
O EXÉRCITO BRASILEIRO gerencia seu Portfólio Estratégico e cada 
programa contribui para gerar as capacidades necessárias para o 

cumprimento de suas missões constitucionais.
O Escritório de Projetos do Exército (EPEx) é o responsável pelo planejamento 
e coordenação das ações de interesse do Portfólio, dos Programas e seus 
Projetos. O Portfólio traz uma significativa quantidade de benefícios à 
sociedade, entre outros: fortalecimento da Base Industrial de Defesa, 
desenvolvimento de tecnologias duais, geração de empregos, projeção 
internacional, paz social e segurança.

Tem por objetivo equipar a Força 
Terrestre com um sistema de mísseis 
e foguetes de alta tecnologia, capaz 
de atingir alvos entre 15 e 300 km, a 
partir das plataformas das viaturas do 
Sistema ASTROS.

Visa manter a Aviação do Exército como um 
vetor de modernidade e eficiência operacional, 
dotando o Exército Brasileiro com melhores 
condições de cumprir as suas missões: Braço 
Forte nas ações de combate e Mão Amiga nas 
tarefas de apoio à população.

Tem como objetivos recuperar e 
obter a capacidade do Sistema 
Operacional Defesa Antiaérea, para 
permitir a proteção das estruturas 
estratégicas terrestres brasileiras, 
das áreas sensíveis e da Força 
Terrestre, quando de seu emprego.

DEFESA CIBERNÉTICA NA DEFESA 
NACIONAL

Visa assegurar, de forma 
conjunta, o uso efetivo do 
espaço cibernético (preparo 
e emprego operacional) pelo 
Ministério da Defesa (MD) e 
pelas Forças Armadas e impedir 
ou dificultar sua utilização 
contra os interesses nacionais.

Tem por finalidade coordenar e 
integrar os projetos e processos 
do Setor Estratégico Cibernético 
e desenvolver as capacidades 
cibernéticas da Força Terrestre.

Tem por objetivos transformar 
a Infantaria Motorizada em 
Mecanizada e modernizar 
a Cavalaria Mecanizada, 
contribuindo para a retomada 
da capacidade da Base Industrial 
de Defesa Brasileira, com a 
fabricação em território nacional 
da nova família de Viaturas 
Blindadas Sobre Rodas. 

Tem por objetivo dotar as 
organizações militares do 
Exército Brasileiro de Sistemas 
e Materiais de Emprego Militar, 
necessários à obtenção da 
capacidade operacional plena, 
segundo a concepção da 
Estratégia Nacional de Defesa.

Visa ampliar a capacidade do Exército 
Brasileiro de coordenar operações na 
proteção da sociedade, destacando: 
a proteção de Estruturas Estratégicas 
Terrestres (Infraestruturas Críticas); apoio 
a Defesa Civil; coordenação de segurança 
e atuação em Grandes Eventos; operações 
de Garantia da Lei e da Ordem  (GLO), 
Garantia da Votação e Apuração (GVA) em 
pleitos eleitorais; e ações de prevenção e 
combate ao terrorismo.

SISTEMA INTEGRADO DE 
MONITORAMENTO DE 
FRONTEIRAS

Visa à implantação de um 
sistema que potencialize a ação 
do Estado na faixa de fronteira 
terrestre, ampliando a presença 
e a capacidade de atuação dos 
entes governamentais, por meio de 
equipamentos de sensoriamento, 
de apoio à decisão e de apoio ao 
emprego operacional. 

É o fortalecimento da Dimensão 
Humana da Força, por meio de 
um conjunto de fatores geridos 
pela Instituição, que influenciam 
o profissional militar e o servidor 
civil, do ambiente de trabalho aos 
seus familiares.

Tem por finalidade atualizar o Sistema 
de Educação e Cultura do Exército, com 
vistas a atender às novas competências 
exigidas para o profissional militar da Era 
do Conhecimento, por meio de um sistema 
de educação continuada, buscando a 
absorção da cultura de inovação e o 
desenvolvimento do pensamento crítico.

PROGRAMAS

“Disposição para mudar é o que a Nação está a 
exigir agora de si mesma, de sua liderança, de seus 
marinheiros, soldados e aviadores. Não se trata apenas 
de financiar e de equipar as Forças Armadas. Trata-se 
de transformá-las, para melhor defenderem o Brasil.”
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Centros de Comando e Controle

Comunicações Estratégicas

Comandos Satelitais

Comunicações Táticas

Infraestrutura

Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE)

Sensores Ópticos e Optrônicos

Sensores Radar e Câmeras de Longo Alcance

Software de Apoio à Decisão (SAD)

Suporte Logístico Integrado

A vertente do sensoriamento e apoio à decisão do 
SISFRON foi estruturada em dez subsistemas 
funcionais. A implantação do Projeto Piloto visa, 
fundamentalmente, validar, em escala reduzida, o 
alinhamento desses subsistemas integrantes às 
condicionantes doutrinárias e operacionais da Força 
Terrestre.
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Tem por objetivo a melhoria de 
instalações, a aquisição de meios de 
transporte (terrestres, aéreos e fluviais) e 
de equipamentos de operação intermodal. 
Na esfera da tecnologia da informação 
e comunicação, o foco encontra-se no 
contínuo desenvolvimento de sistemas 
de comando e controle logísticos, bem 
como naqueles de gestão do material.

Visa à implantação, reorganização, 
adequação e aperfeiçoamento 
da estrutura das Organizações 
Militares da Força Terrestre, em 
todas as áreas estratégicas do 
Território Nacional.

Tem a finalidade de Modernizar o 
Sistema Operacional Militar Terrestre 
do Exército (SISOMT) e ampliar, 
progressiva e seletivamente, as 
capacidades das Organizações 
Militares da Força Terrestre.

Visa ampliar a capacidade operacional do 
Sistema de Engenharia do Exército, a fim de 
garantir o efetivo apoio de Engenharia no 
emprego da Força Terrestre em operações 
militares e nas atribuições subsidiárias, bem 
como, aperfeiçoar a gestão ambiental das 
atividades militares no âmbito do Exército.

Tem como objetivo ampliar a Capacidade 
Militar Terrestre do Comando Militar 
da Amazônia e do Comando Militar do 
Norte, bem como a Capacidade Operativa 
na faixa de fronteira da Amazônia, com a 
implantação de Organizações Militares 
(OM), adequação da infraestrutura e 
revitalização das OM já existentes.

A Gestão da Tecnologia da Informação e 
Comunicações é um conjunto de projetos 
que visa dar ao Exército o suporte de 
Tecnologia da Informação necessário 
para o cumprimento de sua missão.

BENEFÍCIOS DO PORTFÓLIO À SOCIEDADE

GOVERNANÇA DO PORTFÓLIO

AMPLITUDE DO SISTEMA 
FAIXA DE FRONTEIRA

16.886 Km - Faixa de 150 Km
Diversidade regional

Grandes distâncias e áreas remotas

Fraca presença do Estado

Necessidade de monitoramento baseado
em sensoriamento remoto

Grande ocorrência de ilícitos transfronteiriços
e ambientais

O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à 
decisão e de emprego operacional cujo propósito é fortalecer a 
presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira. 
Foi concebido por iniciativa do Comando do Exército, em 
decorrência da aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 
2008, que orienta a organização das Forças Armadas sob a égide 
do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. O 
sistema enfatiza o adensamento de Unidades das Forças Armadas 
nas fronteiras e impulsiona a capacitação da indústria nacional para 
a conquista da autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa. 

O SISFRON deverá incrementar a capacidade de monitorar as áreas 
de fronteira, assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados entre 
diversos escalões da Força Terrestre, bem como, produzir 
informações confiáveis e oportunas para a tomada de decisões. 
Deverá ainda, atuar prontamente em ações de defesa ou contra 
delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos 
dispositivos constitucionais e legais que regem o assunto, em 
operações isoladas ou em conjunto com as outras Forças Armadas 
ou, ainda, em operações interagências, com outros órgãos 
governamentais. Os meios de sensoriamento do SISFRON estarão 
desdobrados ao longo dos 16.886 quilômetros da faixa de fronteira, 
monitorando uma faixa de 150 Km ao longo de toda linha de 
fronteira. Além disso, servirá de instrumento para a integração da 
atuação dos vários escalões de emprego da Força Terrestre, desde 
patrulhas e postos de controle na faixa de fronteira, passando pelos 
batalhões, brigadas, divisões, Comandos Militares de Área e 
chegando ao Comando de Operações Terrestres (COTER), em 
Brasília. Dessa forma, o SISFRON terá condições de compartilhar os 
benefícios de seus produtos e serviços com outros órgãos 
governamentais em todos os níveis.

Conheça o SISFRON

Atuação

Projeto-Piloto
O Exército Brasileiro estabeleceu que o Projeto-Piloto do 
SISFRON fosse implantado na 4ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada (4ª Bda C Mec), em Dourados, Mato Grosso do Sul 
(MS). Essa Grande Unidade do Exército Brasileiro, cuja zona de 
ação abrange cerca de 650 km de faixa de fronteira, é 
subordinada ao Comando Militar do Oeste (CMO), com sede em 
Campo Grande (MS). O escopo do Projeto-Piloto objetiva a 
integração das ações desenvolvidas nos Centros de Comando e 
Controle fixos e móveis da 4ª Bda C Mec,  de seus elementos de 
manobra e do CMO, do Centro Regional de Monitoramento, em 
Campo Grande, e do Centro de Monitoramento de Fronteiras, 
em Brasília. Para tal, o projeto prevê aquisições de 
equipamentos óticos e eletrônicos, de comunicações táticas e 
estratégicas, de inteligência de comunicações, todos de alta 
tecnologia que integram diversos subsistemas. Além disso, 
torres da rede estratégica de comunicações fixas, denominadas 
infovias, compõem o sistema de sensoriamento e apoio à 
decisão. Em complemento, são adquiridos materiais para o 
apoio à atuação da Brigada, tais como viaturas, equipamentos 
para o estabelecimento de postos de bloqueio e controle de 
estradas, torres de iluminação, embarcações logísticas e 
operacionais, equipamentos de engenharia e outros. A 
construção de depósitos e instalações logísticas, obras de 
infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) estão 
também inseridas no escopo do Projeto.


