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O SISTEMA DE DEFESA DO ARCO CENTRAL E A FRONTEIRA: 
EXÉRCITO BRASILEIRO E MARINHA DO BRASIL

João Denison Maia Correia1

Luciano Müller Vidal2

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Exército Brasileiro

Bom dia a todos! Quero agradecer o convite formulado pelo Ipea. Falo em nome 
do Ministério da Defesa, com autorização do Contra-Almirante Barros Coutinho. 
Temos vinte minutos destinados ao Exército. Eu começo a minha apresentação bem 
prática e bem objetiva, apresentando o sistema de defesa do arco Central e a fronteira. 
A palavra defesa é muito desconhecida, às vezes, inclusive no meio acadêmico. Defesa 
não é só um tema de soldado. Defesa é uma questão da sociedade brasileira, e eu 
pretendo apresentar a dinâmica da nossa estratégia de defesa para o arco Central, 

1. General de Brigada e Comandante da 18a Brigada de Infantaria de Fronteira. A apresentação pode ser vista por 
meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_
vol4_joao_denison.pdf>.
2. Capitão de Mar e Guerra e comandante da Flotilha de Mato Grosso (Marinha do Brasil). A apresentação pode ser 
vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_
do_brasil_vol4_luciano_muller.pdf>.
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apresentando, na minha metodologia, alguns conceitos que eu considero importantes 
para que nós nos familiarizemos sobre como nós estamos estruturados.

De certa forma, a Estratégia Nacional de Defesa (END) levou à criação do 
Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN),3 que nos orienta para que possamos 
cumprir a nossa missão. Eu vou começar falando dos marcos legais. As Forças 
Armadas têm como instrumento os seus marcos legais para atuação, como nós 
vamos ver. É nosso objetivo apresentá-los, e vamos tentar mostrar aqui ideias 
que tragam compreensão da postura estratégica das duas Forças (Exército e 
Marinha), o panorama da fronteira oeste e a expectativa com o Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e com o Projeto Calha Norte (PCN).

Assim, eu inicio com o marco legal: Constituição Federal, art. 142, a nossa 
base, e a Lei Complementar no 97/1999. Essa lei nos traz o poder de polícia na faixa 
de fronteira, mas nós não vamos atuar como polícia e eu vou fazer um comentário 
sobre isso mais à frente aqui. Vamos seguir as ideias. Dentro desse contexto, a 
missão do Exército é preparar a força terrestre para defender a pátria. É o que está 
previsto na Constituição, e essa ação de preparo desde o tempo de paz exige que nós 
estejamos instrumentalizados e doutrinados para podermos dizer para a sociedade: 
“estamos cumprindo a nossa missão”. Bom, isso cria servidões nos marcos legais.

Então, a primeira delas é que nós somos instrumentos militares de guerra e 
para isso vamos usar nosso poder de combate, para manutenção da integridade 
territorial. Esta é a nossa missão. Corumbá é uma cidade que esteve durante 
quatro anos, entre 1864 e 1867, sob o domínio de força estrangeira. Então, se 
nós considerarmos que tivemos uma ameaça no passado, efetivou-se a conquista 
do nosso território por força estrangeira. Sim, já aconteceu.

Atualmente, nós temos um princípio: garantir a soberania. Talvez hoje as 
ameaças não se configurem tão intensas como já foram no passado. Um exemplo é 
a Guerra da Tríplice Aliança, cuja resolução faz 150 anos: nós não temos qualquer 
problema psicossocial de zona de atrito em relação ao Paraguai por causa disso. 
Nós resolvemos bem essa questão, mas ainda vivenciamos outros problemas que 
a convivência da fronteira nos traz. Entretanto, eles se apresentam com outras 
tonalidades, e aí tem uma participação das Forças Armadas.

Bom, eu não vou listar as outras servidões, porque não é importante para o 
nosso tema. Mas essa aqui, dentro do conceito das atribuições subsidiárias, que 
também aparecem nos marcos legais, eu gostaria de destacar: “cooperar com os 
órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão 
nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas 

3. É o mais completo e acabado documento sobre as atividades de defesa do Brasil. Disponível em: <https://www.
defesa.gov.br/estado-e-defesa/livro-branco-de-defesa-nacional>. Acesso em: 22 jun. 2018.
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portuárias, na forma de apoio logístico, inteligência, comunicações e instrução”.4 
Isso traduz o conceito de cooperação de interagências e isso é no que estamos 
atuando, perfeitamente integrados com outras agências, em nível federal e em 
níveis estaduais, no combate aos ilícitos transfronteiriços, na modalidade de dar 
suporte. Faz parte da nossa missão e nós a estamos cumprindo.

Agora, para entender a metodologia do raciocínio de defesa, é importante 
apresentarmos aqui alguns conceitos. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados. É o quarto país em extensão territorial no mundo, e isso tem relevância, 
tem um significado, principalmente quando pensamos em defesa. Nós temos 
aqui uma faixa fronteiriça com dez países da América do Sul: só não a fazemos 
com dois, mas os dez traduzem todas as diferenças com as quais nós temos de 
lidar. É diferente nossa ligação e cultura com a Bolívia, aqui na área de atuação da 
brigada. É diferente a cultura que enfrentamos com o Paraguai.

Mesmo pelo fato de eles falarem a mesma língua, a nossa convivência mostra 
a diferença de hábitos, de culturas. E são importantes. Outro dado significativo 
para entender a relevância do conceito de defesa: nós temos de fronteira marítima 
7.400 km e de fronteira terrestre, 16.900 km. Aqui se traduz nosso maior problema: 
muitas delas são fronteiras secas. A nossa população é de 207 milhões de habitantes. 
E por que esse dado é importante? Por que eu resolvi apresentar esse dado para vocês?

Os Estados Unidos, por exemplo, têm nas suas Forças Armadas cerca 
de 1,5 milhão de soldados. Um milhão e meio de soldados para uma população de 
300 milhões. Se estabelecermos uma relação matemática, um em cada duzentos 
americanos está nas Forças Armadas. Isso é um dado importante. Qual é o espaço 
territorial americano? Mais de 9 milhões de quilômetros quadrados.

Vamos agora considerar um país europeu: a França tem nas Forças Armadas 
cerca de 260 mil homens. Foi um Estado com bastante atuação, principalmente 
no século XVIII, em territórios ultramarinos, e ainda possui a Guiana Francesa,  
na América do Sul. Então, vamos ver a França de hoje: 260 mil homens em 
uma população de cerca de 67 milhões de pessoas. A matemática nos indica que 
ela tem um soldado a cada 258 habitantes, e um espaço territorial de 550 mil 
quilômetros quadrados.

A Itália tem um espaço territorial de 300 mil quilômetros quadrados. Vamos 
comparar com o Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A população 
italiana é cerca de 60 milhões, e as Forças Armadas italianas somam 175 mil 
militares. Qual é a proporção de soldado por habitante? A cada 343 habitantes há um 
soldado. No Brasil nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 207 milhões 
de habitantes, Forças Armadas totalizando cerca de 350 mil homens. Então, na 

4. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp97.htm>.
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verdade, nós temos um militar a cada seiscentos cidadãos brasileiros. Eu não estou 
considerando aqueles alistados no serviço militar, eu considero a população. A cada 
seiscentos habitantes, nós temos um militar na ativa.

Vamos comparar com esses outros países? Lembrando dos dados que eu falei, 
sempre tem uma diferença brutal. Itália e França, que estão na Europa, e mesmo 
os Estados Unidos estão acostumados a trabalhar em coalizão, coisa que nós aqui, 
no Brasil, não aplicamos. Então, eles podem ter esses efetivos, já maiores do que 
o nosso. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um efetivo aquém das nossas 
necessidades, considerando essas três variáveis: população, espaço territorial e efetivo 
de Forças Armadas. Mesmo assim, nós cumprimos a nossa missão.

É importante ter isso em mente, para poder dimensionar o que é necessário 
para cumprir bem essa missão. A estratégia adotada foi a da prevenção, e ela tem 
dois conceitos básicos: o primeiro deles é dissuasão; o segundo, presença. Então, 
nós temos força militar aqui em Corumbá e Ladário. Ao longo da fronteira, nós 
temos, destacados, diversos elementos, como batalhões especiais de fronteira e 
algumas unidades militares, como aquela de Porto Murtinho, subordinadas à 
Brigada da Segunda Infantaria de Fronteira.

Dentro do espaço territorial brasileiro nós temos vários aquartelamentos 
de forças militares, e isso traduz a estratégia da presença. Forças Armadas bem 
equipadas, bem instruídas e com respeito internacional traduzem a estratégia da 
dissuasão. Por exemplo, nós temos o melhor curso de guerra na selva no mundo. 
A imprensa já noticiou isso, todo mundo conhece, e nós temos orgulho de ter essa 
expertise. O que isso traduz lá fora? Os militares de todos os países conhecem o 
ambiente da Amazônia brasileira e conhecem, também, a importância e a relevância 
desse curso que nós ministramos. Há muitos militares de outras regiões querendo 
fazer esse curso. O que isso significa? Significa que nós temos, na Amazônia, uma 
estratégia da dissuasão bastante importante. Somos reconhecidos como o país que 
tem os melhores combatentes de selva. Isso é dissuasão. Então, nosso papel na 
Amazônia está bem cumprido no que diz respeito à estratégia da dissuasão, por 
causa do ambiente operacional. Nossa área de enquadramento, representada na 
figura 1, apresenta todos os oito comandos militares de área.

A figura 1 mostra como nós dividimos todo o espaço territorial 
brasileiro. O Brasil tem oito comandos militares de área, e desses, quatro são 
fronteiriços: Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar da Amazônia 
(CMA), Comando Militar do Oeste (CMO), que é onde nós estamos, e o Comando 
Militar do Sul (CMS). Isso aqui é a área de despacho, que é de responsabilidade 
da brigada que eu comando, os quatro comandos que têm responsabilidade na 
área de fronteira.
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Então, eles usam a Lei Complementar no 97/1999 com intensidade, mas 
em apoio às ações de combate aos ilícitos transnacionais. Como é que o Exército 
concebeu a sua estratégia na força terrestre de defesa? Nós temos forças de segurança 
na fronteira que se traduzem em forças de cobertura estratégica, forças de vigilância 
estratégica. Qual é a diferença? Eu sou uma força de vigilância estratégica. Eu estou 
nesse setor aqui, especificamente no Mato Grosso do Sul.

FIGURA 1
Comandos militares no Brasil

Fonte: Exército Brasileiro.
Obs.: CMA – Comando Militar da Amazônia; CMN – Comando Militar do Norte; CMNE – Comando Militar do Nordeste; CML – Comando 

Militar do Leste; CMSE – Comando Militar do Sudeste; CMS – Comando Militar do Sul; CMP – Comando Militar do Planalto;   
e CMO – Comando Militar do Oeste.

Por que eu sou vigilância estratégica? Porque minha tropa é leve. Eu não 
tenho proteção blindada, eu uso embarcação. A força de cobertura estratégica é 
a 4a Brigada de Cavalaria Mecanizada. É um exemplo típico, porque é força de 
natureza blindada, tem mais mobilidade e mais poder de fogo. Por isso que eles 
são cobertura, e eu só posso ser vigilância. Os dispositivos do qual disponho só me 
permitem vigiar e não impor uma situação de defesa baseada em meios potentes, 
como é o blindado. Nós temos as reservas locais nos comandos militares de área 
e nós temos as reservas estratégicas que atuam em proveito dos demais comandos 
militares de área.

Então, esse é o conceito de defesa do Exército, e nós estamos enquadrados 
aqui como força de vigilância estratégica. Isso vai fazer com que possamos entender 
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depois qual é a importância do Sisfron para as nossas Forças. Qual é a nossa 
missão? Presença e defesa da pátria. Quem passa ali no rio Paraguai ou vai pescar 
lá na região do Guariba, e passa em frente ao pelotão, vai ver um soldado armado 
ali na frente. Do outro lado tem a Bolívia. O que aquele soldado está fazendo ali 
armado? Defendendo a pátria. Mostrando para quem passa no rio que nós estamos 
ali, garantindo a nossa soberania. Se tirar aquele soldado, o que vai acontecer? 
O Exército boliviano vai invadir? Não, isso não vai acontecer. Mas, naturalmente, 
o interesse econômico das populações locais vai fazer com que haja migrações 
não autorizadas. E nós temos problemas aqui em Corumbá de construções e 
edificações que começam de um lado e terminam de outro.

Manter a soberania da fronteira oeste é missão do CMO. São 2.525 km de 
fronteira, envolvendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a 
Bolívia e o Paraguai, respectivamente, em toda a área do Comando Militar. Isso 
traduz os nossos problemas críticos: o Paraguai está no centro da América do Sul. É 
uma grande extensão de fronteira, tem uma restrição de movimento muito grande 
e a vegetação é bastante peculiar. Existe um vazio demográfico muito grande. A 
permeabilidade da fronteira seca é intensa e a dificuldade de fiscalização dos marcos 
de fronteira é muito alta também. Tem brasileiro além da fronteira, assim como tem 
extranacionais do lado de cá. Os ilícitos transnacionais traduzem fragilidade intensa.

Existe, também, a questão indígena, que é a origem de muitos problemas 
associados a fazendeiros locais. E por que essa preocupação é nossa? Porque isso 
se traduz nos movimentos sociais que acompanham essas questões. O crime 
internacional é igualmente uma questão problemática. Já temos dados e todo 
mundo vê noticiada a ação do Primeiro Comando da Capital (PCC), tanto na 
Bolívia quanto no Paraguai. Isso nos preocupa bastante, pois é o nosso ambiente 
operacional. Há muita dificuldade de progressão e, basicamente, nós necessitamos 
de embarcações para cumprirmos a nossa missão.

Agora faremos uma comparação para dizer o tamanho do peso da 
responsabilidade da brigada militar. Nós temos uma área de 169 mil quilômetros 
quadrados, contra 163 mil quilômetros quadrados de um país que é o Suriname, 
no norte da América do Sul. Para isso, nós temos 2.354 militares, só na faixa de 
fronteira, sendo 1.100 do Exército. É uma extensão muito grande. A figura 2 
mostra como nós estamos articulados para cumprir essa missão.

Nós temos, em Corumbá, o Policiamento Especializado de Fronteiras 
(Pefron); o Comando da Brigada e suas estruturas; companhias de comunicações e 
de comando; e, em Porto Murtinho, o Sisfron, além de 47 veículos. Esse batalhão 
tem cerca de setecentos homens; é um efetivo bastante reduzido para nós 
compararmos a nossa missão, dentro do que nós gostaríamos de estar prontos 
para reagir aos problemas que advêm disso.
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FIGURA 2
Articulação do Comando Militar do Oeste

Coimbra Mato Grosso
do Sul

Coxim

Corumbá

Porto Murtinho

Fonte: Exército Brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Então, dentro da área da brigada nós temos, atualmente, 577 km de fronteira 
com a Bolívia e 245 km com o Paraguai, totalizando 822 km na nossa área. 
Na figura 3 estão as forças de articulação do CMO até dois anos atrás na faixa 
de fronteira, destacamentos e subdestacamentos. Na verdade, eram três famílias 
de um militar, às vezes de um Sargento e a sua família. Isso não se traduz nas 
melhores condições para cumprir a missão, porque a família estava envolvida e 
morando lá. E aí nós mudamos. Transformamos em pelotões especiais de fronteira. 
A família já não está mais presente, fica na retaguarda. O militar está lá 100% 
do tempo, voltado para cumprir a sua missão de defesa territorial atendendo o 
que prevê a Constituição Federal. Então, essa é a situação em que vivemos. É 
uma área de quase 60 mil quilômetros quadrados e 378 km de fronteira com 
Bolívia e Paraguai.
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FIGURA 3
Forças de articulação do Comando Militar do Oeste

Fonte: Google.
Elaboração do U.S. Department of State Geographer.
Obs.: 1. PEF Porto Índio – Pelotões Especiais de Fronteira de Porto Índio; BTL – Batalhão. 

2. Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

É um problema sério quando vamos ver os nossos meios e as dificuldades de 
recursos que estamos vivendo. Aqui é a área da segunda companhia. Eu vou dizer 
que nós fazemos auditoria de marcos de fronteira dentro dos nossos reconhecimentos 
de fronteira, que são do Pefron, para cumprirmos a nossa missão, mas eu vou passar 
para temas mais interessantes. O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) é uma 
iniciativa do Estado no Mato Grosso, um grupo de gestão integrada da fronteira 
muito atuante na área de inteligência. Somos muito importantes e trabalhamos 
de forma integrada, todavia, não podemos fechar os olhos à existência das outras 
agências. Algumas questões sensíveis e importantes são relacionadas a seguir.

• Crimes transnacionais: nossa missão é a soberania, mas isso afeta a sociedade 
brasileira, porque o que passa aqui de armamento ou de droga vai para o 
coração na nossa sociedade, destruir valores. E isso, às vezes, nos chama 
à nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para apoiar a Receita Federal 
do Brasil (RFB), a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Operações Policiais 
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Especiais (Bope) para que essas estruturas tenham condições de atuar bem. 
Nós os apoiamos por meio da logística e, também, da inteligência.

• Presença estrangeira: não temos aqui qualquer sentimento ou pensamento 
xenófobo, mas nós estamos preocupados em como se traduz a nossa 
relação. Esse tópico de discussão é muito importante. Eu tenho um 
soldado que já serviu no Exército boliviano no ano passado e nesse ano ele 
está servindo no Pefron. Está achando bem melhor o Exército Brasileiro. 
Essa passagem da fronteira é muito salutar, é muito boa, mas temos que 
interpretar como isso se traduz nas nossas relações bilaterais.

• Questão indígena: o prefeito Ruiter de Oliveira falou muito bem aqui 
algumas questões, como a indígena, e mostrou como ela é sensível. 
Nós temos notícia de que alguns grupos têm duas fazendas que são 
invadidas. O proprietário, às vezes, não está presente. Tem uns problemas 
sociais advindos dessas invasões, mas só acompanhamos. Nada contra 
as moções indígenas. É importante lidarmos bem com isso. Inclusive, 
para as nossas forças, nós temos muitos soldados indígenas e eles querem 
servir o Exército. Isso ocorre mais na área de Mato Grosso.

• Garimpo: é uma atividade extremamente deletéria, destrutiva, principalmente 
do meio ambiente, e ela traz muita operação ilícita. Então, essa é uma 
preocupação que acompanhamos. O meio ambiente está dentro do nosso 
escopo de atuação. Nós temos áreas de instrução militar, e o meio ambiente, 
também, é uma preocupação muito grande para o nosso Estado brasileiro.

• Movimentos sociais: não estamos insensíveis às reivindicações, mas nós 
acompanhamos, porque isso é fator de problema social, de tensão social. 
O Sisfron se traduz em um projeto integrado de agências e órgãos no 
âmbito federal e estadual. A comunicação melhora o controle. Esse é 
o aumento da nossa capacidade de vigilância na fronteira, por isso que o 
Sisfron é importante não só para o Exército, não só para a Marinha, mas, 
também, para as outras forças, porque tem oportunidade de participar 
comprando equipamentos adequados, para melhoria dos nossos sistemas 
de comunicação estratégica.

E aqui, já finalizando: o PCN. Ele está nos contemplando com a inclusão dessa 
faixa, com vários programas previstos, ante a situação da Bolívia e do Paraguai. Ela 
vai nos trazer melhoria na infraestrutura das nossas estruturas militares, das nossas 
instituições militares, localizadas ao longo da faixa de fronteira. Vai melhorar e 
adequar as instalações para receber até estruturas do Sisfron e acomodar melhor as 
nossas tropas. É dessa maneira que nós estamos cumprindo nossa missão. Agora, eu 
vou passar a palavra para o Comandante Luciano Müller Vidal. Muito obrigado!
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Marinha do Brasil

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! Quero agradecer ao Ipea pelo convite. Vou falar um pouco da parte 
de Marinha e Guerra na fronteira do Brasil, mostrando o que a Força possui, nessa 
parte que envolve os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Gostaria 
de fazer uma introdução. Logo depois falarei sobre as organizações militares que a 
Marinha possui aqui nos estados; as organizações militares operativas exatamente 
focadas na parte da segurança; alguns aspectos operativos; os principais exercícios 
que nós realizamos aqui na faixa de fronteira; e, por fim, uma breve conclusão.

Como o General João Denison mostrou, eu também vou abordar um pouco 
a parte das fronteiras. A parte desde Cáceres, Mato Grosso, até Ponta Porã, Mato 
Grosso do Sul, que é a nossa área de atuação. O Brasil tem 890 km de águas, que 
nós chamamos de fronteira molhada. Nós temos 48 km de fronteira com a Bolívia e, 
com o Paraguai, 336 km de fronteira compartilhada, que, com a anterior, totalizam 
1.834 km de extensão. Isso é para eu mostrar rapidamente. Depois vou me ater 
exatamente na parte do município de Ladário. A Marinha possui uma delegacia 
fluvial na capital, em Cuiabá. Em Cáceres, nós temos agência fluvial, bem como 
em Porto Murtinho, focada na parte de segurança do tráfego aquaviário. A figura 4 
mostra as organizações militares da Marinha que estão no município de Ladário.

Nós temos, onde indica o pórtico, na figura 4, a parte de entrada da nossa base. 
É nesse complexo que se encontram praticamente todas as organizações militares 
marinhas, exceto a capitania fluvial, que passa na cidade de Corumbá. Nós temos 
a capitania em Corumbá, o hospital naval de Ladário e a base fluvial – toda a 
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parte logística que mantém as organizações internas é avisada pela guarda fluvial 
de Ladário. Tem um serviço de sinalização náutica, que abrange toda a hidrovia.

FIGURA 4
Ladário, Mato Grosso do Sul: organizações militares da Marinha

Fonte: Marinha do Brasil.
Obs.: 1. Pórtico – Portal de entrada da base fluvial; CFPN – Capitania Fluvial do Pantanal; HNLa – Hospital Naval de Ladário;  

ComFlotMT – Comando da Flotilha de Mato Grosso; CeIMLa – Centro de Intendência da Marinha de Ladário; EsqdHU-4 – Quarto 
Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; Com6ºDN – Comando do Sexto Distrito Naval; SSN-6 – Serviço de 
Sinalização Náutica do Oeste; BFLa – Base Fluvial de Ladário; e GptFNLa – Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário.

2. Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais  
(nota do Editorial).

Nós fazemos a parte cartográfica de todo o rio Paraguai. Nosso complexo é a base 
do sistema de sinalização e de manutenção náutica. O comando do 6o Distrito Naval, 
que é exatamente o do grande Barros Coutinho, fica com o prédio do comando e o 
centro de inteligência. Toda a parte logística do Rio de Janeiro que venha para cá é 
administrada por este último, pois é mais focada na parte de manutenção e logística. 
Nós temos, agora, a flotilha de Mato Grosso que está sob o meu comando, cujos 
meios navais vou detalhar. Nós temos, também, o Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral e o Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário.

Essas três organizações são a parte cooperativa da Marinha daqui. 
Das organizações militares operativas, tenho o comando da flotilha de Mato 
Grosso e um monitor Parnaíba, um navio, que tem a capacidade de receber um 
helicóptero. Assim, posso dizer que tenho uma capacidade maior de armamento. 
Além disso, possuímos quatro navios-patrulha da classe Piratini, os quais são de 
grande capacidade de armamento, deslocamento e flexibilidade. A velocidade 
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desse tipo de navio é bem interessante, no caso do deslocamento rápido, para 
uma determinada posição. Lembrando, também, que esses navios da Marinha 
estão preparados para içar, relacionando-os à segurança.

Em qualquer acidente no rio Paraguai, além da capitania da Marinha, os 
navios da flotilha entram como suporte logístico. Nós temos o navio-transporte 
fluvial Almirante Leverger, no qual eu consigo levar 108 fuzileiros navais a bordo. 
Isso representa uma grande flexibilidade para o transporte de tropas. Além dele, 
também tem o navio de transporte fluvial Paraguaçu, em que consigo transportar 
43 fuzileiros navais, o qual é o meu navio logístico. O que ele faz? Eu consigo 
aumentar o tempo de permanência em determinada área. Imagine que eu tenho 
que me deslocar até 600 km daqui de Ladário. Esse navio tem a capacidade de 
levar óleo, água e gêneros alimentícios para outros meios em que eles estejam 
[os fuzileiros navais]. Eu aumento o tempo de permanência naquela localidade, 
podendo ficar até trinta dias, sem ter que receber mantimentos adquiridos de fora. 
Então, é uma capacidade de logística muito grande. E, por fim, nós temos o navio 
de assistência hospitalar Tenente Maximiano (figura 5).

FIGURA 5
Navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano

Fonte: Marinha do Brasil.

É um navio focado em fazer atendimento médico e odontológico às populações 
ribeirinhas, que o conhecem como Navio da Esperança, assim como temos um 
em Manaus. Ele faz, em média, 140 dias de navegação por ano, ou seja, a partir 
do momento em que ele sai, temos 4,7 meses. Então, mensalmente, ele atua em 
áreas já predeterminadas. Nós temos esse conhecimento.
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Bom, outra organização operativa é o Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Ladário. Nós temos um efetivo de 429 homens que embarcam, como 
eu falei, nos navios da flotilha e fazem seu deslocamento para operações, 
que eu vou falar um pouco mais adiante. Além disso, nós temos três aeronaves 
UH-12 Esquilo (helicópteros), que têm um poder bem alto e são muito 
empregadas em atendimentos médicos. Especificamente na parte dos aspectos 
operativos da Marinha, nós realizamos patrulha naval, definida pelo Decreto 
no 5.129/2004 como: “A patrulha naval, sob a responsabilidade do comando 
da Marinha, tem a finalidade de programar e fiscalizar o cumprimento de leis 
e regulamentos, em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental 
brasileira”, e, no caso especificamente nosso, que eu vou falar adiante, “na 
plataforma continental brasileira e no alto-mar, respeitados os tratados, 
convenções e atos internacionais ratificados pelo Brasil”.5

Entrando na nossa área com relação às patrulhas navais, elas são realizadas 
tanto no mar quanto em águas interiores. Especificamente aqui, a patrulha naval 
é realizada em águas interiores, compostas por rios, baías, lagos, lagoas e faixas 
litorâneas, pois linhas de costa e linha-base estão sujeitas à soberania do Estado. 
A patrulha naval realiza-se da seguinte forma: temos um grupo de visita e inspeção, 
então esses militares abordam as embarcações. Eles veem a parte documental e toda 
a parte administrativa, ou seja, a capitania. Caso haja algum indício, o navio pode 
ser inspecionado e levado para as autoridades responsáveis, para fazer a autuação 
especificamente do que foi encontrado nessa embarcação. Então, a parte de patrulha 
naval é focada exatamente nessas abordagens, inclusive, nós temos um navio agora 
já fazendo patrulha naval. Essas patrulhas são realizadas praticamente todo mês – 
em média, em dez dias por mês tem um navio da Marinha fazendo patrulha naval 
na nossa área de atuação, no rio Paraguai.

Outro aspecto são as nossas operações ribeirinhas, que têm como efeito 
desejável a obtenção de controle de parte ou de toda essa área. Nas populações 
desses locais, preveem-se o controle e as escoltas de linhas de comunicação 
fluviais. O conceito de operação ribeirinha fundamenta-se no princípio de que é 
inviável o controle de vias interiores sem a fiscalização de vias terrestres, adjacências 
e vice-versa. Resumindo, a operação ribeirinha compreende exercícios tanto no 
primeiro semestre quanto no segundo. Nós treinamos: aquela área adjacente ao rio 
[Paraguai] foi tomada por alguns guerrilheiros e deslocamos uma tropa de fuzileiros 
navais, via navegação fluvial, para retomar aquela área.

A parte operacional evita o controle da linha de comunicação fluvial, então, 
esse exercício é efetivado. Nós realizamos pelo menos dois exercícios de grande 
monta no ano: um no norte, no tramo Corumbá e Cáceres; e outro na fronteira 

5. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5129.htm>. 
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sul, no tramo sul de Corumbá a Porto Murtinho. Então, determinamos uma área e 
ela é tomada pelos fuzileiros. Nós fazemos uma retomada, e isso se chama operação 
ribeirinha. A figura 6 mostra o desembarque dos fuzileiros navais.

FIGURA 6
Desembarque de fuzileiros navais em operação simulada

Fonte: Marinha do Brasil.

Eles saem do navio, nos chamados simuladores táticos navais, que são as 
embarcações de alumínio e vão para a terra para tomar aquela área, que simulamos 
com outros militares, dominada por algum grupo. Esse é o nosso treinamento, 
realizado na parte de operações ribeirinhas. Então, resumindo: operações ribeirinhas 
e patrulha naval são realizadas aqui na nossa faixa de fronteira. Muito obrigado.

Bolívar Pêgo (moderador)

Agradeço ao General João Denison e ao Capitão de Mar e Guerra Luciano Vidal 
pelas ótimas apresentações. Vamos para a próxima apresentação: convido o professor 
Tito de Oliveira, por gentileza.


