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RESUMO 
 
 
Esse trabalho teve como objetivo geral verificar o emprego do Exército Brasileiro no 
combate aos ilícitos transfronteiriços na faixa de fronteira na área de responsabilidade 
do Comando Militar da Amazônia e os reflexos para o preparo de suas tropas. Essa 
faixa de fronteira encontra-se inserida na floresta equatorial amazônica, possuindo 
inúmeros rios e trilhas que dificultam sua fiscalização, tornando-a vulnerável a toda 
ordem de ilícitos transnacionais. Ademais, as Forças Armadas se fazem presentes 
permanentemente nos mais distantes e inóspitos pontos ao longo dessa região com 
o intuito de manter a integridade e a soberania nacional. Diante desse cenário, leis 
complementares foram promulgadas atribuindo às Forças Armadas a possibilidade de 
atuar, como atribuições subsidiárias e por meio de ações preventivas e repressivas, 
na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços. Tudo isso gerou nos últimos anos 
um aumento gradativo da participação do Exército Brasileiro, em especial o Comando 
Militar da Amazônia, em operações na faixa de fronteira. Assim, por meio da análise 
de manuais, relatórios, sítios oficiais e outros trabalhos sobre o tema, objetivou-se 
especificamente apresentar a faixa de fronteira e os tipos de ilícitos encontrados na 
área do Comando Militar da Amazônia, as Grandes Unidades e Unidades presentes 
nessa área de responsabilidade, bem como se dá o emprego e preparo do Comando 
Militar da Amazônia no combate aos ilícitos transnacionais. Finalmente, conclusões 
acerca do reflexo dessas ações para o preparo das tropas deste Comando, atendendo 
ao objetivo geral da pesquisa, onde foram elencadas reflexões e sugestões acerca do 
aperfeiçoamento da doutrina no emprego de tropas na faixa de fronteira da Amazônia 
Ocidental contra ilícitos transfronteiriços. 
 

 

Palavras-chave: Geopolítica; Amazônia; Faixa de Fronteira; Ilícitos transfronteiriços. 



 

ABSTRACT 
 
 
The general objective of this work was to verify the use of the Brazilian Army in 
combating cross-border crimes in the border area in the Amazon Military Command's 
area of responsibility and the consequences for the preparation of its troops. This 
border strip is located in the Amazonian equatorial forest, with numerous rivers and 
trails that make it difficult to inspect, making it vulnerable to all kinds of transnational 
illicit activities. Furthermore, the Armed Forces are permanently present in the most 
distant and inhospitable points throughout this region in order to maintain integrity and 
national sovereignty. In this scenario, complementary laws were enacted giving the 
Armed Forces the possibility to act, as subsidiary attributions and through preventive 
and repressive actions, in the border strip, against cross-border crimes. All this has 
generated in recent years a gradual increase in the participation of the Brazilian Army, 
especially the Amazon Military Command, in operations along the border. Thus, 
through the analysis of manuals, reports, official sites and other works on the subject, 
the aim was specifically to present the border strip and the types of illicit activities found 
in the Amazon Military Command area, the Large Units and Units present in this area 
of responsibility, as well as the employment and training of the Amazon Military 
Command in combating transnational crimes. Finally, conclusions about the reflection 
of these actions for the preparation of troops in this Command, meeting the general 
objective of the research, where reflections and suggestions were listed on the 
improvement of the doctrine in the use of troops in the Western Amazon border strip 
against transboundary crimes. 
 
 
Keywords: Geopolitics; Amazon; Border Strip; Cross-border offenses 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O emprego do Exército Brasileiro (EB) no combate aos ilícitos transfronteiriços 

tem se intensificado no século XXI, com destaque para as regiões situadas na área 

da Amazônia e sua imensa hileia latifoliada equatorial. 

A Floresta Amazônica abrange porções territoriais do BRASIL, GUIANA, 

GUIANA FRANCESA, SURINAME, VENEZUELA, COLÔMBIA, PERU, BOLÍVIA e 

EQUADOR. Sua extensão na fronteira brasileira com os países condôminos é de 

cerca de 11.000 km, que embora legal e historicamente definida, em largos trechos 

não é nitidamente balizada, em virtude da cobertura vegetal da floresta (BRASIL, 

1997a.). 

Segundo o Livro Branco de Defesa Nacional (2016), a Amazônia representa 

um dos focos de maior interesse da defesa do país. A região equivale a mais de 45% 

do território nacional e se caracteriza, entre outros elementos, por possuir baixa 

densidade populacional, extensa faixa de fronteira e pela predominante presença da 

Floresta Amazônica. Por essas características peculiares, pautas como o 

desenvolvimento sustentável, a integração nacional e a cooperação com os países 

fronteiriços nos aspectos referentes à segurança e ao combate aos ilícitos 

transnacionais revestem-se de relevância nacional. 

Face aos parcos recursos do instrumento estatal, os crimes transfronteiriços 

ocorridos no entorno estratégico da Amazônia Legal são combatidos, historicamente, 

com o emprego das Forças Armadas em áreas da faixa de fronteira amazônica para 

garantir a soberania do Estado brasileiro. Essa faixa supramencionada, de acordo 

com a Lei Nr 6.634, de 2 de maio de 1979:  

“Art. 1º: É considerada área indispensável à segurança Nacional a faixa 

interna de 150Km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha 

divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de 

Fronteira.” (BRASIL, 1979). 

A limitada capacidade de fiscalização dos órgãos de segurança pública 

decorrente da insuficiência de meios em pessoal e material, associada às 

particularidades e peculiaridades da área de fronteira do Brasil com os países 

vizinhos, fez dessa região um local propício para o crescimento dos crimes 

considerados transfronteiriços. Ao longo das últimas décadas, as dificuldades 

operativas dos Órgãos de Segurança Pública (OSP) na faixa fronteiriça favoreceram 
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a ocorrência de vários ilícitos, tornando-a uma área extremamente sensível (DANTAS, 

2014, apud  MUNIZ, 2018). 

Nesse contexto, o Estado Brasileiro resolveu alterar a Lei Complementar (LC) 

nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispões sobre as normas gerais para a organização, 

o preparo e o emprego das Forças Armadas, por meio da LC nº 136, de 25 de agosto 

de 2010, atribuindo às Forças Armadas a possibilidade de atuar, como atribuições 

subsidiárias e por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 

terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais. (MUNIZ, 2018) 

A definição do Exército Brasileiro para ações subsidiárias está descrita no 

Manual Operações Interagências, EB.70-MC.10.248:  

“4.3.1 As ações subsidiárias, compreendidas pelo conjunto de ações 

realizadas pela Força Terrestre em apoio aos órgãos governamentais em 

cooperação com o desenvolvimento nacional e bem-estar social, são de 

natureza “não militar”, mas são levadas a efeito pelas Forças Armadas por 

razões socioeconômicas, esgotamento da capacidade do instrumento estatal 

responsável, insuficiência ou inexistência dessa capacidade na área onde se 

fazem necessárias essas atividades.” (BRASIL, 2020). 

Para Serpa (2015, apud MUNIZ, 2018, p. 15), o Exército Brasileiro, como 

participante nas Operações Interagências, vem recebendo impactos no seu preparo e 

emprego no combate aos ilícitos na Amazônia, tendo como intuito adaptar-se a este 

tipo novo de operação. 

Com a intensificação desta atribuição subsidiária nesta última década, a fim de 

delimitar o presente estudo, esse trabalho buscará realizar a análise dos dados do 

ano de 2017 em diante, referente aos resultados das operações realizadas na Faixa 

de Fronteira.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar os reflexos para 

o preparo das tropas do Comando Militar da Amazônia, particularmente no que se 

refere ao combate aos ilícitos transfronteiriços, na área de responsabilidade desse 

Comando Militar de Área. 

 

1.1 O PROBLEMA 
 

Para Piletti (2008), embora os problemas relacionados à ocupação, ao 

desenvolvimento e à exploração da Amazônia brasileira apareçam como prioritários 

neste momento, a região, por suas próprias características físicas, é também palco de 
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uma série de questões mais tipicamente relacionadas à segurança, e que 

crescentemente chamam a atenção da mídia e se fazem presentes nas discussões 

dos setores responsáveis pela defesa nos países sul-americanos. Dentre essas 

questões, destacam-se os diversos tipos de ilícitos transnacionais, em especial o 

tráfico de drogas e de armas, e a atuação de grupos militares não-estatais em países 

vizinhos ao nosso e próximos à fronteira com o Brasil. 

De acordo com Rossi (2006, apud Piletti,2008 p. 20), dentre as “novas 

ameaças”1 presentes na América do Sul, o narcotráfico é o foco das maiores atenções, 

seguido do terrorismo, do crime organizado, do tráfico de armas, da guerrilha e grupos 

subversivos, dos problemas sociais e do meio-ambiente.  

O narcotráfico juntamente com outros ilícitos transnacionais que afetam os 

países fronteiriços com o Brasil se transformaram, especialmente a partir dos anos 

1990, em uma ameaça relacionada diretamente à segurança nacional e à integridade 

do Estado Brasileiro, devendo ser combatido a partir do novo conceito de segurança, 

inclusive com a participação das Forças Armadas adaptadas à nova função.  

Além de atender a esses novos preceitos, a Força Terrestre (F Ter) deve estar 

em permanente estado de prontidão para atendimento das demandas da defesa 

nacional, a fim de contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 

constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e 

cooperando para o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. (BRASIL, 2017). 

Nesse interim, o Exército Brasileiro vem organizando uma distribuição regional 

para realocar suas tropas no ambiente amazônico e fazer frente a essas novas 

ameaças, aumentando sua eficiência no combate aos ilícitos transnacionais. Segundo 

Medeiros Filho,  

“Os espaços fronteiriços na Amazônia constituem sério desafio ao Estado 

brasileiro, exigindo a adoção de políticas territoriais excepcionais. Há um 

conjunto de fatores que justificam tais políticas, relacionados a fatores 

naturais (clima e vegetação que tornam a região um ambiente de difícil 

acesso aos transportes terrestres), à baixa densidade demográfica e a 

dificuldades logísticas, resultantes desses fatores, que dependente, quase 

que exclusivamente, das vias fluviais e aéreas. Trata-se de uma região 

 
1  Segundo Piletti (2006) o conceito de novas ameaças envolveria atividades diversificadas tais como o 

terrorismo e o crime organizado em geral, podendo estender-se eventualmente para questões 
relacionadas aos movimentos sociais, à migração internacional, aos direitos humanos, e ao meio-
ambiente, entre outras, as quais representariam um grande risco para os governos e as sociedades 
“democráticas” e para a paz mundial. 
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periférica, carente da presença do Estado. Essa situação tem sido agravada 

pela presença de fluxos de ilícitos transfronteiriços que transbordam entre os 

países vizinhos, dentre os quais se destaca o transporte de cocaína pelos 

rios da região advindos dos dois maiores centros produtores do mundo 

(Colômbia e Peru) em busca do comércio internacional via Oceano Atlântico” 

(MEDEIROS FILHO, 2020, p.79). 

É neste contexto supracitado, pois, que emerge a problemática da pesquisa 

que ora se inicia. 

Em um ambiente de novas ameaças globais, quais são os reflexos para o 

Exército Brasileiro das ações do Comando Militar da Amazônia (CMA) no combate 

aos ilícitos transfronteiriços ?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os resultados que se pretendem alcançar com o presente trabalho serão 

substanciados pela análise das peculiaridades do emprego do Comando Militar da 

Amazônia no combate aos ilícitos transfronteiriços. Tudo com a finalidade de concluir 

sobre os reflexos para o preparo de suas tropas nesta ação subsidiária na faixa de 

fronteira. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

A fim de elencar o objetivo geral do trabalho, deve-se responder, inicialmente, 

ao seguinte questionamento já citado anteriormente como o problema a ser analisado:  

quais são os reflexos para o preparo da tropa, partindo da análise do emprego do 

Comando Militar da Amazônia, no combate aos ilícitos transfronteiriços? As respostas 

a esse questionamento serão fundamentais para que se possa atingir o objetivo geral 

proposto para esse trabalho de pesquisa, qual seja: 

Compreender os reflexos para o preparo de suas tropas das ações do 

Comando Militar da Amazônia desenvolvidas na Faixa de fronteira da Amazônia 

Ocidental para coibir as ameaças internas e transnacionais. 

 



19 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Com a finalidade de permitir a conquista do objetivo deste trabalho num 

desenvolvimento lógico, coerente e progressivo, foram levantados os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Caracterizar a Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental; 

b. Descrever as ameaças presentes na Faixa de Fronteira da Amazônia 

Ocidental;  

c. Apresentar a Organização, estrutura e articulação do Comando Militar da 

Amazônia para fazer frente as ameaças internas e transnacionais presentes 

na faixa de fronteira; 

d. Apresentar como ocorre o preparo e o emprego do EB no combate aos 

delitos transfronteiriços na faixa de fronteira amazônica. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

A fim de permitir uma abordagem exequível, com profundidade adequada e 

coerente com a proposta deste trabalho acadêmico, a pesquisa delimita-se as 

operações realizadas na Faixa de fronteira pelo Comando Militar da Amazônia; no 

espaço, à Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental; no nível institucional, ao Exército 

Brasileiro focado no Comando Militar da Amazônia; e no nível temporal, ao ano de 

2017, 2018 e 2019, com números das operações e Recursos Humanos envolvidos, 

no combate as ameaças internas e transnacionais. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 

O referente estudo abordou a problemática dos ilícitos transfronteiriços que 

afetam o dia-a-dia de muitos brasileiros numa região importante para o país. A região 

Amazônica possui uma importância estratégica para o país e o mundo em função das 

temáticas ambiental, de segurança hídrica e energética e suas grande riquezas 

minerais.  

Além disso, a pesquisa tratou de um tema que reflete na manutenção da 

segurança, integridade e soberania nacional. A missão do EB de garantir as nossas 

fronteiras terrestres e confrontar as potenciais ameaças. 
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Nesse sentido, o presente trabalho expõe um discussão embasada em leis, 

manuais militares, pesquisas científicas e relatórios sobre os reflexos para EB de seu 

emprego no combate aos ilícitos transfronteiriços na Área de Responsabilidade do 

CMA. 

Além disso, pretendeu-se agregar valor às pesquisas anteriormente realizadas, 

produzindo conhecimentos para um maior desenvolvimento da Força Terrestre 

nessas questões. Cabe ressaltar que, este trabalho não tem a pretensão de esgotar 

o assunto, mas, servir de instrumento para sua discussão. 

2 METODOLOGIA 
 

Nessa seção é apresentada a metodologia que será utilizada para desenvolver 

o trabalho, evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, coleta de dados, 

tratamento de dados e limitações do método. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Após o estudo inicial e considerando os pressupostos existentes para o 

desenvolvimento desse trabalho, esta pesquisa teve uma abordagem do tipo 

qualitativa, descritiva, explicativa e bibliográfica. A pesquisa é qualitativa, visto que 

requer procura de fontes de informações mais profundas, cuja seleção contempla a 

subjetividade, mas que permitam entender o combate aos ilícitos transfronteiriços e 

na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental. Descritiva porque pretende evidenciar 

caraterísticas do tema em pauta, visando definir as suas naturezas e estabelecer 

correlações entre as mesmas. A pesquisa descritiva serviu de base para a pesquisa 

explicativa, que tentou tornar fácil o entendimento do assunto. Bibliográfica porque 

teve sua fundamentação teórico-metodológica baseada na investigação de livros, 

artigos, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas de acesso livre ao 

público em geral. 

 

3.2 COLETA DE DADOS  

 

Esta pesquisa realizou o levantamento de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica de literatura (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes 
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eletrônicas) de fontes confiáveis, pesquisa de campo, através de questionários e 

entrevistas, quando possível. Nesta oportunidade, foi feita a seleção da 

documentação que será utilizada para atingir os objetivos do trabalho. As conclusões 

decorrentes desta pesquisa possibilitarão reunir um cabedal de dados a serem 

empregados para evidenciar os reflexos das operações de combate aos ilícitos 

transfronteiriços para o preparo das tropas do Comando Militar da Amazônia. 

 

3.3  TRATAMENTO DE DADOS 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual fica evidenciada a procura 

subjetiva de fontes de informação, desde as rasas até as mais profundas, o tratamento 

dos dados se deu de forma não estatística. Em decorrência, foram empregadas as 

técnicas de análise de conteúdo e da histografia. A análise de conteúdo permitiu obter 

significados apurados do conhecimento levantado e a histografia facilitou o resgate de 

informações pretéritas que permitiu compreender e desenvolver o assunto em tela.  

 

3.4  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 O método escolhido possui limitações, haja vista que, por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, esteve limitada às consultas realizadas pelo autor, que buscou 

a maior variação possível. Entendeu-se como de extrema importância a seleção 

criteriosa das fontes a serem utilizadas no trabalho, a fim de se alcançar uma 

fundamentação sólida do tema pesquisado. Enfim, a metodologia utilizada buscou 

evidenciar de forma objetiva e clara os seus tipos, tratamento de dados e as limitações 

dos métodos elencados. Com isso, acredita-se que a metodologia escolhida permitiu 

alcançar com sucesso o objetivo final desta pesquisa.  

 

3 A FAIXA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL 
 

A fronteira, destacada ou não como característica essencial da Nação -

Estado, sempre existe e é vital - é a linha ou faixa periférica que contorna o território, 

de cuja soberania o Estado não pode abdicar. Sendo, como é, uma região 

periférica, é a faixa de contato com outras soberanias, com o mar ou com o espaço 

aéreo cujos limites jurisdicionais e direito de utilização são regulados por leis 
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internacionais. As fronteiras são, portanto, regiões sensíveis, onde os direitos 

soberanos dos Estados se contactam fisicamente. (MATTOS,2020). 

Patarra e Baeninger (2006, apud BRASIL, 2013) também destacam a 

fragilidade do conceito da fronteira como limite geográfico e ressaltam a 

vulnerabilidade dos espaços fronteiriços, que permeados pela transnacionalidade,  

“...vão constituindo pontos particularmente vulneráveis aos efeitos perversos 

da globalização e dos acordos comerciais sobre as condições de vida de 

grupos sociais envolvidos. Onde anteriormente observava-se a extensão de 

questões agrárias não resolvidas, hoje observa-se uma crescente 

vulnerabilidade, com maior insegurança em face dos efeitos paralelos das 

rotas do narcotráfico, do contrabando e dos procedimentos ilícitos de lavagem 

de dinheiro e outras modalidades de corrupção que aí encontram seu “nicho” 

de ação” (Patarra & Baeninger, 2006, apud BRASIL, 2013, p.37). 

No Brasil, a faixa de fronteira existe desde o século XIX, quando então se 

estabelecia uma largura de 10 léguas, equivalentes a cerca de 65 km, depois ampliada 

para 100 km. Atualmente, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

estipula a faixa de fronteira de 150 km de largura a partir da linha de fronteira, 

considerando-a fundamental da perspectiva da defesa do território:(VARGAS, 2017) 

  “Art. 20. [...]  

§ 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada 

fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização 

serão reguladas em lei.” (BRASIL, 1988, p.26) 

Para Becker (1988), a fronteira recebe um novo conceito geopolítico em razão 

da necessidade de ser repensada fruto da imensidão e das riquezas do território 

Amazônico Brasileiro. Esse espaço não pode ser mais pensado exclusivamente como 

franjas do mapa do qual a imagem evoca a tradução de limites espaciais, 

demográficos e econômicos conjugados a uma determinada formação social. Isso se 

faz necessário porque a tecnologia moderna coloca as comunicações em rede, isto é, 

o limite físico não representa mais uma barreira para o contato entre pessoas e 

grupos, pois eles se conectam em redes. Portanto, a mera marcação de fronteiras, de 

limites, nada representam se não houver uma ação eficaz do Estado para controle e 

segurança de suas populações e seus territórios. (apud JUNIOR, 2019) 

Em reação à região de Faixa de Fronteira do Arco Norte, a área compreende 

municípios ao longo de mais de dez mil quilômetros, abrangendo seis Estados da 

Federação (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima), em uma área de 
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atuação que corresponde a 32% do território nacional, onde habitam cerca de 8 

milhões de pessoas, dentre as quais inclui-se 30% da população indígena do Brasil 

(PEREIRA, 2017)  

Mais recentemente, a importância dessa região passou a ser explicitada na 

Política de Defesa Nacional da seguinte forma:  

“A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de 

biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do 

Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas pela baixa 

densidade demográfica e pelas longas distâncias, associadas à precariedade 

do sistema de transportes terrestre, o que condiciona o uso das hidrovias e 

do transporte aéreo como principais alternativas de acesso. Estas 

características facilitam a prática de ilícitos transnacionais e crimes conexos, 

além de possibilitar a presença de grupos com objetivos contrários aos 

interesses nacionais (BRASIL, 2005, p.03). 

 

FIGURA 1: Particularidades da Fronteira na Amazônia Ocidental 

Fonte: (BRASIL, 2018) 

Segundo Amorim (2012), as fronteiras, especialmente as amazônicas, são 

regiões naturalmente distantes dos grandes centros e das políticas estatais, além de 
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estarem expostas a grande influência estrangeira. Assim precisam ser tratadas como 

áreas estratégicas, voltadas à preservação do nacionalismo e a segurança nacional.  

 

FIGURA 2: Sub-regiões da faixa de fronteira na Amazônia Ocidental 

Fonte: (BRASIL, 2018) 

No limite fronteiriço da Amazônia brasileira com seus vizinhos, existe um baixo 

grau de desenvolvimento econômico, baixa densidade demográfica e precária 

atuação dos serviços, o que de certa forma contribui para o surgimento de zonas de 

instabilidade na fronteira, convivendo com meândricas peculiaridades ecológicas 

(KOLK,1996; KILKA, 2006), geopolíticas (RIBEIRO, 2005) e mais de 12.000km de 

fronteiras internacionais (COELHO, 1992: 14; PARODI,2002) abrangendo uma área 

que corresponde a mais da metade do território nacional (Amazônia Legal) 

(MONTEIRO, 2010 p. 41). (apud COUTO; SANTOS; RIBEIRO, 2019) 
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FIGURA 3: Densidade demográfica da Fronteira na Amazônia Ocidental 

Fonte: (BRASIL, 2018) 

As características geográficas adversas dessas regiões lindeiras, a escassez 

de recursos, a estrutura deficitária dos órgãos responsáveis pela atuação na faixa de 

fronteira, o pequeno número de postos de fiscalização, o reduzido efetivo de agentes 

federais e a corrupção são outros fatores que contribuem para aumentar a fragilidade 

do controle por parte do Estado (SANTANA, 2012). 
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FIGURA 4: Principais rios de penetração na bacia amazônica 

Fonte: (BRASIL, 2018) 

Além disso, nas fronteiras da Pan Amazônia2, existem um grande número de 

rios e afluentes penetrantes dentro do ambiente inóspito de selva que dificultam a 

segurança e a fiscalização dos órgãos de defesa e segurança pública presentes no 

local. 

4 AS AMEAÇAS PRESENTES NA FAIXA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL 

O Brasil possui um grande vazio demográfico nas áreas fronteiriças e este fator 

propicia o aumento do número de casos de ilícitos praticados na região, que são 

qualificados como crimes transfronteiriços. Estes crimes são aqueles que ultrapassam 

os limites de um país e desrespeitam políticas entre Estados, sendo praticados por 

pessoas e grupos, com ramificações em ambos os lados da fronteira. Os crimes, em 

sua grande maioria, reverberam em todos os demais estados, causando prejuízos à 

sociedade, evasão de divisas e problemas de segurança (SERPA, 2020). 

Fenômeno dos anos 1990, as barreiras comerciais e financeiras internacionais 

foram abaixo juntamente com o Muro de Berlim. A assinatura de tratados de livre 

comércio, a abertura das fronteiras e a rede mundial de computadores, a internet, 

 
2 A Pan-Amazônia envolve os países que têm a floresta amazônica em seu território. Colômbia, Peru, 
Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname, além do Brasil. 
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facilitaram a circulação de pessoas e bens e aumentaram o fluxo de informações ao 

mesmo tempo em que permitiram o crescimento do tráfico de drogas, armas e outros 

produtos lucrativos para o crime organizado (SANTANA, 2012). 

O crime transnacional é uma ameaça às instituições democráticas e à 

Segurança Nacional e um desafio para os ordenamentos jurídicos nacionais e 

internacionais. Os criminosos aproveitam todas as brechas das normas jurídicas para 

burlar o aparato legal. A adaptação do ordenamento jurídico para enfrentar a nova 

ameaça é lenta e não acompanha a metamorfose da estrutura criminosa. O combate 

ao crime organizado requer uma evolução urgente nos sistemas jurídicos nacionais e 

internacionais (SANTANA, 2012).  

Por definição, entende-se por delito transfronteiriço a conduta dolosa ou 

culposa que se constitui em fato tipificado por lei, antijurídico e punível, sendo que sua 

execução ultrapassa os limites das fronteiras de um país (JESUS, 2011 apud 

BRANDÃO et al, 2018). 

Os principais crimes transfronteiriços no Brasil são: tráfico de drogas, realizado 

por quadrilhas e cartéis de traficantes, que usam o país como rota para escoar as 

drogas; evasão de divisas, principalmente cigarros, pneus, brinquedos e componentes 

eletrônicos e de informática; tráfico de armas e munição, que fortalecem milícias e 

Organizações Criminosas em estados brasileiros; e outros crimes, como tráfico de 

pessoas e tráfico de recursos naturais e minerais.  

Nos quase 17.000 Km da fronteira do Brasil, 9.500 Km são permeados por rios 

que nascem nos países vizinhos e descem em direção ao território nacional, servindo 

como rotas de atuação do crime organizado. Nestas regiões são cometidos crimes de 

toda ordem como o contrabando e o tráfico de armas e drogas. A região fronteiriça é 

reconhecidamente a principal porta de entrada do comércio ilícito que abastece o 

mercado consumidor das grandes capitais do Brasil e gera violência e insegurança 

pública (SANTANA, 2012). 

Clarificando este entendimento para os membros da Força Terrestre, foi 

editada a Portaria nº 061, de 16 de fevereiro de 2005, do Comandante do Exército, 

que apresenta um rol não taxativo de crimes sobre os quais o emprego da Força 

Terrestre na faixa de fronteira estará focado:  

“5) A atuação da F Ter na prevenção e na repressão aos delitos 

transfronteiriços deve estar focada, em princípio, sobre os seguintes ilícitos: 

a) a entrada (e/ou a tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas, 
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munições, explosivos e demais produtos controlados, 7.170, de 14 Dez 83; 

Estatuto do Desarmamento – Lei n° 10.826, de 22 Dez 03; Regulamento para 

Fiscalização de Produtos Controlados – Decreto n° 3.665, de 20 Nov 00);  

b) o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que determinem 

dependência física ou psíquica, ou matéria prima destinada à sua preparação 

(Lei n° 6.368, 21 Out 76; Lei n° 10.409, de 11 Jan 02; Decreto n° 3.665, de 

20 Nov 00);  

c) o contrabando e o descaminho, especificados no Código Penal Comum 

(Decreto-Lei n° 2.848, de 07 Dez 40); d) o tráfico de plantas e de animais (Lei 

de Crimes Ambientais – Lei n° 9.605, de 12 Fev 98; Código Florestal – Lei n° 

4.771, de 15 Set 65; Código de Proteção à Fauna – Lei n° 5.197, de 03 Jan 

67); e e) a entrada (e/ou a tentativa de saída) no território nacional de vetores 

em desacordo com as normas de vigilância epidemiológica (orientação 

técnica e normativa do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – Lei n° 6.437, de 20 Ago 77 e Medida Provisória n° 2.190-

34, de 23 Ago 01)”. (BRASIL, 2005, p.03) 

General Heleno, antigo Comandante Militar da Amazônia, ressalta o ilícito 

transfronteiriço como principal ameaça na faixa de fronteira amazônica.  

Em termos de soberania, de integridade territorial, não há risco. Não 

estamos preparados é para combater o ilícito. Existem organizações não 

governamentais que fazem trabalhos por baixo do pano, colhem informações, 

levantam nossas reservas de minério. Estão trabalhando para o futuro. 

Circulando pela Amazônia, percebem-se presenças estrangeiras 

inexplicáveis em determinadas áreas. A biopirataria é um exemplo disso. 

Onde é rarefeita a presença do Estado, o ilícito ganha espaço. (RANGEL, 

2007, apud NASCIMENTO JUNIOR, 2019) 
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FIGURA 5: Ilícitos por arcos na fronteira 

Fonte: (BRASIL, 2018) 

Essas preocupações militares na fronteira podem ser divididas em duas 

dimensões, que são denominadas de geopolítica e securitária. A primeira está 

relacionada à soberania westfaliana e à função precípua de qualquer força armada: a 

garantia da integridade territorial do Estado Nacional. No caso específico da 

Amazônia, diz respeito ao controle e à gestão soberana de seus recursos naturais em 

meio a cobiça potencial de grandes potências. A segunda dimensão diz respeito à 

soberania doméstica e à ameaça de surgimento de locais em que o Estado teria 

dificuldades de aplicar de forma efetiva o monopólio da violência legítima, abrindo 

espaço para a proliferação de ilícitos de toda ordem e, o que é mais grave, para o 

aparecimento de poderes paralelos no tecido social (MEDEIROS FILHO, 2020).  

A dimensão geopolítica diz respeito à abundância de recursos naturais 

presentes na região (água, diversidade de flora e fauna, minerais raros etc.) que 

confere ao seu território um caráter estratégico. A segunda peculiaridade, por razões 

geográficas (imensidão) e históricas (trata-se de ex-colônias, cujas fronteiras foram 

traçadas de forma amistosa), diz respeito ao fato de que os vizinhos não se percebem 

como ameaça mútua (MEDEIROS FILHO, 2020). 

Com relação a dimensão securitária na Amazônia as ameaças mais urgentes 

não se referem a questões de fronteira (geopolíticas), mas a problemas na fronteira 
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(de natureza criminosa). São preocupações oriundas menos de ameaças militares 

stricto sensu e mais de problemas advindos da própria fragilidade do império da lei e 

ao alto grau de violência social presente na região. Tais vulnerabilidades têm, 

notadamente, origem na carência de presença do Estado e/ou na degradação 

funcional (prover serviços básicos à população) e territorial de sua função pública 

(exercer o império da lei), conjugado à criminalidade transnacional muito comum 

naquele lugar (MEDEIROS FILHO, 2020). 

A extensa fronteira permeável, seja pela floresta seja pelos rios da região, em 

grande parte de terras indígenas, prejudica a fiscalização e o controle da circulação 

de pessoas, bens e serviços. Além disso, a existência de grupos armados ligados ao 

narcotráfico na região amazônica, grandes produtores de drogas, contribuem para a 

construção de instalações como portos e aeroportos clandestinos, além de 

laboratórios para beneficiamento da cocaína, dentro de território brasileiro. Com isso, 

a Amazônia Ocidental também se apresenta como corredor para outras práticas 

ilícitas necessitando da atenção do Estado Brasileiro (COUTO, 2011 apud BRANDÃO 

et al, 2018).  

A Amazônia vem enfrentando nas últimas décadas um problema que vai para 

além dos limites territoriais brasileiros, tendo influência direta dos países da Pan-

Amazônia, ou seja, a Amazônia transfronteiriça. A expansão das redes ilegais ligadas 

ao crime organizado, sobretudo relacionadas ao narcotráfico, contrabando, 

biopirataria e tráfico de armas, desafiam a segurança nacional e o poder do Estado. 

(COUTO; SANTOS; RIBEIRO, 2019) 

A partir de 1989, com a invasão do Panamá, tropas norte-americanas passaram 

controlar de forma mais efetiva o espaço aéreo do Caribe. Em decorrência disso, as 

grandes organizações de tráfico de drogas colombianas foram obrigadas a buscar 

outras plataformas de exportação (STEIMAN, 1995, apud COUTO; SANTOS; 

RIBEIRO, 2019). 

Nesse contexto, o Brasil passou a ser não somente um caminho para o trânsito 

da droga, mas também uma alternativa para a materialização territorializada do 

narcotráfico, atuando em escalas e servindo também como base estratégica de 

articulação em redes das organizações criminosas com sede em países andinos, 

como a Colômbia por exemplo. “O Brasil atua, com magnitudes diferenciadas, em 

todas as atividades da economia da droga” (STEIMAN, 1995, apud COUTO; 

SANTOS; RIBEIRO, 2019). 
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Atualmente esse problema é agravado pois, desafiando regulamentações e 

tarifas, tratados e leis, virtualmente qualquer coisa de valor encontra-se à venda no 

mercado global de nossos dias, incluindo drogas ilegais, espécies ameaçadas, seres 

humanos como mercadoria destinada à exploração sexual e profissional, cadáveres e 

órgãos para transplantes, metralhadoras, lançadores de foguetes e substâncias 

químicas usadas no desenvolvimento de armas nucleares (SANTANA, 2012). 

Nas últimas décadas, o combate à essas organizações criminosas passou a ter 

um caráter multidimensional, exigindo a integração de instituições a níveis municipal, 

estadual e nacional, e vai impor às Forças Armadas um novo desafio. As operações 

interagências3 são uma realidade e precisam ser incrementadas para a obtenção de 

resultados mais rápidos e consistentes (SANTANA, 2012).  

Acompanhando a evolução das legislações constitucionais e 

infraconstitucionais, pode-se verificar que o legislador pátrio vem procurando conferir 

maiores poderes ao Exército para atuar na faixa de fronteira, sustentando-se no 

arcabouço jurídico com o escopo de aumentar o controle naquelas regiões, onde a 

presença do Estado ainda é pouco efetiva (FERREIRA, 2016).  

Além disso, a segurança, nesta área, assume um caráter transnacional – 

sobretudo via conexão das agências de diversos países, na medida em que o inimigo 

não é mais, na grande maioria das vezes, um estado estrangeiro, mas organizações 

estruturadas em rede, fundadas em critérios de solidariedade que pouco tem a ver 

com o sentimento de ‘pertencimento’ a um Estado Nacional (terrorismo, narcotráfico, 

imigração ilegal, entre outros) (MACHADO, 2000, apud COUTO; SANTOS; RIBEIRO, 

2019). 

As ações estatais que visam a coibir a criminalidade devem ocorrer em todo o 

território nacional. Entretanto, a faixa de fronteira ganha especial destaque, em razão 

de suas especificidades. Isso ocorre em decorrência da repercussão dos chamados 

ilícitos transfronteiriços sobre a criminalidade em geral. Delitos como o tráfico 

internacional de armas, de munições e de drogas cometidos nas fronteiras 

potencializam a violência dos grandes centros (FILHO, 2019).  

 
3 Interação das Forças Armadas (FA) com outras agências com a finalidade de conciliar interesses e coordenar 
esforços para a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum, evitando a 
duplicidade de ações, dispersão de recursos e a divergência de soluções com eficiência, eficácia, efetividade e 
menores custos(BRASIL, 2020). 
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5 A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 

PRESENTES NA FAIXA DE FRONTEIRA 

A constituição do Comando Militar da Amazônia passou por uma grande 

evolução nos últimos 40 anos. Nesse contexto, Paulo Kuhlmann (2007, apud 

MEDEIROS FILHO, 2020) observa que em meados dos anos 1980, sob a gestão do 

ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves (1985-1990), o Exército passa 

por um grande processo de reestruturação, que inclui a criação do Sistema de 

Planejamento do Exército (SIPLEx), em 1985; de um novo órgão para gerenciamento 

das operações militares (Comando de Operações Terrestres – COTER, em 1990); 

além do início da reorganização da força terrestre que levaria, ao longo dos anos 1990, 

a mudança de brigadas do centro-sul para a Amazônia, como por exemplo, a 

transferência, em 1993, da 16ª Brigada de Infantaria Motorizada, de Santo Ângelo-RS 

para Tefé-AM (atual 16ª Brigada de Infantaria de Selva) e, em 1998, da 2ª Brigada de 

Infantaria Motorizada, de Niterói-RJ para São Gabriel da Cachoeira-AM (atual 2ª 

Brigada de Infantaria de Selva). A esse processo, de transferência das atenções do 

sul para o norte, Kuhlmann descreve da seguinte forma: 

Se a ideia de soberania é a de presença estatal, vivificação de 

fronteiras e fornecimento de serviços básicos, ela tem se estabelecido na 

região Amazônica, junto ao Programa Calha Norte, que se iniciou como 

projeto de governo na década de 1980. Nessa região as missões abrangem 

a toda gama possível para as forças militares: construção da nação (nation 

building), por meio da vivificação de fronteiras, com a ideia de colonização e 

de nacionalização do índio, ações tipo polícia na contenção de ilícitos de toda 

ordem (contrabando, tráfico de drogas, dentre outras), policiamento na 

fronteira, combate convencional contra inimigo de mesmo porte e combate 

irregular (estratégia da resistência) contra inimigo muito superior. Desde a 

década de 1990 essa região assume definitivamente a condição de área 

estratégica prioritária para a defesa externa4. (KUHLMANN, 2007, p. 159-158, 

apud MEDEIROS FILHO, 2020). 

Com isso o efetivo sofreu um grande adensamento na região. Segundo Pereira 

(2017), em 1986 existiam na área da Amazônia, cerca de 5.000 homens; em 2005 

 
4 Defesa externa é o Conjunto de ações e medidas, em nível operacional, empreendidas 
predominantemente no campo militar, visando a evitar, reprimir ou eliminar antagonismos e pressões 
de origem externa sobre a nação e a garantir a segurança nacional. 
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este efetivo passou para próximo de 18.000 homens e em 2007 estima-se que já 

alcançou o efetivo de 25.000 homens do Exército Brasileiro na região, crescendo, 

então, em importância a atenção à presença da Força Terrestre nas fronteiras da Pan- 

Amazônia.  

Em 11 de julho de 2013, o Decreto Presidencial nº 8.053, alterou a disposição 

sobre as áreas de jurisdição dos comandos militares de área (C Mil A) e das Regiões 

Militares (RM) do Exército Brasileiro, para criar o Comando Militar do Norte (CMN). 

Com esse ato, a Força Terrestre potencializou suas ações na Amazônia, avolumando 

a sua capacidade operacional e logística. Tal fato foi possível pois houve uma divisão 

das atribuições de defesa e de desenvolvimento da área. O CMN ficou responsável 

pela Amazônia Oriental, tendo sua base na foz do rio Amazonas, na cidade de Belém-

PA e o Comando Militar da Amazônia (CMA) permaneceu como guardião da 

Amazônia Ocidental, baseado no coração da mais exuberante selva do nosso planeta, 

no município de Manaus-AM, e tendo sob sua responsabilidade a área 

correspondente aos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. (TORRES, 

2020) 

Dessa maneira, chegamos ao efetivo atual existente na área da Amazônia 

Ocidental, que engloba toda a área do CMA e possui todos os postos e graduações 

do Exército Brasileiro, em pouco mais de 20.000 homens no total. 

 

FIGURA 6: Efetivo do Exército Brasileiro com destaque no CMA (grifo nosso). 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 apud MONTEIRO, 2020 
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A estrutura da F Ter empregada na faixa de fronteira, segundo a Diretriz 

Estratégica para Atuação na Faixa de Fronteira contra Delitos Transfronteiriços e 

Ambientais, aprovada pela portaria n° 61, de 16 de fevereiro de 2005 (BRASIL, 

2005a), já citada neste artigo, é composta, inicialmente, pelos Grandes Comandos (G 

Cmdo), grandes unidades (GU) e organizações militares (OM) localizadas nos 

Comandos Militares de Área na faixa de fronteira. Um desses comandos militares de 

área é o CMA, o objeto do nosso estudo. (BRANDÃO et al, 2018) 

Na sua estrutura organizacional do CMA estão unidades consideradas como 

as melhores do mundo no combate em selva. Com a prerrogativa de executar ações 

militares em sua área de responsabilidade, a presença militar é materializada em 

quatro Grandes Unidades (GU), 10 Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) e 24 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). Essas quatro Grandes Unidades (GU) Militares 

tem a prerrogativa de executar ações militares em parte dessa área, desenvolvendo 

operações sob a coordenação do Centro de Coordenação de Operações do CMA. 

Dentre esses 10 Batalhões de Infantaria de Selva (BIS), cinco são Comandos de 

Fronteira (Cmdo Fron) e responsáveis por coordenar as ações dos 24 Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEF) dispostos na linha limítrofe do Brasil com outros países. 

(BRASIL, 2018b) 

Portanto, o Exército se faz presente na região amazônica de forma intensa e 

permanente. O efetivo militar do Exército na Amazônia Ocidental está distribuído por 

diversas organizações militares (OM), tais como o Comando Militar da Amazônia 

(CMA), a 12ª Região Militar (12ª RM) e o 2º Grupamento de Engenharia (2º Gpt E), 

todos sediados em Manaus/AM, além das Brigadas de Infantaria de Selva, localizadas 

em Boa Vista/RR (1ª Bda Inf Sl), São Gabriel da Cachoeira/AM (2ª Bda Inf Sl), Tefé/AM 

(16ª Bda Inf Sl) e Porto Velho/RO (17ª Bda Inf Sl), dos diversos Batalhões de Infantaria 

de Selva (BIS), de outras OM das mais diferentes especialidades e dos pelotões 

especiais de fronteira (PEF), situados nos mais diversos rincões da Amazônia 

Brasileira (FERREIRA, 2016). 

Com relação a 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), criada pelo 

Decreto Presidencial de 13 de novembro de 1991, passou a operar a partir de 1º de 

janeiro de 1992, com a transferência do Comando da 1ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (1ª Bda Inf Mtz), sediada em Petrópolis-RJ para Boa Vista-RR. Sua 
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denominação histórica, Brigada Lobo D'Almada, constitui homenagem ao Brigadeiro 

português MANOEL DA GAMA LOBO D'ALMADA, que chegou ao Brasil, em 1780, 

para comandar a Fortaleza de Macapá e realizar obras de fortificação que garantissem 

a soberania portuguesa na região. Atualmente, a 1ª Bda Inf Sl possui a missão 

constitucional, como de todo o Exército Brasileiro, da Defesa da Pátria, da Garantia 

dos Poderes Constitucionais e, por iniciativa destes, da Lei e da Ordem e, ainda, 

participar do desenvolvimento e da vivificação da fronteira setentrional do Brasil. 

(NERY, 2019) 

A 1ª Bda Inf Sl é subordinada ao Comando Militar da Amazônia, possui grande 

parte de seus 2.500 militares distribuídos na linha de fronteira, cuja missão é proteger 

o Estado Brasileiro, prioritariamente em Roraima. É a Brigada mais setentrional do 

Brasil, localizando-se quase toda no Hemisfério Norte, exceto o 1° BIS Aeromóvel 

(Amv), localizado em Manaus-AM. (NERY, 2019) 

 

FIGURA 7: Organograma da 1ª Bda Inf Sl 

Fonte: Acervo da Grande Unidade 

A seguir, as unidades que compõem a Brigada, com suas respectivas sedes: 

1° BIS (Manaus-AM), CFRR/7° BIS, 10° Grupo de Artilharia de Selva (10° GAC Sl), 1° 

Batalhão Logístico de Selva (1° B Log Sl), Companhia Comando da Brigada (Cia 

Cmdo Bda), 12° Esquadrão Cavalaria Mecanizado (12° Esqd C Mec), 32° Pelotão de 

Polícia do Exército (32° Pel PE) e 2° Pelotão de Comunicações de Selva (2° Pel Com 

Sl). As organizações militares (OM) nominadas, com exceção da primeira, encontram-

se sediadas na capital do Estado de Roraima. 



36 

Outrossim, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl), denominada 

Brigada Rio Negro, em homenagem ao Rio principal de mesmo nome que banha sua 

vasta área de responsabilidade, está sediada em São Gabriel da Cachoeira, no 

extremo oeste do Estado do Amazonas, na região conhecida como “Cabeça do 

Cachorro”. É a Grande Unidade mais isolada do Exército Brasileiro, distando da sede 

do Comando Militar da Amazônia, em Manaus-AM, por meio fluvial cerca de 1.146 km 

e pelo modal aéreo aproximadamente 856 km. Para fins de comparação; a distância 

aérea entre as cidades de São Paulo- SP e Porto Alegre- RS é cerca de 852 km. 

Ainda, tratando de dimensões continentais, a área de responsabilidade da Bda, 

formada pelos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e 

Barcelos, totalizam uma extensão de 294.486 km2, sendo maior do que o Estado de 

São Paulo, que possui 248.200 km2. Todo esse gigantismo, em termos de espaço 

territorial, é uma deficiência crítica devido à baixa densidade demográfica (0,35 hab/ 

km2) e à grande permeabilidade das fronteiras com a Colômbia e a Venezuela, 

ocasionando em ausência de poder público e concorrendo para os ilícitos 

transfronteiriços. (NERY, 2019) 

A 2ª Bda Inf Sl enquadra as seguintes unidades, todas em São Gabriel da 

Cachoeira, à exceção do 3º BIS que se encontra em Barcelos-AM, no médio Rio Negro 

e possui o seguinte desdobramento: Comando de Fronteira Rio Negro e 5º Batalhão 

de Infantaria de Selva (CFRN/5°BIS), 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3°BIS), 2º 

Batalhão Logístico de Selva (2° B Log Sl), Companhia Comando da 2ª Brigada de 

Infantaria de Selva (Cia Cmdo 2ª Bda Inf Sl), 22º Pelotão de Polícia do Exército (22° 

Pel PE) e 2º Pelotão de Comunicações de Selva (2° Pel Com Sl), conforme a figura 

seguinte. (NERY, 2019). 
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FIGURA 8: Organização da 2ª Bda Inf Sl 

Fonte: Acervo da OM 

Ademais, em 16 de dezembro de 1980, foi criada a 16ª Brigada de Infantaria 

Motorizada (16ª Bda Inf Mtz), sediada em Santo Ângelo-RS, a qual foi transferida para 

a Amazônia por meio do Aviso Ministerial Nr 02-Reservado, de 30 de março de 1992, 

passando a denominação de 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl). A 

transferência da Brigada da Região Sul para a Norte deu-se em duas fases: a primeira 

constituiu- se no deslocamento do escalão avançado para a cidade de Manaus - AM, 

onde, no dia 23 de abril de 1993, o Comando da Brigada instalou-se, em caráter 

provisório, nas dependências do 2º Grupamento de Engenharia de Construção. 

(NERY, 2019) 

A Segunda fase caracterizou-se pelo deslocamento definitivo para o seu 

destino final, a cidade de Tefé-AM, a partir do mês de maio de 1993, quando ocupou 

a antiga Escola Técnica Rural como seu Quartel-General. Após sua instalação na 

Amazônia Ocidental, a 16ª Bda Inf Sl passou a ser constituída pelas seguintes 

organizações militares: Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de 

Selva (CFSol/8º BIS - Tabatinga - AM), 17º Batalhão de Infantaria de Selva (17° BIS 

– Tefé-AM), 61º BIS (Cruzeiro do Sul - AC), Companhia Comando da 16ª Brigada de 
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Infantaria de Selva (Cia Cmdo/16ª Bda Inf Sl) e 34º Pelotão de Polícia do Exército (34º 

Pel PE), ambos sediados na cidade de Tefé-AM. Posteriormente, seu quadro 

organizacional foi acrescido pela 16ª Base Logística de Selva (16° Ba Log Sl), pela 

Base Administrativa da Guarnição de Tefé (Ba Adm Gu Tefé), pelo 16º Pelotão de 

Comunicações de Selva (16º Pel Com Sl) e pelo Posto Médico da Guarnição (P Med 

Gu Tefé). Em 18 de março de 2013, a Portaria Nº 158 alterou a subordinação do 61º 

BIS para a 17ª Bda Inf Sl. (NERY, 2019) 

 

FIGURA 9: Organização da 16ª Bda Inf Sl 

Fonte: Acervo da OM 

Além disso, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) tem como 

origem os Contingentes Especiais de Fronteira, instituídos em 1932, oriundos do 27º 

Batalhão de Caçadores, atual 1º Batalhão de Infantaria de Selva, situado em Manaus, 

AM, que reocuparam a área do Forte Príncipe da Beira e se instalaram em Guajará-

Mirim e Porto Velho. 

Em 1976, transformou-se em 3º Grupamento de Fronteira, sob o comando de 

Oficial General, e em 1980, o 3º Grupamento de Fronteira recebeu a denominação de 

17ª Brigada de Infantaria de Selva e, em 1988, por decreto ministerial, foi-lhe 

concedida à denominação histórica de “Brigada Príncipe da Beira” (BRASIL, 2021c). 
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A 17ª Bda Inf Sl é constituída pelas seguintes organizações militares: Comando 

de Fronteira Acre / 4º Batalhão de Infantaria de Selva (CFAC/4º BIS – Rio Branco - 

AC), Comando de Fronteira Rondônia / 6º Batalhão de Infantaria de Selva (CFRO/ 6° 

BIS – Guajará-Mirim - RO), Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria 

de Selva (61º BIS -Cruzeiro do Sul - AC), 54º Batalhão de Infantaria de Selva ( 54° 

BIS – Humaitá – AM). Em Porto Velho, sede da Bda estão localizadas as seguintes 

Organizações Militares (OM): 17ª Companhia de Infantaria de Selva ( 17ª Cia Inf Sl) 

,Companhia Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (Cia Cmdo/17ª Bda Inf 

Sl), 17ª Base Logística de Selva (17° Ba Log Sl), 17º Pelotão de Polícia do Exército 

(17º Pel PE) e o 17º Pelotão de Comunicações de Selva (17º Pel Com Sl). (BRASIL, 

2021c).

 

FIGURA 10: Organização da 17ª Bda Inf Sl 

Fonte: Acervo da OM 

Na Amazônia, a “Estratégia da Presença”5 pressupõe, atualmente, a 

implantação de unidades militares – especialmente nas áreas próximas às fronteiras 

 
5  A Estratégia da Presença caracteriza-se pela presença militar, no território nacional e suas extensões, 
com a finalidade de cumprir a destinação constitucional e as atribuições subsidiárias. É efetivada não 
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– e o desenvolvimento de uma série de atividades – muitas das quais não são a 

princípio militares – com vistas à ocupação da região e à “vivificação” de sua faixa 

fronteiriça. Embora aparentemente ligada a aspectos de desenvolvimento social e 

econômico, a “Estratégia da Presença” poderia ser incluída, de acordo com Paiva 

(2000, apud PILETTI, 2008) , como uma ação estratégica da Estratégia de 

Dissuasão6, buscando, em última análise, dissuadir a ação de ameaças externas e 

mesmo internas ao país. 

Todas essas Grandes Unidades supramencionadas possuem os Pelotões 

Especiais de Fronteira (PEF), situados na faixa de fronteira. Antes de 1985, o CMA só 

possuía 3 PEF instalados. Uma das mais notáveis contribuições do Programa Calha 

Norte7 (PCN) para este desenvolvimento foi cooperar, com parte do subsidio 

financeiro, para a implantação de 21 pelotões de fronteira na área do Comando Militar 

da Amazônia ao longo de mais de 34 anos de atuação, conforme a imagem 

abaixo:(NERY, 2019) 

 
só pela criteriosa articulação das organizações militares no território, como pela capacidade de rápido 
deslocamento para qualquer região do País, quando necessário. (BRASIL, 2019c). 
6  A Estratégia da Dissuasão caracteriza-se pela manutenção de forças militares suficientemente 

poderosas e prontas para emprego imediato, capazes de desencorajar qualquer agressão militar. A 
capacidade da Expressão Militar do Poder Nacional e a disposição política de empregá-lo plenamente 
na Defesa Nacional, desde que sejam internacionalmente críveis, contribuem diretamente para esta 
estratégia. O Brasil adota uma postura estratégica baseada na existência de uma estrutura militar com 
credibilidade, capaz de gerar efeito dissuasório. No contexto de um plano mais amplo de defesa e a 
fim de reprimir uma possível agressão armada, o País empregará todo o poder militar necessário e 
suas reservas mobilizáveis, com vistas à decisão do conflito no prazo mais curto possível e com o 
mínimo de danos à integridade territorial e aos interesses nacionais, buscando condições favoráveis 
para o restabelecimento da paz.(BRASIL, 2019c) 
7 Criado pelo governo federal em 1985, o PCN, cujo nome oficial é Desenvolvimento e Segurança na 

Região ao Norte das Calhas dos Rios Solimões e Amazonas, tinha como propósito inicial o resguardo 
da soberania brasileira em uma zona identificada como estratégica para as fronteiras 
nacionais(ANDRADE et al., 2019). 
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FIGURA 11: Desdobramento dos pelotões especiais de fronteira no CMA  

Fonte: Ministério da Defesa 

O Pelotão Especial de Fronteira (PEF) é a fração orgânica do Comando de 

Fronteira/Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) sediado em área de fronteira (BRASIL, 

1997 b), cuja existência contribui significativamente para a estratégia da projeção do 

poder nacional, através da participação da expressão militar na faixa de fronteira, área 

estratégica ligada a todas as atividades de governo e de produção de um país, mesmo 

na paz. 

A missão do PEF é a vigilância da fronteira, cooperando ainda com a vivificação 

da área. Assim, as suas tarefas não se limitam à atividade militar, envolve também o 

campo da sobrevivência e da execução de serviços diversos em prol da comunidade 

nas imediações do aquartelamento. (BRASIL, 1997b)  

Atualmente, essas frações totalizam a quantidade de 24 PEF, considerando-se 

apenas a área de responsabilidade do CMA, com as seguintes subordinações e 

sedes: 
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Comando de Fronteira Roraima (CFRR) / 7° BIS, subordinado à 1ª Bda Inf Sl 

possui os seguintes PEF: 1° PEF (Bonfim - RR), 2° PEF (Normândia - RR), 3° PEF 

(Pacaraima - RR), 4° PEF (Surucucu - RR), 5° PEF (Auaris - RR) e 6° PEF (Uiramutã 

- RR); 

Comando de Fronteira Rio Negro (CFRN)/ 5° BIS, subordinado à 2ª Bda Inf Sl 

possui os seguintes PEF: 1° PEF (Yauretê - AM), 2° PEF (Querari - AM), 3° PEF (São 

Joaquim - AM), 4° PEF (Cucuí - AM), 5° PEF (Maturacá -  AM), 6° PEF (Pari-Cachoeira 

- AM) e 7° PEF (Tunuí -AM); 

Comando de Fronteira Solimões (CFSOL) / 8° BIS subordinado à 16ª Bda Inf 

Sl - possui os seguintes PEF: 1° PEF (Palmeira do Javari-AM), 2° PEF (Ipiranga-AM), 

3° PEF (Vila Bitencourt-AM), 4° PEF (Estirão do Equador-AM); 

Comando de Fronteira Acre (CFAC) / 4° BIS subordinado à 17ª Bda Inf Sl 

possui os seguintes PEF: Companhia Especial de Fronteira (CEF-Epitaciolândia-AC) 

/ 2° PEF (Assis Brasil-AC), 3° PEF (Plácido de Castro-AC), 4° PEF (Santa Rosa do 

PurusAC); Comando de Fronteira Juruá (C Fron Jur); 

O 61° BIS também subordinado à 17ª Bda Inf Sl possui os seguintes 

PEF/Destacamentos Especiais de Fronteira (DEF): 1° PEF (Marechal Thaumaturgo-

AC), 2° DEF (São Salvador-AC);  

Comando de Fronteira Rondônia (CFRO) / 6° BIS também subordinado à 17ª 

Bda Inf Sl possui o 1° PEF (Forte Príncipe da Beira-RO). 

Esses PEF estão dispostos na fronteira Brasileira da Amazônia Ocidental, com 

os seguintes efetivos: 
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FIGURA 12: Efetivo de militares em pelotões e destacamentos de fronteira com destaque para o CMA 

(grifo nosso) 

Fonte: Ministério da Defesa, 2019 apud MONTEIRO, 2020 

Para fortalecer estes Pelotões, o Plano Amazônia Protegida prevê ações de 

reestruturação e reequipamento dos PEF na faixa de fronteira amazônica, no período 

de 2010 a 2030, inclusive com a construção de mais 28 (vinte e oito) pelotões em 

áreas estratégicas e de interesse para a defesa da região, que contribuirá juntamente 

com o SISFRON8 em ações de vigilância e reconhecimento para obtenção de dados. 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2019) 

Para apoiar essas tropas na missão de se fazer presente em qualquer ponto 

da sua área de responsabilidade, o CMA conta com o apoio, para o deslocamento de 

tropa aerotransportada e transporte de material logístico, do 4º Batalhão de Aviação 

do Exército (4º BAvEx), sediado em Manaus-AM, dotado de aeronaves de asa rotativa 

HM-1 (Pantera), HM2 (Blackhawk) e HM-3 (Cougar). Além disso, para deslocamentos 

e apoio logístico fluvial, além dos meios orgânicos das organizações militares, tais 

atividades são complementadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da 

 
8 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. O SISFRON 
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(ANDRADE et al., 2019). 
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Amazônia (CECMA), que tem por missão básica realizar o transporte fluvial, com os 

seus meios orgânicos, para as unidades militares da Amazônia Ocidental. (TORRES, 

2020) 

6 O EMPREGO E O PREPARO DAS TROPAS DO CMA NO COMBATE AOS 
DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS NA FAIXA DE FRONTEIRA AMAZÔNICA 

6.1 O EMPREGO DAS TROPAS DO CMA NO COMBATE AOS DELITOS 
TRANSFRONTEIRIÇOS NA FAIXA DE FRONTEIRA AMAZÔNICA 

O Exército possui a sua missão constitucional prevista no artigo 142 da 

Constituição Federal de 1988, a saber: defesa da Pátria, garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Sendo assim, 

essas atribuições devem nortear toda a organização, o preparo e o emprego da tropa 

em prol do cumprimento da sua missão constitucional (FERREIRA, 2016).  

Com relação a defesa da pátria, a principal função das Forças Armadas nas 

fronteiras brasileiras é “dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras 

terrestres e nos limites das águas jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do 

espaço aéreo nacional” (ANDRADE et al., 2019). 

“Do ponto de vista legal, as agências do campo da segurança pública 

são reguladas pelo Artigo 144 da Constituição Federal. Segundo a Carta 

Magna, é de responsabilidade da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária 

Federal, das Polícias Civis e das Polícias Militares atuar nessa seara (Brasil, 

1988). A atribuição de estruturar e manejar o aparato regional cabe aos 

estados federados que, a partir do governo e das secretarias de segurança 

pública, atuam nessa área. No concernente à Polícia Federal e ao 

policiamento de fronteiras, a responsabilidade do setor cabe ao governo 

federal, que o faz a partir de sua Polícia Federal. No que diz respeito à 

inteligência, o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), 

responsável por agregar as informações de vários setores, é a Agência 

Brasileira de Inteligência (Abin). Desse modo, a partir da perspectiva 

apresentada no trabalho, as Polícias Civis e Militares e o Corpo de Bombeiros 

Militares atuariam no âmbito da segurança pública, enquanto as agências de 

inteligência e de fronteira (que no Brasil são a Polícia Federal) no âmbito da 

segurança integrada” (ANDRADE et al., 2019). 

Desse modo, podemos inferir que a atuação na segurança de fronteiras não é 

uma missão precípua das Forças Armadas. Segundo o Artigo 144 da Constituição, as 
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“funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira” e de “prevenir e reprimir o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho” são da 

Polícia Federal, enquanto o “patrulhamento ostensivo das rodovias federais” é da 

Polícia Rodoviária Federal (Brasil, 1988). A contribuição da força terrestre seria 

apenas para assegurar a defesa das regiões de fronteira. Todavia, historicamente, o 

Exército fez-se como a principal presença do Estado em algumas regiões, que 

estiveram mais conectadas aos países andinos do que ao centro político e econômico 

do país. (ANDRADE et al., 2019). 

Para os militares brasileiros, essa preocupação com a dimensão securitária em 

áreas de fronteira é relativamente recente. Um dos pontos de inflexão na mudança de 

percepção militar sobre a natureza das ameaças na região foi o ataque ao 

Destacamento do Exército Brasileiro situado no Rio Traíra, ocorrido em 1991, 

supostamente realizado por guerrilheiros colombianos. Essa preocupação se tornou 

ainda mais relevante a partir de sinais de aproximação de grupos guerrilheiros com 

narcotraficantes (MEDEIROS FILHO, 2020). Além disso, é importante salientar que: 

“No campo do emprego, destacam-se duas mudanças importantes: 

uma no âmbito externo e outra no interno. Na década de 2000, o Brasil 

ampliou significativamente suas contribuições em operações de paz da 

Organização das Nações Unidas (ONU), em especial por sua liderança do 

componente militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do 

Haiti (MINUSTAH). Foi também o período de aumento da intensidade do 

emprego em operações de garantia da lei e da ordem (GLO9) e em operações 

de proteção e vigilância de fronteiras. Tais processos ocorreram em paralelo 

a importantes reformas no setor de defesa do país. A primeira delas foi a 

criação do Ministério da Defesa, em 1999, que reduziu o status dos antigos 

ministérios militares a comandos de força. A segunda foi a reorganização 

parcial do setor resultante da publicação da primeira Estratégia Nacional de 

Defesa (END), em 2008, com a criação de programas estratégicos e a 

reestruturação do Ministério da Defesa.” (ANDRADE et al., 2019)  

 
9 Atuação coordenada das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública na garantia da lei e da 

ordem, por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, possui caráter excepcional, episódico e 
temporário. Ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após 
esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio. A decisão presidencial para o emprego das Forças Armadas nessa situação poderá 
ocorrer diretamente por sua própria iniciativa ou por solicitação dos chefes dos outros poderes 
constitucionais, representados pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou 
da Câmara dos Deputados. 
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Cabe ressaltar que antes das legislações que motivam o emprego do Exército 

Brasileiro na fronteira, por iniciativa do Ministério da Defesa e do Comando Militar da 

Amazônia, desde 2003, eram empreendidas operações na faixa de fronteira com o 

intuito de realizar ações de presença e levantar dados de inteligência, para subsidiar 

os futuros planejamentos militares destinados a intensificar o grau de controle do 

estado brasileiro sobre esta parte do território nacional. Conforme Piletti:  

Entre as principais operações militares realizadas nos últimos anos 

na Amazônia, podemos destacar a Operação Timbó, realizada desde 2003 

na fronteira ocidental da Amazônia brasileira – com Bolívia, Peru, Colômbia 

e Venezuela – e objetivando a vigilância nas fronteiras, o patrulhamento das 

calhas dos rios e a fiscalização dos transportes. A Timbó é uma operação 

combinada entre as três FAs, sob o comando do CMA [...] (PILETTI, 2008) 

No âmbito das novas legislações, a partir de 2004 com a Lei Complementar 

(LC) n° 117/2004, passou a caber ao Exército “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” 

. Tal missão subsidiária foi expandida em 2010, com a LC n° 136/2010, cabendo não 

apenas ao Exército, mas ao conjunto das Forças Armadas brasileiras, com a ressalva 

de preservarem as competências das polícias judiciárias nessas regiões. (ANDRADE 

et al., 2019).  

Portanto, as ações de defesa das fronteiras brasileiras por parte das Forças 

Armadas têm, desde 2010, com a Lei Complementar (LC) n° 136/2010, incorporado 

funções subsidiárias de poder de polícia para lidar com os delitos transfronteiriços e 

ambientais na faixa de fronteira. Combinada com a LC n° 117/2004, constitui o estágio 

atual da LC n° 97/1999, que atribui, em casos excepcionais, funções de segurança 

pública às Forças Armadas em todo o território nacional. Antes disso, o emprego de 

tropas ocorria somente no contexto de Defesa Externa. (ANDRADE et al., 2019) 

De modo similar, o Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) e o atual Plano de 

Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) avançaram nessa direção. Criado em 2011 

pelo Decreto no 7.496, o PEF visou ao “fortalecimento da prevenção, controle, 

fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa 

de fronteira brasileira” (Brasil, 2011a; 2016a). O programa logrou construir ações 
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integradas e interagências entre órgãos de segurança pública, defesa, fiscalização 

ambiental e diplomacia, de modo a fiscalizar e reprimir delitos fronteiriços no país. 

Tratou-se de um programa que uniu os Ministérios da Justiça, da Defesa, da Fazenda, 

das Relações Exteriores e a Receita Federal. Atualmente, o PEF foi substituído pelo 

PPIF, que manteve seus mesmos objetivos e meios, mas se focou em ampliar a 

articulação entre os ministérios e as agências estatais envolvidas (Brasil, 2016a). 

(ANDRADE et al., 2019). 

O PEF criou a Operação Ágata, de caráter repressivo, ou seja, principalmente 

policial. Coordenada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), 

trata-se de uma força-tarefa que envolve mais de dez ministérios, de vinte agências 

do governo e as Forças Armadas. Entre 2011 e 2017, ocorreram doze operações 

dessa natureza que envolveram um efetivo médio total aproximado de 24.500 pessoas 

entre agências de órgãos das esferas federal, estadual e municipal e Forças Armadas. 

Cabe destacar que, inicialmente, eram anunciadas previamente e, portanto, poderiam 

gerar reações e adaptações do crime organizado e de grupos que praticavam ilícitos. 

Atualmente, porém, são baseadas em inteligência e no fator surpresa (Brasil, 2018 

apud ANDRADE et al., 2019) 

Dessa maneira, notam-se alterações nas missões do Exército referentes à 

segurança nas fronteiras. Enquanto, anteriormente, tal missão referia-se 

principalmente a preocupações de cunho geopolítico e interestatal, com o intuito de 

reforçar a integração das áreas distantes ao restante do país e assegurar a soberania 

estatal, atualmente passou também a incluir o elemento repressivo e policial – seja 

por novas legislações, seja pela atuação no PEF e no PPIF. Há, portanto, um 

crescimento da atuação da força terrestre no combate a ilícitos transfronteiriços, como 

o tráfico de drogas, de armas e a criminalidade transnacional.(ANDRADE et al., 2019). 

Ainda com relação a Operação Ágata, são realizadas missões táticas 

destinadas a coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de 

armas e munições, crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais. As ações 

abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até operações de patrulha e inspeção 

nos principais rios e estradas que dão acesso ao país. Desde 2011, a operação 

supracitada ocorre todos os anos na área do Comando Militar da Amazônia. (MUNIZ, 

2018) 
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Azeredo (2013 apud MUNIZ, 2018), ao examinar as edições anuais das 

Operações Ágata aponta que o crescente número de dias em operações, a partir da 

edição do Plano Estratégico de Fronteiras em 2011, implica empenho cada vez maior 

de pessoal e material militar. Dantas (2014) observou, ainda, que os maiores efetivos 

que participam regularmente nas Op Ágata são do EB (MUNIZ, 2018). 

No intuito de não deixar um lapso temporal grande entre as Operações Ágata, 

baseado e amparado nas LC n ° 97, 117 e 136, o comando Militar da Amazônia (CMA) 

instituiu as Operações Curare e Curaretinga, a fim de permitir a continuidade das 

ações de combate aos ilícitos transfronteriços e ambientais. 

Segundo Evangelista (2018), o significado de curare é o seguinte: 

O curare é um veneno de origem vegetal preparado por algumas 

tribos de índios que vivem nas regiões montanhosas e cobertas de matas da 

América Equatorial. O curare tem aspecto de alcatrão, possui sabor muito 

amargo (...) . Pelas suas diversas propriedades tóxicas é usado pelos índios 

tanto na caça, quanto na guerra (...). (SILVA, E. et al., 2004, apud 

EVANGELISTA, 2018). 

Conforme a Diretriz do CMA e de acordo com os recursos disponíveis, são 

previstas anualmente 02 (duas) Operações Curare na faixa de fronteira por Grande 

Unidade com a duração máxima de 10 (dez) dias, dentro das suas respectivas áreas 

de responsabilidades. Essas operações são coordenadas pelo Centro de 

Coordenação e Operações (CCOp) do CMA e seu principal objetivo é intensificar a 

presença das Forças Armadas na faixa de fronteira e cooperar com outros órgãos do 

Poder Executivo na repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais. (MUNIZ, 

2018) 

As Operações Curare são precedidas por uma fase de inteligência/preparação 

da tropa (ênfase nos ensaios no emprego dos meios de Comando e Controle e das 

regras constantes na Normas de Conduta e Emprego de Tropa do CMA)10 e por ações 

preliminares julgadas necessárias (MUNIZ, 2018) 

 
10 As Normas de Conduta para o emprego de Tropa (NCET) do CMA delimitam os planejamentos da 
GU, em suas regras de engajamento/normas de conduta para a revista de pessoas, veículos, 
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Ainda nesse contexto, em 2013, por iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de 

Selva, sediada em Porto Velho/RO, foram criadas as operações Curaretinga, uma 

variante das operações Curare nas quais as próprias brigadas poderiam desencadear 

a operação, apenas informando ao Comando do CMA, e realizando quantas 

ações/operações que achassem necessárias ao longo do ano operacional.(BARROS, 

2018) 

O nome Curaretinga tem o mesmo sentido do curare, no entanto, o sufixo 

“tinga” dá ideia de menor, ou seja, analogicamente falando, um veneno em dose 

menor, porém letal de igual forma. Essa Operação se aproveita das informações 

“levantadas” nas operações anteriores e executa de forma “cirúrgica” o combate aos 

ilícitos da faixa de fronteira, em um espaço menor de tempo. A diferença da Operação 

Curaretinga para as demais é o período de duração e a alocação de recurso, que é 

própria GU nível Brigada com Áreas de Responsabilidade na faixa de fronteira do 

CMA. (EVANGELISTA, 2018) 

Além das Operações supramencionadas, a Operação Escudo, diferentemente 

das demais relatadas acima, funciona de forma constante, durante os 365 dias do ano 

em forma de Reconhecimentos de Fronteira (REFRON) e com características 

diferentes das operações apresentadas anteriormente. (EVANGELISTA, 2018) 

As operações são caracterizadas pela realização de patrulhas de 

Reconhecimento de Fronteira (REFRON) com efetivo de Grupo de Combate (GC) a 

Pelotão de Fuzileiros, cumprindo as seguintes missões:  

- Confirmação de dados sobre ilícito levantado; 

- Cadastramento e contato com a população; 

- Levantamento de dados sobre a área de operações; 

- patrulhamento dos marcos fronteiriços;  

- contato com as Comunidades Indígenas (CI) da faixa lindeira; e 

 
embarcações, aeronaves e instalações, bem como para efetuar prisões em flagrante delito e 
apreensões de material. 
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- Levantamento de outros dados solicitados pelo COp/CMA. 

Se durante a operação, houver a constatação da ocorrência de ilícito ambiental 

ou transfronteiriço, a OM/GU Fronteira inicia, de imediato, a preparação da resposta 

e, depois de autorizado pelo Cmdo CMA, desencadeia uma Op CURARETINGA. 

(MUNIZ, 2018). 

Logo, com a evolução das legislações e dos diferentes tipos de operações na 

faixa de fronteira, podemos constatar o aumento dessa forma de emprego da Força 

Terrestre nos últimos anos, conforme o gráfico 1 e a figura 13 abaixo:  

 

GRÁFICO 1: Número de Op na faixa de fronteira do CMA entre 2013 e 2017. 

Fonte: CCOp/CMA, apud MUNIZ, 2018.  
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FIGURA 13: O aumento do emprego do EB nos últimos 3 anos (2019) na faixa de fronteira em 

relação a outras operações  

Fonte: Ministério da Defesa ,apud NERY, 2019 

 

Como amostragem da presente pesquisa, foram coletados resultados tangíveis 

do CMA relativos as Op na Faixa de Fronteira, realizadas em 2017, visando a integrar 

o conhecimento descrito nos capítulos anteriores com os resultados obtidos nessas 

operações, com destaque para as inspeções e vistorias de veículos e motos, 

patrulhamentos fluviais e terrestres e as apreensões de embarcações, dragas e 

motores, maconha, cocaína, skank e produtos de descaminho, conforme a figura 14. 
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FIGURA 14: Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017 (atualizado até 21 

Out 17) no CMA  

Fonte: CMA, 2017, p.6-10, apud ARAÚJO, 2018 

Já no quadro abaixo pode-se observar um extrato dos resultados tangíveis, 

com destaque para a fiscalização de produtos controlados, prisões e as apreensões 

de combustíveis, animais silvestres, madeira, mercúrio, cordel detonante e explosivos, 

conforme a figura 14.  
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FIGURA 15: Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017 (atualizado até 21 

Out 17) no CMA 

Fonte: CMA, 2017, p.6-10, apud ARAÚJO, 2018 

Além disso, a Revista Verde Oliva em sua edição 242, condensou os resultados 

dos anos de 2017 e do 1° Semestre de 2018, com destaque para as revistas em 

pessoas, veículos, aeronaves, patrulhas fluviais e apreensões de drogas ilícitas, 

madeira, combustível dentre outros 
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FIGURA 16: Resultados das Operações na Faixa de Fronteira em 2017 e até Julho de 2018 no CMA  

Fonte: Revista Verde Oliva ed n°242 

Na tabela 1, é possível observar exemplos de resultados divulgados pelo 

Exército, no 2° semestre de 2018 e no ano de 2019, por meio de páginas institucionais 

de internet. 

Transcrição do texto Fonte 
Os militares do 3° BIS apreenderam cerca de 450kg de skunk em uma 
embarcação por volta do meio dia desta segunda-feira, 30 de julho. A droga 
foi encontrada pelo Exército Brasileiro, durante fiscalização no Posto de 
Controle e Interdição Fluvial, na região de Santa Isabel do Rio Negro. Foram 
apreendidos mais de 300 pacotes, com cerca de 1,5kg de skunk cada. Além 
da embarcação apreendida, três suspeitos foram presos. 

EB apreende quase 
meia tonelada de 
skunk. Página 
institucional do CMA. 
Manaus -AM,2018 

Tabatinga (AM) – Durante o mês de agosto, em prosseguimento à terceira 
fase da Op Escudo, o 4º PEF, em Estirão do Equador, pertencente ao 
Comando de Fronteira Solimões(Cmdo Fron )/8º BIS, operou os seus Postos 
de Bloqueio e Controle Fluvial (PBCFlu), para fins de combate aos delitos 
transfronteiriços e ambientais na região do Alto Rio Solimões. (grifo nosso) 
Na ocasião, foram apreendidos centenas de ovos de quelônios (Tracajá), 
animais silvestres, carnes de caça e madeiras que estavam sendo 
transportados ilegalmente. 

Operação Escudo - 
Apreensão de ilícitos 
na calha do Rio 
Javari. Página 
institucional do EB. 
Brasília-DF,2018 

O CMA, por meio dos militares do 4o PEF/CEF/5o BIS, apreendeu 126,8 
kg (cento e vinte e seis quilos e oitocentos gramas) de skunk durante 
patrulha no Rio Negro, no contexto da Operação Cabeça do Cachorro (Op 
Ágata). A apreensão foi realizada no Distrito de CUCUÍ – São Gabriel da 
Cachoeira/AM, por volta das 3h30 da manhã de domingo, 05 de agosto, 
quando a embarcação interceptada pelos militares, foi abandonada à 
margem do rio. (grifo nosso) 

Exército Brasileiro 
apreende mais de 
120 kg de skunk. 
Página institucional 
do CMA. Manaus -
AM,2018 

Boa Vista (RR) – No dia 14 de agosto, a 1ª Bda Inf Sl, por intermédio do 1º 
BIS (Aeromóvel), no contexto da Op Curare IX, realizou uma interdição de 
pista de pouso clandestina, utilizada para garimpagem ilegal, no Rio Couto 
de Magalhães, na região do alto Mucajaí. 
(...) Na ação, também foram apreendidos dois motores de draga, um motor 
rabeta, uma canoa de madeira, 150 litros de gasolina, 150 metros de 
mangueira para draga, e 6 munições calibre 36 e nove munições calibre 28. 
A Op Curare IX, deflagrada em 13 de agosto,(...) tem a finalidade de 
intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, 

Operação Curare IX - 
Interdição de pista de 
pouso clandestina. 
Página institucional 
do EB. Brasília-
DF,2018 
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contribuindo no combate aos delitos transfronteiriços e ambientais. . (grifo 
nosso) 

Guajará-Mirim (RO) – No período de 17 a 20 de setembro de 2018, Cmdo 
Fron RO/6º BIS desencadeou uma Operação Ágata-Curaretinga em 
conjunto com a Marinha do Brasil, nos Rios Mamoré e Pacaás Novos, na 
guarnição de Guajará-Mirim. 
(...)foram realizadas diversas incursões, bem como inspecionadas 118 
embarcações, dentre as quais seis foram notificadas e três apreendidas,(...).  
A presença do Estado se faz importante nessa região da faixa de fronteira 
sob a responsabilidade da 17ª Bda Inf Sl. Como resultado tangível dessa 
apreensão, somou-se um valor estimado de R$ 40.000,00 de prejuízos aos 
criminosos. (grifo nosso) 

Exército, Marinha e 
Polícias Federal e 
Ambiental atuam 
juntos durante 
Operação Ágata-
Curaretinga. Página 
institucional do EB. 
Brasília-DF,2018 

Tabatinga (AM) – No dia 20 de novembro do corrente ano, o Cmdo Fron 
Solimões/8º BIS, no contexto da Operação Base Anzol, atividade 
permanente que reúne esforços interagências entre o Batalhão e os órgãos 
de segurança pública e federal, executou posto de controle e interdição 
fluvial (PCIFlu), patrulhas fluviais e revista de pessoas e embarcações, no 
sentido de contribuir para o combate aos ilícitos na região da Tríplice 
Fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), às margens do Rio Solimões, na 
guarnição de Tabatinga (AM). (grifo nosso) 
Durante a revista de uma embarcação tipo “regional”, militares do Batalhão, 
junto com os agentes da Polícia Federal e integrantes da Polícia Militar do 
Amazonas, realizaram a apreensão de 12 kg de pasta base de cocaína (...) 

Operação Base 
Anzol faz apreensão 
de entorpecentes na 
região do Alto 
Solimões. Página 
institucional do EB. 
Brasília-DF,2018 

Tabatinga (AM) – No dia 17 de dezembro do corrente ano, o Cmdo Fron 
Solimões/8º BIS, no contexto da Operação Base Anzol, atividade 
permanente que reúne esforços interagências entre o Batalhão, Polícia 
Federal do Amazonas (PF/AM) e Polícia Militar do Amazonas (PM/AM), 
executou posto de controle e interdição fluvial (PCIFlu) e patrulhas fluviais, 
no sentido de contribuir para o combate aos ilícitos na região da Tríplice 
Fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), às margens do Rio Solimões, na 
Guarnição de Tabatinga. (grifo nosso) 
Na ocasião, foram apreendidos cerca de 51 kg de PBC (Pasta Base de 
Cocaína), numa embarcação regional. A droga estava no porão da 
embarcação supramencionada e foi encontrada por militares do Batalhão, 
após denúncia anônima. (...) 

Operação de 
combate aos crimes 
transfronteiriços e 
ambientais em apoio 
aos órgãos de 
segurança pública. 
Página institucional 
do EB Brasília-
DF,2018 

Tabatinga (AM) – No dia 18 Março, o Cmdo Fron Solimões/8º BIS, em 
constantes operações em prol da defesa e proteção da Amazônia, após 
denúncia de um local de guarda e venda de material proibido de caça e 
pesca na região do Caroço às margens do Rio Curuçá, militares do 4º PEF 
(Estirão do Equador), realizaram um reconhecimento de fronteira 
(ReFron) na área denunciada e após a revista do local, foi confirmado o 
delito e foram apreendidos, armas caseiras, espingarda calibre 16, rifle 
calibre 22, caixas de espinhel para tartarugas, puçás de alevinos, arpoeiras 
de Pirarucu, motor serra, malhadeiras de Pirarucu, sal, sacos de malhadeira 
para tracajá e tartarugas. Foi realizado o termo de Apreensão pela Policia 
Federal e tomados os procedimentos cabíveis. .(grifo nosso) 

Apreensão de 
material de caça e 
pesca ilegal 
Publicado em: 21 
MAR 2019 
Página institucional 
do EB Brasília-
DF,2019 

Porto Velho (RO) – No período de 23 de abril a 26 de maio de 2019, a 17ª 
Bda Inf Sl realizou a Operação ÁGATA / AJURICABA IV,(...). A operação 
teve como objetivo a intensificação da presença do Exército Brasileiro 
na faixa de fronteira por meio de ações preventivas e repressivas contra 
delitos transfronteiriços e ambientais. (grifo nosso) 
Também foram lavrados 42 Autos de Prisão em Flagrante Delito e 
apreendidos: 11 dragas; 03 embarcações; 01 avião monomotor; 02 
caminhões; 20 carros e motos; 11 tratores; 4.268 metros cúbicos de madeira; 
5,30 Kg de drogas; 2.590 litros de combustível; 1,20 litro de mercúrio; 11.359 
munições de diversos calibres; 2.450 Kg de explosivos; 3.150 metros de 
cordel detonante; e R$ 803.422,00 em espécie. Todas as apreensões 
realizadas foram estimadas em aproximadamente R$ 24,5 milhões. 

17ª Bda Inf Sl 
executa a Op 
Ajuricaba IV. Página 
institucional do CMA. 
Manaus -AM,2019 

Porto Velho (RO) – No período de 17 a 21 de junho de 2019, o Cmdo Fron 
RO/ 6º BIS participou da Operação Ajuricaba (...)  

Cmdo Fron RO/6º 
BIS participa da 
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Ao todo foram revistados mais de 110 veículos e 20 embarcações. 
Três pessoas foram detidas. Dentre os principais resultados destacam-se as 
apreensões de uma balsa, um automóvel e uma bomba hidráulica. Os 
detidos e o material apreendido foram conduzidos à Superintendência da 
Polícia Federal em Porto Velho, Rondônia. 

Operação Ajuricaba 
V. Página 
institucional do EB. 
Brasília-DF,2019 

Porto Velho (RO) – No 1º semestre do ano de 2019, a 17ª Bda Inf Sl concluiu 
com êxito todas as suas atividades, tendo realizado 119 Operações (...) 
dentre elas, destacam-se as Op Ágata Escudo, Curaretinga e Curare, com a 
finalidade de coibir delitos transfronteiriços como narcotráfico, 
contrabando e descaminho, tráfico de armas e munições, além de 
combater crimes ambientais e garimpos ilegais, colaborando com a melhoria 
da segurança da região e do País (...). grifo nosso 
No contexto dessas operações, foram realizadas patrulhas terrestres, fluviais 
e aéreas, e inspeções nos principais rios, estradas, aeródromos e áreas 
ambientais. (...) 
Os seguintes resultados tangíveis foram obtidos por meio das operações 
realizadas no primeiro semestre de 2019, cujo valor tangível estimado 
ultrapassa R$ 43 milhões: 
Inspeções: 34.058 veículos leves e motos; 12.223 caminhões, ônibus e vans; 
2.169 pedestres; 1.837 embarcações; 23 inspeções em aeródromos; e 04 
reconhecimentos de locais com pista de pouso clandestina e/ou não 
regularizada. 
Patrulhas: 183 patrulhas terrestres e 169 patrulhas fluviais. 
Apreensões mais significativas: 30 embarcações/dragas de garimpo e 08 
motores; 139 maquinários diversos; 20 motosserras; 24 veículos leves; 21 
motos; 16 tratores; 09 caminhões; 07 Kg de drogas; 1.668 produtos de 
contrabando e descaminho; R$ 1.002.296,00 (dinheiro em espécie); 60 Kg 
de carne e pescado; 6.504 litros de combustível; 11.448 m³ de madeira 
irregular; 17 celulares; 39 armas; 11.465 munições de diversos calibres; e 
2.450 Kg de explosivos. 
Prisões: 113 Autos de Prisão em Flagrante Delito (APFD) e foragidos da 
Justiça. 
Fiscalização de Produtos Controlados: 32 fiscalizações em pedreiras; 105 
fiscalizações de pessoas jurídicas, com 04 empresas autuadas; 45 
fiscalizações de pessoas físicas; e 693 armas destruídas. (...) 

Brigada Príncipe da 
Beira apresenta 
relatório de 
resultados tangíveis 
do 1º Semestre de 
2019. Página 
institucional do EB 
Brasília-DF,2019 

Guajará-Mirim (RO) – No período de 29 de julho a 09 de agosto, o Cmdo 
Fron RO / 6º BIS desencadeou mais um evento da Operação Ajuricaba VI, 
com a finalidade de atuar contra crimes ambientais e ilícitos 
transfronteiriços. (grifo nosso). 
(...)Ao todo, 06 pessoas foram detidas e os seguintes materiais apreendidos: 
01 espingarda Cal. 20 com munições, 02 tratores, 01 motosserra e 150 Kg 
de pescado. O valor das apreensões foi estimado em R$ 315 mil reais. (...). 

Operação Ajuricaba 
VI contra crimes 
ambientais e ilícitos 
transfronteiriços. 
Página institucional 
do EB. Brasília-
DF,2019 

Estirão do Equador (AM) – O 4° PEF, no cumprimento de sua missão 
constitucional, atua, diuturnamente, na garantia da soberania nacional na 
faixa de fronteira com a República do Peru, na calha do rio Javari e seus 
afluentes, no combate aos diversos ilícitos e na proteção do meio ambiente. 
Dentro do contexto da 3ª fase da Operação Escudo, entre os dias 20 e 29 de 
julho, o 4° PEF realizou mais um reconhecimento de fronteira empregando 
um Destacamento de Operações na Selva, (...) (grifo nosso). 
Durante todo o percurso fluvial, foram realizadas revistas em todas as 
embarcações que estavam no rio Javari e afluentes, obtendo como resultado 
nove apreensões, sendo: 140 quilos de pirapitinga, 233 quilos de paca, 82 
quilos de veado, 524 quilos de anta, 35 quilos de macaco, 45 quilos de 
queixada, 124 quilos de pirarucu, 1 jacaré e 316 ovos de tracajá. 

Operação Escudo - 
3ª Fase 
(Reconhecimento de 
Fronteira). Página 
institucional do EB 
Brasília-DF,2019 

Tabatinga (AM) – Em Tabatinga no Estado do Amazonas, o Cmdo Fron 
Solimões/8º BIS em Operação Integrada com agentes da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), da Base Itui/Itaquaí, empregou um Destacamento 
de Operações na Selva (DOS), a fim de colaborar no combate aos diversos 
ilícitos na faixa de fronteira. (grifo nosso). 

Operação Integrada 
emprega 
Destacamento de 
Operações na Selva 
no combate a ilícitos 
na faixa de fronteira. 
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(...)Como resultado dessas intensas ações, foram apreendidos 02 (duas) 
canoas pequenas, 01 (uma) canoa grande, 01(um) motor 13cv, 23 (vinte e 
três) malhadeiras, 04 (quatro) litros de combustível, 150 (cento e cinquenta) 
quilos de carne de anta, 600 (seiscentos) quilos de pirarucu, 40 (quarenta) 
mil ovos de tracajá, 300 (trezentos) tracajás e 04 (quatro) arpões. 

Página institucional 
do EB Brasília-
DF,2019 

Tarauacá (AC) – No período de 5 a 9 de agosto de 2019, o Cmdo Fron Juruá 
e 61º BIS desencadeou mais um evento da Operação Ajuricaba VI, com a 
finalidade de atuar contra crimes ambientais e ilícitos transfronteiriços. 
.(grifo nosso). 
(...)Durante a operação, uma pessoa foi detida e os seguintes materiais 
apreendidos: 30 kg de carne de caça, um revólver Cal. 38, um rifle Cal. 22 
com munições e pólvora. O detido foi conduzido para uma guarnição da 
Polícia Militar do Estado do Acre. 

61º BIS permanece 
na Op Ajuricaba VI, 
com ações nas 
proximidades dos 
rios Juruá, Envira, 
Tarauacá e Murú, no 
AC. Página 
institucional do EB. 
Brasília-DF,2019 

Tabatinga (AM) – No dia 20 de setembro, o Cmdo Fron Solimões/ 8º BIS, em 
operação integrada chamada Base Anzol, com a Polícia Federal, Força 
Nacional de Segurança e programa Estratégia Estadual de Segurança 
Pública nas Fronteiras (ESFRON), apreendeu, aproximadamente, 7 kg de 
pasta base de cocaína (PBC) que estavam escondidos por baixo do forro da 
mala de um passageiro estrangeiro. 
(...) Prosseguindo nos trabalhos dessa operação, em outra embarcação de 
transporte de pessoal, foram encontrados mais cerca de 2 kg de PBC, dessa 
vez, dentro de um colete salva-vidas. (...) 

Apreensão de pasta 
base de cocaína em 
Tabatinga. Página 
institucional do EB 
Brasília-DF,2019 

TABELA 1: Trechos de textos extraídos de páginas institucionais do EB para divulgação de resultados 

relativos ao combate aos ilícitos na faixa de fronteira  

Fonte: organizada pelo autor. 

Apesar dos números e balanços apresentados após as operações, nem todos 

os seus efeitos positivos são mensuráveis, pois não há como medir o ilícito que se 

deixou de realizar enquanto uma determinada operação ocorria (BRANDÃO, et al, 

2018). 

Figueredo (2017, apud PREGNOLATO FILHO, 2019) afirma que o que justifica 

realmente a realização das operações de combate aos crimes transnacionais são os 

resultados intangíveis, ou seja, aqueles que não podem ser medidos em números, 

dos quais destaca a presença efetiva do Estado na fronteira, o fortalecimento do poder 

de atuação das Forças Armadas em cooperação com os Órgãos de Segurança 

Pública (OSP) e, principalmente, a dissuasão aplicada sobre as organizações 

criminosas que atuam em uma área. 

 

6.2 O PREPARO DAS TROPAS DO CMA PARA ATUAR NO COMBATE AOS 

DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS NA FAIXA DE FRONTEIRA AMAZÔNICA 

Para o cumprimento dessas operações, o preparo é um fator importante para o 

êxito no combate aos delitos transfronteiriços. Nos parágrafos anteriores pode-se 

perceber como o emprego do EB neste tipo de Operação no CMA vem crescendo nos 

últimos anos, requisitando tropas cada vez mais adestradas para este tipo de atuação. 
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O Sistema de Instrução Militar do Exército Brasileiro (SIMEB) destina-se a 

orientar e a coordenar o planejamento, a execução e o controle das atividades 

relacionadas ao preparo da Força Terrestre, contendo esclarecimentos e detalhes, 

com maior caráter de permanência no tempo e necessários à execução das atividades 

de instrução. No entanto, a única menção do SIMEB ao tema é que o modo de atuação 

da tropa em Operações de Polícia Judiciária Militar e contra delitos transfronteiriços 

na faixa de fronteira terrestre será semelhante ao emprego em GLO. Tal documento 

ainda destaca que se tratam de duas operações distintas. (BRASIL, 2019a). 

Além disso, o Programa de Instrução Militar (PIM) é o documento decorrente 

do SIMEB, de periodicidade anual, por meio do qual o Comandante de Operações 

Terrestres, observando a realidade da conjuntura, principalmente a orçamentária, 

orienta o planejamento do ano de instrução e assegura a coordenação e a avaliação 

das atividades (BRASIL, 2021a).  

Segundo o PIM 2021, o Adestramento é a prioridade da Instrução Militar, sendo 

a atividade mais importante no Ano de Instrução, que garante a capacidade 

operacional da Força. Porém, com relação as Op na Faixa de Fronteira, o PIM faz 

menção apenas a um Estágio Técnicas, Táticas e Procedimentos (TTP) para 

Operações Terrestres e Fluviais, na Faixa de Fronteira para 4 capitães do CMA, sendo 

insuficiente para desenvolver essas TTP âmbito Comando Militar de Área. Além do 

estágio, somente aborda que os Objetivos de Adestramento (OA) que não constem 

dos Programas Padrão de Adestramento (PPA) terão as condições de execução 

definidas pelo comando enquadrante (C Mil A/DE/Bda), e devem ser encaminhados 

ao COTER, descrevendo as missões de combate, condições de execução, padrão 

mínimo e instrução preliminar. (BRASIL, 2021a) 

O próximo documento que orienta a preparação das tropas é o Programa 

Padrão de Capacitação Técnica e Tática do Efetivo Profissional (PP-CTTEP) que visa 

a regular a capacitação do Efetivo Profissional (EP) do Exército como um todo. Um de 

seus objetivos é manter o EP em condições de ser empregado em qualquer época do 

ano, quer em operações de defesa externa, quer em operações de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO). (BRASIL, 2017b) 

A edição mais atual é de 2017 e incluiu apenas o Objetivo Individual de 

Instrução (OII) “conhecer o emprego do Exército na faixa de fronteira”, dentro do 

assunto cultura geral. Seus objetivos intermediários são o conhecimento dos 

principais aspectos das LC n° 117/04 e LC n° 136/10, a identificação das formas de 
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atuação do EB na Faixa de Fronteira e a identificação das Brigadas localizadas na 

faixa de fronteira. 

Seguindo com os documentos que regem o preparo, o Programa -Padrão de 

Instrução de Qualificação do Cabo(Cb) e Soldado (Sd) em Instrução de Garantia da 

Lei e da Ordem (GLO) e Instrução Comum (PP-GLO) tem como objetivos principais: 

capacitar o soldado a ser empregado em Operações de GLO e obter reflexos na 

execução de técnicas e táticas individuais de combate para as Operações de GLO. 

Como não existe um Programa Padrão que trate especificamente do combate aos 

ilícitos transfronteiriços, as unidades utilizam esse documento para realizar sua 

preparação, uma vez que ambas são operações tipo polícia, com as diferenças 

conforme explicitado na tabela abaixo. (BRASIL, 2019b) 

 

TABELA 2: GLO e ações subsidiárias na faixa de fronteira – principais diferenças 

Fonte: Goulart e Ribeiro, 2016 apud MUNIZ, 2018. 

Ao analisarmos o uso do PP-GLO num contexto de Operações na Faixa de 

Fronteira verifica-se a necessidade de inclusão de outros assuntos como o trato com 

indígenas, Organizações Não-Governamentais e estrangeiros, fiscalização de 

materiais caracterizadamente utilizados na produção de drogas (éter, querosene e 
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cimento), fiscalização de produtos controlados e outros que precisam ser 

compreendidas no contexto de combate aos ilícitos transfronteiriços. 

Ademais, as unidades nível Batalhão são adestradas com o Programa- Padrão 

de Adestramento Básico na Unidades de Infantaria de Selva (PPA-Inf/4) publicada em 

2004. Sua finalidade é orientar o adestramento básico das frações, subunidades e 

unidades de Infantaria de Selva para capacitá-las ao emprego em operações de 

combate. A fase de Adestramento tem como objetivo conferir às frações, subunidades 

e unidades a preparação completa e específica que define os padrões coletivos 

necessários para atingirem os níveis adequados de eficiência operacional e de poder 

de combate, de acordo com as necessidades operacionais definidas, atuais ou 

futuras, da F Ter. Ao analisar os 34 objetivos de adestramento propostos por este 

documento, nenhum é voltado para as operações na Faixa de Fronteira, 

demonstrando que a preparação para essa tarefa pode ser realizada parcialmente, 

não realizada ou realizada de forma diferente em cada Batalhão de Infantaria de 

Selva. 

Finalizando os documentos que regem o preparo das tropas nesse ambiente 

operacional, cabe destacar o Programa- Padrão de Instrução do Pelotão Especial de 

Fronteira (EB70-PP-11.013), Edição Experimental, do ano de 2017. Esse documento 

constitui um conjunto de assuntos destinados ao desenvolvimento e manutenção dos 

requisitos necessários ao integrante dessas pequenas e importantes OM localizadas 

nas fronteiras. Seu principal objetivo é manter o efetivo em condições de ser 

empregado a qualquer tempo nas ações na faixa de fronteira. 

No assunto área de responsabilidade (ARP): Questões relevantes temos o 

objetivo individual de instrução (OII) combater os ilícitos transfronteiriços e ambientais. 

A sugestão dos objetivos intermediários são identificar indícios de áreas de 

desmatamento e de prospecção mineral irregular, identificar as principais drogas 

ilícitas presentes em sua região e, em especial, aquelas traficadas para o Brasil, 

conhecer os principais itens contrabandeados para o Brasil e, em especial, aqueles 

presentes em sua ARP, conhecer os documentos necessários ao porte e transporte 

de arma de fogo, munição e explosivos e conhecer os procedimentos para a 

realização de prisões em flagrante delito por crimes. 
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Além disso, no OII dispensar o correto tratamento com os estrangeiros de sua 

área os objetivos intermediários são conhecer a legislação brasileira que trata sobre 

migração e refúgio, identificar os principais fluxos migratórios em sua região, identificar 

documentação pessoal necessária por estrangeiros na área, conhecer a legislação e 

costumes do país fronteiriço a seu pelotão/destacamento, dentre outros. 

Ademais, no OII integrar uma patrulha de reconhecimento de fronteira serão 

ainda apresentados os principais problemas enfrentados em casos com delitos 

transfronteiriços e ambientais, contato com estrangeiros, brigas entre povos 

indígenas, sobrevoo de aeronaves sem autorização em área restrita dentre outros e 

os limites da faixa de fronteira em uma simulação possibilitando àquela tropa o 

conhecimento de procedimentos a serem tomados em cada caso. 

Logo, observa-se que os OII do Programa- Padrão de Instrução do Pelotão 

Especial de Fronteira estão alinhados com o emprego do EB na faixa de fronteira nas 

Operações Escudo e possibilitam as condições um preparo alinhado em esses tipos 

de tarefas desenvolvidas nesse escopo. 

7 CONCLUSAO 
 

O presente estudo verificou como os ilícitos transfronteiriços existentes na área 

de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia  e a missão subsidiária de 

combate-los impactou no preparo das tropas desta Grande Unidade do Exército 

Brasileiro. 

Em síntese, as Operações Militares na Faixa de Fronteira no combate aos 

delitos transfronteiriços apresentam peculiaridades em função do espaço geográfico, 

das ameaças, da articulação das Organizações Criminosas e das possibilidades e 

limitações das unidades militares presentes para atuar num ambiente complexo, 

incerto e volátil causando reflexos no preparo das tropas do CMA. 

As informações agregadas neste trabalho, sejam de natureza conceitual, 

acadêmica ou institucional, além do estudo dos dados explicitados ao longo dos 

capítulos, admitem concluir que houve um aumento expressivo do emprego das 

unidades do CMA nas Operações contra ilícitos transfronteiriços. Esses dados 

também evidenciam o crescimento dos efetivos, demonstrando que as Operações na 

Faixa de Fronteira são, atualmente, o grande foco do emprego das Unidades e 

Grandes Unidades localizados na Amazônia Ocidental. 
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A relevância geoestratégica da Amazônia Brasileira e sua imensidão a tornam 

um ambiente com características únicas no contexto nacional. Tal fato se reflete nas 

fronteiras brasileiras com outros países amazônicos, com a presença de grupos 

guerrilheiros, os três maiores produtores de cocaína do mundo, tráfico de drogas e 

armas, contrabando e o descaminho, a imensidão da Floresta Amazônica, a grande 

quantidade de rios penetrantes e seu afastamento dos grandes centros. 

A grande extensão da faixa de fronteira do Arco Norte, constituída por quatro 

Estados da Federação da área do CMA (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima) 

dificultam as ações preventivas e repressivas contra os ilícitos. Ademais, os pequenos 

efetivos dos Órgãos de Segurança Pública (OSP) e a capilaridade e grande presença 

de efetivos do EB na região aumentam a importância do emprego do Exército nessa 

atribuição subsidiária. Dessa maneira, o combate aos ilícitos deve ocorrer, sempre 

que possível, integrando esforços dos órgãos do setor público que são responsáveis 

por essa fiscalização, como a Polícia Federal, nas Operações Interagências. 

Desse modo, nas Brigadas localizadas na faixa de fronteira da Amazônia 

Ocidental tem ocorrido um gradativo aumento de Operações na faixa de fronteira, 

conforme visualizado no gráfico 1. Esse fato, por si só, comprova a grande ocorrência 

dos ilícitos na região e como reflexo verifica-se a necessidade de qualificar o preparo 

das tropas para fazer frente a essa ameaça cada vez mais crescente em nossas 

fronteiras. Cabe ressaltar, ainda, os resultados intangíveis obtidos na medida em que 

grande parte dos crimes são inibidos, pois os criminosos. Por outro lado, os resultados 

dessas Operações ainda são modestos, assim, como outro reflexo, há a necessidade 

de adoção de técnicas, táticas e procedimentos para melhorar esse desempenho, 

influenciando diretamente em adequações no preparo da tropa que irá cumprir tais 

missões.  

As Leis Complementares n° 97/1999, n° 117/2004 e n° 136 de 2010 atribuíram 

as Forças Armadas o poder de polícia permanente, demandando rotinas de 

capacitação e treinamento das tropas empregadas, o que impõe em doutrinas para o 

preparo e emprego das tropas. 

No tocante à essa doutrina, não há produtos que tratem exclusivamente das 

Operações na Faixa de Fronteira. Logo, pode-se levantar como outro reflexo a 

necessidade de se potencializar o preparo com o desenvolvimento de um manual de 

campanha, de modo análogo ao realizado com as Operações de Garantia da Lei e da 

Ordem e de Operações Interagências. Nesse sentido, a temática básica seria 
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normatizada, facilitando a absorção de conhecimento por parte da tropa e com poucas 

diferenças entre as unidades.  

Com relação ao Programa de Instrução Militar do Comando de Operações 

Terrestre, acrescenta-se como outro reflexo a necessidade de diretrizes quanto ao 

preparo específico para as Operações na Faixa de Fronteira, incluindo objetivos de 

adestramento voltados para esse tipo de Operação nas Grandes Unidades situadas 

nestes locais, como por exemplo, o CMA.  

Outrossim, ainda com relação a essas diretrizes, é importante acrescentar no 

PIM o adestramento dessas Unidades na Faixa de Fronteira. Atualmente, são 

ensinados aos militares uma mescla da doutrina de Garantia da Lei e da Ordem e das 

Operações tipo polícia somadas as experiências dos quadros nesse tipo de Operação. 

Nesse sentido, seria interessante reestruturar o Período de Adestramento Básico 

(PAB) em GLO para algo mais abrangente como um PAB Operações na Faixa de 

Fronteira, tendo em vista que muitas dessas unidades são mais empregadas em 

tarefas na Fronteira do que em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, visto que 

essas últimas tem caráter episódico, e ocorrem com muitos menos frequência nas 

Unidades fronteiriças. 

Além disso, cabe destacar que as instruções do PAB GLO ocorrem num curto 

período de 02 (duas) semanas. Caso seja adotado um PAB Operações na Faixa de 

Fronteira, poderia se manter as instruções atuais e acrescentando técnicas, táticas e 

procedimentos que aumentariam a eficiência no combate aos crimes transnacionais, 

aumentando a carga horária dessa temática, com a intenção de elevar o preparo das 

unidades fronteiriças da Amazônia Ocidental. 

Com relação aos Programas- Padrão (PP), apenas o relativo aos PEF incluiu a 

temática de combate aos ilícitos transfronteiriços, no entanto no nível Unidade o tema 

não é de forma adequada e padronizada abordada. Assim, sugere-se a criação de um 

PP específico ou a inclusão de assuntos e de Objetivos de Adestramento, com uma 

carga horária adequada, nos Programas- Padrão de Qualificação e de Adestramento 

voltado para as OM localizadas na Faixa de Fronteira, potencializando a 

operacionalidade dessas unidades. 

Por fim, o presente trabalho não findou o assunto, uma vez  que não abarca 

todas as soluções pertinentes e viáveis. O estudo realizado serve como base para 

futuras abordagens dessa temática e para refletir sobre o atual preparo das Grandes 

Unidades e Unidades, localizadas na Área de Responsabilidade do Comando Militar 
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da Amazônia, para o combate aos ilícitos transfronteiriços na Amazônia Ocidental, 

podendo contribuir para a atualização da Sistemática de Preparo da Força Terrestre, 

sempre buscando a Operacionalidade das tropas da região. 
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