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2.533 milhões de km2   
de faixa de fronteira 
 
 

Efetivo total do Exército: 
 204.744  
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Fonteiras do Brasil (em km) 

Fonte: www2.mre.gov.br/daa/df.htm (acesso em 24 de outubro de 2008) 

Rios, lagoas 
 

Fronteira seca 
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MT 

MS 

Paraguai=1.131 km 

Bolívia= 1.166 km 
MT(780 km) e MS (386 km) 

Total: 2.297 km 



Fronteira  México-EUA: 3.000 Km 

Fronteira  Centro-Oeste: 2.297 Km 



Tijuana  
Fronteira Oeste México-EUA 



Bela Vista 

Ponta Porã 



Fronteira Ponta-Porã (Brasil) – Pedro Juan Caballeiro (Paraguai) 

http://maps.google.com.br 

http://maps.google.com.br/
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Problemas “de” fronteira 



Problemas “na” fronteira 



DEFESA 
NACIONAL 

SEGURANÇA  
PÚBLICA 

FR
O

N
TE

IR
A

 FR
O

N
TEIR

A
 



POLÍTICAS DE DEFESA 

Fronteira – Polícia Federal + GLO (FFAA) 

Poder de Polícia na faixa de fronteira (FFAA) 
[LC 117 – 2004 + LC 136 – 2010] 

Cooperação sul-americana 

Monitoramento (vigilância); Mobilidade e Presença 



LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999 
   Dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo 

e o emprego das Forças Armadas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 17A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições 
subsidiárias particulares (...) atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, 
na faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais, 
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, 
executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei Complementar nº 117, 
de 2004) 
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Monitoramento / 
Vigilância 

Mobilidade 

Presença 

CAPACIDADES  

BÁSICAS 

“Adensar a presença de unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea nas 
fronteiras”. (...) Deve-se ter claro que, dadas as dimensões continentais do território 
nacional, presença não pode significar onipresença. A presença ganha efetividade 
graças à sua relação com monitoramento/controle e com mobilidade (BRASIL, 2008).  
 



 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 

Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) 

Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) 

Políticas Públicas Adotadas: 



Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 



Inicialmente serão 
instalados 12 radares, 

cada um com alcance de 
60 quilômetros, ligados à 
4ª Brigada de Cavalaria 

Mecanizada (Dourados) e 
e ao Comando Militar do 
Oeste (Campo Grande) 

Campo Grande 

Dourados 

Amambai 

SISFRON 
PROJETO PILOTO 

 



Op. ÁGATA – Exército realiza Posto de Bloqueio 
e Controle de Estrada em Campos de Júlio (MT) 

Op. Sentinela – A Polícia Federal 
Cocaína em Mirassol do Oeste (MT). 
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Uso da tecnologia da informação 
O Aprimoramento e fortalecimento dos sistemas de vigilância, monitoramento e 
alerta das áreas de fronteira, com utilização de tecnologia da informação (satélites, 
radares etc). 
 

Atuação integrada dos órgãos públicos  
Faz-se necessário implementar políticas públicas que permitam a interação entre 
diferentes órgãos setoriais.  
 

Políticas de caráter permanente 
O conjunto de proposta aqui elencadas só tem sentido prático se de fato houver 
continuidade das ações.  
 

Cooperação internacional 
“Já compartilhamos os mesmos problemas, resta-nos compartilharmos as mesmas 

soluções”. 
 
Por fim, a segurança das (e especialmente, “nas”) fronteiras não pode prescindir de 
políticas de desenvolvimento socioeconômico das regiões fronteiriças. Neste 
aspecto, o processo de integração regional parece exercer um importante papel. 
 


