efetiva de todas as Agências 

componentes do GGIF, mesmo que à distância, para que houvesse uma maior 

integração. 

Procurou-se, ainda, verificar com os entrevistados quais as instruções mais 

importantes a serem realizadas com a tropa a fim de melhor prepará-la para as OCCA. 

Dentre todas as instruções, as mais evidenciadas são aquelas relativas às legislações 

da faixa de fronteira e emprego em GLO, possibilidades e limitações de cada OSP e 

regras de engajamentos. 

Nos programas padrão nos quais as Organizações Militares se baseiam para 

montar as instruções ao longo do ano não estão previstas instruções específicas sobre 

as Operações Interagências.  

No EB70-PP-11.102 (PPQ 1 – Cb e Sd GLO e Instrução comum), de 2013, são 

previstas diversas instruções referentes às Operações de Garantia da Lei e da Ordem, 

porém não tratam de forma específica de atividades integradas com os OSP. 

As Organizações Militares da Amazônia em regiões fronteiriças procuram 

preparar seu efetivo para as OCCA seguindo as diretrizes do escalão superior, 

baseando sua doutrina de emprego no Manual “Operações Interagências – MD33-M-

12 (2ª Ed/2017)”, e como afirmado pelos entrevistados, através de experiências 
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colhidas em diversas atuações integradas com os demais Órgãos Institucionais. 

Os Oficiais de Operações dessas OM procuram preencher uma lacuna criada 

pela ausência de instruções específicas relacionadas às Operações Interagências.  

Assim, visam suprir a necessidade de preparo da tropa para essas operações, 

conhecidas por possuírem uma maior efetividade em resultados tangíveis. 

Por fim, os entrevistados levantaram as principais dificuldades encontradas no 

emprego integrado com os OSP. Foi identificado que em cada região existe um 

impasse diferente.  

Na guarnição de Guajará Mirim/RO, a grande dificuldade apresentada é na 

forma de atuação, já que cada instituição possui seu “modus operandi”, que por vezes 

difere do Exército Brasileiro.  

Outrossim, não existe uma subordinação entre os componentes do GGIF, tendo 

em vista que as reuniões possuem um caráter de planejamento centralizado, mas as 

ações se desenvolvem de forma mais descentralizada possível, característica das 

Operações Interagências. (BRASIL, 2017) 

Essas disparidades entre os integrantes dos GGIF são vistas como pontos 

fortes de acordo com o Manual “Operações Interagências - MD33-M-12”, como 

observa-se: 

2.2.2 Cada organização possui sua própria cultura, filosofia, objetivos, 
práticas e habilidades. Essa diversidade é a força do processo interagências, 
proporcionando um somatório de conhecimentos na busca de um objetivo 
comum, gerando a necessidade de um fórum coordenado para a integração 
dos muitos pontos de vista, capacidades e opções. Todos os esforços devem 
ser coordenados, apesar das diferenças culturais e de técnicas operacionais. 

Na guarnição de Boa Vista/RR a maior dificuldade encontrada é a falta de 

continuidade dos OSP nas ações realizadas. Diversos motivos justificam a 

irregularidade na presença desses Órgãos, mas o principal deles são as limitações 

logísticas que não permitem a durabilidade dessas Agências nas ações. 

O Oficial de Operações do Cmdo Fron Juruá / 61º BIS elencou a própria 

limitação da Amazônia como principal entrave no emprego da tropa em OCCA. Podem 

ser destacados as grandes extensões de rios, a baixa densidade demográfica, 

dificuldade de mobilidade e as imensas distâncias dos centros comerciais. Todos 

esses fatores somam-se para que a logística se torne o grande gargalo para o sucesso 

efetivo das operações desta natureza. 
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Para o Cmdo Fron Solimões / 8º BIS, a escassez de informações de 

inteligência, pouca participação de alguns Órgãos e o desinteresse de algumas 

autoridades sobre os problemas fronteiriços são consideradas as principais 

dificuldades encontradas no emprego em OCCA.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Referente às questões de estudo e objetivos apresentados no início deste 

trabalho, infere-se que a presente pesquisa atendeu ao pretendido, esmiuçando as 

formas de atuação de um Batalhão de Infantaria de Selva como componente do 

Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras. 

Por meio da revisão de literatura, nota-se que as Operações de Coordenação 

e Cooperação com Agências possuem uma maior efetividade do que as ações 

realizadas de forma individualizada por cada Instituição.  

Sob a rege do Governo Regional, os GGIF tornam-se uma vital ferramenta de 

integração para o Estado no combate aos delitos transfronteiriços. Procurando sempre 

a sinergia dos esforços, atrelado às peculiaridades de cada organização, o GGIF 

potencializa as ações de seus componentes, procurando preencher as lacunas legais 

de cada instituição. 

Desta maneira, buscou-se primeiramente apresentar o que se propõe o GGIF, 

e de quais maneiras ele pode contribuir para uma melhor aplicação. Na sequência do 

estudo, verificou-se como os Batalhões de Infantaria de Selva, localizados nessas 

regiões fronteiriças da Amazônia, atuam de forma integrada. 

Porém, após discussão das respostas obtidas pelos Oficiais de Operações da 

Organizações Militares evidenciadas neste estudo, observa-se uma grande 

deficiência no Estado em formalizar a criação dos GGIF. 

Alguns municípios procuram basear-se em Gabinetes mais consolidados, como 

o da Guarnição de Foz do Iguaçu. Porém, somente por iniciativa do Exército Brasileiro 

é que as reuniões e ações esporádicas são realizadas, deixando de gerar todos os 

produtos previstos na criação do GGIF. 

Em outros municípios as Operações Interagências ocorrem a partir daquelas 

previstas no calendário operativo do EB, por meio da solicitação deste aos OSP a fim 

de apoiar as diversas operações das quais nem sempre são atendidas. 

Observou-se que umas das principais dificuldades encontradas pelos OSP 

localizados nas regiões fronteiriças seriam a escassez logística e de pessoal. Isso 
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ocorre devido a presença do Estado nestas regiões do país ser historicamente 

insuficiente. Desta maneira, não permitem às Agências uma durabilidade nas 

atividades integradas e por vezes ocorrem uma ausência de efetivo suficiente para 

cobrir todas as demandas regionais. 

Avaliando as condicionantes encontradas pelas OM, perante as ações do 

GGIF, depreende-se que as Unidades possam contribuir de forma significativa para 

os OSP, principalmente pela versatilidade do emprego do Exército Brasileiro, bem 

como com efetivo suficiente para realizar ações de grande vulto.  

O poder de combate do EB, somado às prerrogativas legais dos demais 

Órgãos, pode contribuir com uma integração eficiente e importantíssima no combate 

aos crimes transfronteiriços. No que tange a esta integração, o GGIF existe para ser 

o pilar de sustentabilidade das ações de seus componentes, captando recursos e 

obtendo magnitude, promovendo, assim, o amadurecimento das Operações.  

Atendendo um dos propósitos deste estudo e, com o objetivo de auxiliar o 

Oficial de Operações na atuação da OM como integrante do GGIF, foi elaborado uma 

sugestão de um Procedimento Operacional Padrão (POP). Este procedimento tem 

como intuito tornar-se mais uma ferramenta a fim de colaborar com o planejamento 

da OM perante a participação no GGIF.  

Este POP, como pode ser observado na figura 4, apresenta de forma 

sintetizada os principais pontos que o Oficial de Operações precisa levar em 

consideração ao preparar-se para determinada atividade no GGIF. 

Destarte, conclui-se que a atuação integrada das OCCA nas regiões 

transfronteiriças obtém resultados mais contundentes no combate aos delitos 

transnacionais.  

O GGIF tornou-se instrumento substancial para a coordenação das ações desta 

natureza. Diante disso, é imprescindível que as OM localizadas na faixa de fronteira 

saibam como podem ser empregadas atuando como componente deste dispositivo do 

Estado.  

O emprego das Forças Armadas, integrada às Agências, buscando a sinergia 

dos esforços, tende a ser a maior e mais moderna arma no combate aos crimes 

praticados na faixa de fronteira norte do país. 
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Figura 4 – Sugestão de Procedimento Operacional Padrão para Ações no GGIF 
Fonte: O autor. 
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ANEXO A: Solução Prática 

Esta pesquisa concluiu que os Batalhões de Infantaria de Selva situados nas 

regiões transfronteiriças possuem uma efetiva ferramenta no combate aos crimes 

existentes nesta faixa de atuação. O GGIF, se bem utilizado pelas instituições que o 

compõem, pode ser um poderoso mecanismo de organização das ações do Estado.  

É notório que as Operações de Coordenação e Cooperação de Agências 

apresentam-se como uma arma eficaz no combate aos delitos transnacionais. 

Através do apoio mútuo e a sinergia de esforços, todas as agências e Instituições 

federais acabam por apresentarem resultados mais contundentes. Isso demonstra a 

importância do trabalho de forma integrada, a fim de obter a melhor prática de cada 

membro componente do GGIF. 

Portanto, fica como principal ideia força desta pesquisa a importância do 

Oficial de Operações destas Organizações Militares saber como ele pode contribuir 

com o GGIF a fim de melhorar a efetividade das operações interagências na faixa de 

fronteira da região amazônica. 

Desta forma, o presente estudo visa oferecer conhecimento e meios para 

que o Oficial de Operações desta Unidades, como representante do Exército 

Brasileiro, possa contribuir com a efetividade do Gabinete. Para isso, foi elaborado 

um Procedimento Operacional Padrão (POP), que contribui para o planejamento das 

ações das quais o Exército Brasileiro é capaz de atuar. 

Com estas ferramentas o Oficial de Operações consegue planejar o preparo 

e o emprego da sua tropa da melhor forma possível, traçando objetivos específicos 

ao emprego interagências. O Exército Brasileiro, com seu efetivo superior aos 

demais órgãos, tende sempre a ser requisitado para operações. Portanto, é 

necessário conhecer as possibilidades e limitações da tropa para que trabalhem da 

melhor forma interagência. 


