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RESUMO 
 

A dimensão continental do território da República Federativa do Brasil acaba 
por impor desafios que não são comumente encontrados no mundo. Dentre esses 
desafios se encontra a proteção de suas imensas fronteiras, grande parte dela 
caracterizada por estar inserida em região com vegetação tropical, a floresta 
amazônica. A partir do inicio do século XXI ocorreu a intensificação do desafio da 
proteção das fronteiras, o que demandou ações governamentais para fazer face aos 
problemas que estavam sendo encontrados, tendo o mesmo que aumentar a 
aplicação da Força Terrestre em proveito da vigilância de nossas fronteiras. 
Baseado nesses aspectos, o Governo Federal acabou por editar a Política Nacional 
de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa que elencou objetivos a serem 
alcançados a longo prazo, dentre os quais se destaca a necessidade de 
reestruturação do Exército Brasileiro na região amazônica. De acordo com essas 
premissas a Estratégia da Presença foi priorizada, seja ela uma presença efetiva ou 
a disposição de tropas em qualquer parte do território em curto espaço de tempo. 
Visando dirimir dúvidas a respeito dessa estruturação estratégica, o presente estudo 
buscou levantar os aspectos mais importantes da implantação do Comando Militar 
do Norte e como essa ação influencia na segurança e defesa das fronteiras dos 
estados do Pará e Amapá.  
 
Keywords: Segurança e Defesa. Proteção de Fronteiras. Plano Estratégico do 

Exército.  
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ABSTRACT 
 

The continental dimension of the territory of the Federative Republic of Brazil 
ends up imposing challenges that are not commonly found in the world. Among these 
challenges is the protection of its immense borders, much of it characterized by being 
inserted in a region with tropical vegetation, the Amazon rainforest. From the 
beginning of the 21st century, the challenge of border protection has been intensified. 
This demanded governmental action to address the problems that were being find, 
as well as increasing the application of the Force to the surveillance of our borders. 
Based on these aspects, the Federal Government eventually edited the National 
Defense Policy and the National Defense Strategy that set goals to be achieved in 
the long term, among which the need to restructure the Brazilian Army in the Amazon 
region. According to these premises, the Strategy of Presence was prioritized, be it 
an effective presence or the deployment of troops anywhere in the territory in a short 
space of time. Aiming to resolve doubts about this strategic structure, the present 
study sought to raise the most important aspects of the implementation of the Military 
Command of North and how this action influences the security and defense of the 
borders of the states of Pará and Amapá. 

 
Keywords: Security and Defense. Borders Protection. Army Strategic Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Amazônia é uma floresta úmida tropical que abrange grande parte do território 

da América do Sul, possui vastos recursos naturais e constitui a maior reserva de 

biodiversidade mundial sendo, ainda, a maior região com essas características no 

planeta. Este bioma se estende por mais de 50% do território brasileiro, fazendo do 

Brasil o país com maior área abrangendo a Amazônia. (SILVA, 2013) 

 As riquezas naturais da Amazônia tomam parte na economia brasileira, 

contribuindo na composição do PIB do Brasil. Dentre esses recursos naturais, 

podemos citar o minério de ferro, a bauxita, o manganês e o nióbio. O minério de 

ferro, um dos principais produtos da pauta de exportação nacional, tem grande 

produção na região da Serra de Carajás, no estado do Pará; e a bauxita, outro 

componente importante da pauta de exportações, tem sua produção de maior 

relevância na Serra de Oriximiná, também no estado do Pará. (SILVA, 2013) 

 No território brasileiro, a Amazônia é dividida em duas regiões, a oriental e  a 

ocidental. A Amazônia oriental abrange os estados do Maranhão, Pará e Amapá, 

enquanto que a Amazônia ocidental abrange os estados do Amazonas, Roraima, 

Acre e Rondônia. Estas duas regiões possuem características completamente 

diferentes, seja no aspecto humano, socioeconômico e geográfico.   

 A foz do rio Amazonas, situada na Amazônia Oriental, é região estratégica do 

território nacional. Constitui-se da principal porta de entrada para navios de grande 

calado na área, permitindo que os mesmos atinjam cidades como Manaus, além de 

viabilizar a retirada das riquezas minerais exploradas na Amazônia. (SUPERTI; 

SILVA, 2015) 

 A Amazônia, por suas extensas fronteiras, apresenta ocorrências constantes 

de crimes relacionados ao meio ambiente e ao tráfico de drogas. Esses crimes, 

também chamados de crimes transnacionais, se materializam na linha de fronteira 

entre dois países vizinhos, sendo de difícil repressão e apuração, principalmente por 

ocorrerem em ambiente de floresta tropical. Este ambiente de floresta tropical não 

permite o controle total sobre as fronteiras dos Estados, em especial pela dificuldade 

de acesso apresentada pela vegetação natural. (SILVA, 2013) 

 A região amazônica apresenta, ainda, problemas de acesso as suas diversas 

áreas, fato que ocorre pela ausência de estradas que permeiem a região e pela 
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quase total dependência do meio aéreo para se atingir pontos remotos do território, 

locais onde normalmente se efetivam os delitos transfronteiriços. 

Os crimes na região, quando relacionados ao meio ambiente, ocorrem 

principalmente com a exploração de minerais. O principal mineral buscado 

ilegalmente na região é o ouro, que é extraído nos estados do Pará a Amapá e 

causa vários prejuízos ambientais à área, já que a exploração é realizada sem 

nenhum controle e em diversos locais, como na região do Parque Nacional das 

Montanhas do Tumucumaque (PNMT), maior área de preservação do país. 

(SUPERTI; SILVA, 2015) 

 Apesar da região amazônica ter grande valor para o Estado Brasileiro, ainda 

se encontra defasada em relação a alguns aspectos da vida nacional. A presença de 

Órgãos Federais ainda é pequena face a magnitude da região, bem como o acesso 

da população a direitos básicos, como saúde e educação. Nesse contexto, a 

presença do brasileiro nas diversas áreas amazônicas ainda é pequena, 

contribuindo para que muitos espaços se constituam em verdadeiros vazios 

demográficos. (CASTRO, 2017) 

 O Comando Militar da Amazônia (CMA) é, atualmente, o Comando 

responsável pelas regiões dos estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. 

Nestas regiões realiza operações e contribui com o Exército Brasileiro na 

manutenção da soberania nacional, além de levar a cabo ações de dissuasão de 

ameaças ao interesse nacional, alinhado com a política nacional e combatendo os 

delitos transfronteiriços. (COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA, 2018) 

 O Comando Militar do Norte (CMN) foi criado em 2013 e é um Grande 

Comando Operacional que tem como atividade precípua a Defesa da Pátria. 

Abrange a área da Amazônia Oriental, ou seja, a região dos estados do Pará, 

Amapá, Maranhão e a porção norte do Tocantins, tendo também como uma de suas 

principais missões o controle da fronteira brasileira nos estados do  Pará e Amapá. 

Possui Unidades e Grandes Unidades diretamente subordinadas que contribuem 

para a consecução de suas missões. (COMANDO MILITAR DO NORTE, 2018) 
 Como aspecto extremamente importante que colabora para definir a 

Amazônia Oriental como área estratégica para o Exército Brasileiro e para o Estado 

brasileiro é seu entorno, principalmente pela presença da Guiana Francesa, 

departamento ultramarino da França. 
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Por essas características, a Amazônia é estratégica para o Exército Brasileiro, 

demandando ações efetivas para a manutenção da soberania nacional na região. 

Essas ações são pautadas pelos imperativos previstos na Politica Nacional de 

Defesa (PND) e Estratégia Nacional de Defesa (END).  

Visando diminuir a vulnerabilidade das fronteiras brasileiras, foi criado em 

2016, pelo Governo Federal, o Programa de Proteção Integrado de Fronteiras 

(PPIF), com o intuito de fortalecer a prevenção, controle, fiscalização e repressão 

dos delitos transfronteiriços e ambientais. (BRASIL, 2016) 

Apesar da iniciativa de criação do PPIF, observa-se na faixa de fronteira, e 

principalmente na linha de fronteira brasileira, a pouca presença de brasileiros e, por 

consequência, do Estado, limitando a possibilidade de controle fronteiriço, abrindo 

espaço para a ocorrência de diversos ilícitos na região. A ocorrência desses ilícitos 

aumenta a responsabilidade do Exército Brasileiro e do CMN para a vigilância da 

fronteira, fazendo com que várias medidas sejam tomadas para mitigar tais crimes, 

como aumento da presença militar na linha de fronteira e a execução de diversas 

operações que buscam aumentar a dissuasão na região.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 Diante do cenário apresentado anteriormente, verifica-se a importância da 

criação do Comando Militar do Norte no contexto nacional, no que se refere a 

preservação da soberania, bem como a necessidade do Exército Brasileiro se 

adequar a realidade do país e as novas imposições do Estado, sabidamente a PND 

e a END. Buscando contribuir para essas finalidades e aumentar a segurança 

nacional, evitando a ocorrência de crimes transfronteiriços e ambientais, foi 

formulado o seguinte problema:  

 Em que medida a criação do Comando Militar do Norte (CMN) contribui 
para o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais e para a efetiva 

segurança da faixa de fronteira brasileira nos estados do Pará e Amapá? 
 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 
Analisar o Comando Militar do Norte, as ações de combate aos crimes 

transfronteiriços e ambientais e as atividades de segurança da fronteira brasileira 
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realizada pelo mesmo, enfatizando sua atuação na faixa de fronteira dos estados do 

Pará e Amapá. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 A fim de atingir o objetivo geral, foram formulados objetivos específicos, que 

permitirão a viabilização deste trabalho, conforme seguem: 

a. A defesa e a segurança na faixa de fronteira nos estados do Pará e 

Amapá, até 2013; e 

b. A defesa e a segurança na faixa de fronteira nos estados do Pará e Amapá 

após a criação do CMN. 

 

1.3 JUSTIFCATIVAS DA PESQUISA 
 O Comando Militar do Norte é o mais novo comando militar de área do 

Exército Brasileiro e está em processo de consolidação, principalmente no que tange 

a seu emprego no combate aos ilícitos de fronteira.  

O Brasil é possuidor de longas fronteiras terrestres, perfazendo um total de 

cerca de 17 mil Km, sendo que aproximadamente 2 mil estão sob responsabilidade 

do CMN, em uma área com pouco ou nenhuma presença humana e do Estado, 

fazendo com que a região seja bastante permeável a entrada de ilícitos de fronteira. 

Devido aos fatores apresentados, a vigilância da fronteira se torna 

imprescindível para a segurança do Estado Brasileiro e para o impedimento da 

ocorrência de crimes transfronteiriços e ambientais. 

Esse trabalho contribuirá para o aprimoramento dessa atividade de vigilância, 

enfatizando a atuação das frações do CMN permanentemente dispostas na linha de 

fronteira, bem como das medidas que podem ser tomadas para a maior efetividade 

das ações do EB.  

 



 

 

13 

2 METODOLOGIA 
 

Esta parte tem a finalidade de apresentar a sequência que se pretende seguir 

para desenvolver o problema de pesquisa, especificando os procedimentos 

necessários para atingir os objetivos geral e específicos definidos. Assim, pautando-

se numa sequência lógica, este capitulo será estruturado da seguinte forma: 1) 

Delimitação da Pesquisa; 2) Concepção Metodológica; e 3) Limitações do Método.  

 

2.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 A delimitação da pesquisa estará focada no emprego do Comando Militar do 

Norte e de suas frações na segurança da fronteira dos estados do Pará e Amapá, 

área de responsabilidade do referido Comando e sua implicação no combate aos 

crimes transfronteiriços e ambientais, baseadas nas premissas definidas na Política 

Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa. Com a finalidade de 

descrever a área delimitada para a pesquisa, a figura abaixo mostra a articulação do 

CMN e suas frações dispostas na fronteira: 

 

 
FIGURA 1 – PRESENÇA DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA ORIENTAL 

Fonte: FERREIRA (2018) 
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2.2 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 
A pesquisa será do tipo qualitativa, buscando explorar a experiência do 

pesquisador no comando de fração desdobrada na fronteira do estado do Amapá, 

bem como de outros militares que tem ou tiveram envolvimento no emprego de tropa 

em missões na fronteira dos estados do Pará e Amapá, além de buscar entender a 

importância do CMN no contexto da vigilância da fronteira norte do país.  
 Será realizado um estudo bibliográfico com fontes baseadas em manuais, 

revistas, artigos e coleta de dados na internet, além de entrevistas e questionários 

de militares com experiência no assunto, de forma a enriquecer o conteúdo da 

pesquisa.  

De acordo com a taxonomia empregada por Vergara (2009), o presente estudo 

adotará os tipos de pesquisa histórica, descritiva, explicativa, bibliográfica e 

documental.  

O caráter histórico se dá pelo fato do estudo se basear em conhecimentos já 

existentes no que tange ao emprego de tropa na faixa de fronteira, no qual será 

realizada uma análise da evolução desta nos últimos anos e seus impactos para a 

segurança do Brasil. 

A pesquisa será de cunho explicativo porque busca esclarecer os fatores que 

levaram o Comando do EB a criar mais um Comando Militar de Área. Já o aspecto 

descritivo se justifica porque pretende descrever as características das missões e a 

atuação do Comando Militar do Norte na faixa de fronteira. 

Por fim, o caráter bibliográfico ocorre porque o estudo será pautado em material 

publicado em manuais, livros, revistas, leis e artigos de autores renomados, em 

particular aqueles encontrados no acervo cultural da Escola de Comando e Estado 

Maior do Exército. E documental porque analisará documentos e trabalhos internos 

do Ministério da Defesa, os quais não são disponíveis para consulta pública. 

 Após a reunião de todos os dados colhidos, será realizada uma análise dos 

resultados obtidos, concluindo-se, então, sobre a sua aplicabilidade no Exército 

Brasileiro. Dessa forma, busca-se responder os questionamentos levantados neste 

estudo. 

2.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
 Todo o método apresenta possibilidades e limitações. A pesquisa e estudo 

sobre emprego de um Comando já existente, no caso o Comando Militar do Norte, 
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denota aspectos positivos, pois analisaremos os óbices que o mesmo encontra para 

a efetividade de suas ações e as necessidades para o processo de atualização. 

 Diante dos fatos fica evidente que esta é a melhor forma de explorar o tema do 

referido trabalho. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Esta seção tem como objetivo trazer informações a respeito dos conceitos 

que nortearão este trabalho de pesquisa. Entende-se que a criação do Comando 

Militar do Norte tem relação direta com a importância da Amazônia Oriental e em 

especial com a faixa de fronteira. Dessa maneira procurou se estruturar esta seção 

da seguinte maneira: 1) A faixa de fronteira do Brasil e os estados do Pará e Amapá; 

e 2) A Política Nacional de Defesa. 

 

3.1 A FAIXA DE FRONTEIRA DO BRASIL E OS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ 
 De acordo com a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a 

Faixa de Fronteira, para o Estado Brasileiro essa região é a área do território com 

uma largura de 150 quilômetros, marcada a partir da linha limítrofe entre o Brasil e 

os países vizinhos, sendo considerada, ainda, como área de Segurança Nacional.  

Esse conceito de faixa de fronteira vem crescendo de importância, já que as 

fronteiras dos diversos Estados continuam sendo motivo de litígios internacionais, 

ainda mais na atual época, onde se caminha para a ocupação dos últimos espaços 

terrestres. Essas fronteiras, e as disputas pelas mesmas, crescerão de importância 

com o aumento da demanda por recursos naturais no mundo. (BRASIL, 2005) 

 A Amazônia brasileira com suas inúmeras riquezas naturais se tornou, dessa 

maneira, foco de atenção internacional, o que transforma suas fronteiras em 

verdadeiras áreas de contenção de riquezas, demandando ações reais de cuidado 

por parte do Estado brasileiro. Essas ações passam por medidas de vigilância, de 

vivificação das fronteiras, de proteção ao meio ambiente e de uso sustentável dos 

recursos naturais, para que a região possa se desenvolver e se integrar ao restante 

do Brasil. Nesse aspecto, o Exército Brasileiro tem papel extremamente relevante, já 

que em muitos casos é o precursor das atividades de ocupação da terra fronteiriça, 

além de única instituição de Estado presente em muitas localidades. (BRASIL, 

2005). 

 A ocupação, defesa e desenvolvimento da Amazônia, em primeira análise, 

nos direciona ao Poder Executivo, o qual tem a responsabilidade da definição de 

políticas para esses fins. Essa instituição pode, ainda, dotar a região de orçamento 

compatível com a necessidade atual, de maneira a dar andamento a projetos e 
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programas fundamentais para a defesa de nossas riquezas e desenvolvimento de 

nosso povo, como preconiza a PND e END. A ocupação da fronteira amazônica tem 

relação direta com o conceito de segurança interna, já que o povoamento da região 

permitirá a manutenção da soberania sobre as riquezas naturais presentes, 

viabilizando o uso econômico de tais recursos para o desenvolvimento dessa 

sociedade. (NASCIMENTO, 2009) 

Com relação a problemática existente nas fronteiras dos estados do Pará e 

Amapá, o crime ambiental tem lugar especial, sem desconsiderar outros também 

presentes. Esses crimes ocorrem em ambos os lados da fronteira, em território 

brasileiro e em territórios franceses, surinameses e guianenses, caracterizando-se 

pela existência de garimpos ilegais. Tais garimpos tem como objetivo principal a 

extração do ouro, tornando tensa as existências desses garimpos na fronteira com a 

Guiana Francesa, principalmente pela presença de brasileiros no território amigo. 

Por outro lado, a exploração do ouro acaba por movimentar a economia da fronteira 

amapaense, principalmente na cidade do Oiapoque, onde se encontram fábricas 

artesanais de jóias de ouro. (SUPERTI; SILVA, 2015) 

Inseridos nos crimes transfronteiriços e ambientais, também se pode 

encontrar a ocorrência de contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de animais 

silvestres e exploração sexual infantil, denotando a complexidade relacionada ao 

controle dessas fronteiras. (SUPERTI; SILVA, 2015) 

Na Guiana Francesa, território ultramar do Estado da França, o garimpo ilegal 

de ouro se constitui em problema permanente, obrigando o mesmo a realizar ações 

de combate buscando eliminar sua prática, tendo no Exército Brasileiro um parceiro 

resiliente, visto que a maioria dos garimpeiros presentes em território francês provém 

do norte e nordeste do Brasil. Ainda se observa o fluxo irregular de imigrantes 

brasileiros na direção francesa, o que demanda maior ação daquele estado no 

controle fronteiriço. (SUPERTI; SILVA, 2015) 

Na fronteira com a República do Suriname, país pobre da América do Sul e 

que mantém contatos restritos com o Brasil, o ilícito ambiental também prepondera. 

Muitos brasileiros adentram ilegalmente ao país para a extração de ouro, minério 

explorado pelo Estado, gerando disputas territoriais nas áreas de garimpo, que 

muitas vezes acabam em mortes. 
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Assim como no caso do Suriname, a fronteira brasileira no estado do Pará 

com a Guiana não apresenta significativa presença populacional, não existindo 

nenhuma cidade fronteiriça, sendo os contatos, nessa região, bastante escassos.  

A fronteira brasileira nos estados do Pará e Amapá possui 1.965 quilômetros 

de extensão, sendo 730 quilômetros entre Brasil e Guiana Francesa, no estado do 

Amapá; 593 quilômetros entre Brasil e Suriname no estado do Pará; e 642 

quilômetros  entre Brasil e Guiana no estado do Pará. 

 

 
FIGURA 2 – FRONTEIRA TERRESTRE NA AMAZÔNIA ORIENTAL 
Fonte: FERREIRA (2018) 

 

Essa faixa de fronteira setentrional brasileira, nos estados do Pará e Amapá, 

é a que menos se observa a presença humana, reservada a poucas localidades e 

aldeias indígenas. A pouca presença se dá pela dificuldade de acesso à região, 

marcadamente no norte do Pará, a partir da calha do rio Amazonas, onde inexistem 

estradas e os rios se apresentam bastante encachoeirados, dificultando ou 

impedindo a navegação fluvial. 

Cabe ressaltar, nesse contexto geral, a existência do Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM), que é responsável pela reunião de informações sobre o 

desmatamento, queimadas, tráfego aéreo e acidentes geográficos, sendo 
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ferramenta extremamente importante para a preservação ambiental. Possui vários 

postos na região dos estados do Pará e Amapá, como nas localidades de Tiriós, 

Belém. Como bem define Durbens Martins Nascimento, em seu artigo Geopolítica e 

força armadas na Amazônia, o SIPAM é:  

 
“um sistema multidisciplinar com finalidade de coordenar as ações de 
vigilância e monitoramento na Amazônia, objetivando integrar as diversas 
instituições públicas e privadas. Visa também gerenciar informações obtidas 
com os projetos para fins de segurança nacional e desenvolvimento social e 
regional, bem como reduzir custos infraestruturais necessários ao 
desenvolvimento sustentável da região e alavancar a integração nacional; 
aproveitar e garantir a biodiversidade e gerar bem-estar para os habitantes.” 
(NASCIMENTO, 2009) 

 

 O Programa Calha Norte (PCN) é outra ação federal para a segurança e 

desenvolvimento da região amazônica. O PCN surgiu em 1985, na então Secretaria 

Geral do Conselho de Segurança Nacional, com o claro objetivo de desenvolver 

socioeconomicamente a região situada ao norte da calha do rio Amazonas, para que 

a mesma pudesse se integrar ao restante do território nacional. (NASCIMENTO, 

2009)  

Atualmente o PCN atua fornecendo recursos que possibilitam melhorar as 

infraestruturas locais em sua área de atuação, incluindo nesse contexto a 

infraestrutura militar, como os Batalhões, Companhias e Pelotões de fronteira, tendo 

importância para o aumento da presença do Estado, se fazendo presente em 30% 

do território nacional, com uma população em torno de 8 milhões de pessoas. 

(QUINT, 2016) 

 Nessa área de atuação do PCN se enquadram os estados do Pará e Amapá, 

possuidores de longas fronteiras já tratadas anteriormente, e que mantém relação 

com 3 países da América do Sul, numa área remota e praticamente despovoada, 

carente da atenção do Estado brasileiro. 

 O Pará é a segunda maior Unidade da Federação, com 1.247.689 Km2, 

contando com uma população de cerca de 8 milhões de habitantes. Sua porção 

norte, a partir da margem esquerda do rio Amazonas, conta com poucos municípios, 

podendo-se destacar Oriximiná, Óbidos e Alenquer, os quais se localizam às 

margens do rio Amazonas. Dessa área marginal em direção à fronteira com o 

Suriname, o Estado se resume a uma vasta área de floresta tropical, com a 

presença de povos indígenas, quilombolas e a ocorrência de poucas atividades 
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econômicas. Dentre essas atividades econômicas tem-se a exploração de bauxita 

na região de Oriximiná, principal pólo produtor do minério e que responde por mais 

de 50% da produção nacional. Além da bauxita, a região norte do Pará se pauta pelo 

extrativismo vegetal, como a coleta da Castanha do Brasil, que leva algumas 

pessoas, os castanheiros, a se aventurarem sozinhas na selva à procura do fruto. O 

acesso a essa região norte do Pará se dá basicamente por meio aéreo ou fluvial, 

sendo este último bastante difícil devido a geografia acidentada da área, 

restringindo-se aos rios mais caudalosos, como o Amazonas e o Trombetas. 

 O estado do Amapá se apresenta ao Brasil como uma Unidade da Federação 

isolada, sendo esse fato causado pelo pouco conhecimento do mesmo pelos 

brasileiros de outras regiões e por sua pouca relevância política e econômica. 

Apesar disso, o Amapá se encontra em uma posição estratégica, pois é o único 

estado brasileiro que faz fronteira com território ultramar de um país de primeiro 

mundo, caso da Guiana Francesa. Esse aspecto estratégico é reforçado pela 

presença da Base de Lançamentos Espaciais da França, situada na cidade de 

Kourou, na mesma Guiana Francesa, região na qual a França mantém tropas das 

Forças Armadas para a defesa das instalações da referida base de lançamentos. No 

estado do Amapá encontramos, ainda, a região da tríplice fronteira, entre Suriname, 

Guiana Francesa e Brasil, que reforça sua posição estratégica em relação ao 

território brasileiro. (SANTOS, 2012) 

 Ainda a respeito da região amapaense, sua posição englobando a foz do rio 

Amazonas permite o acesso de navios de grandes calados, o que projeta o Estado 

no contexto nacional em relação a estratégia brasileira de aproximação dos países 

sulamericanos, trazendo grande relevância para sua capital, a cidade de Macapá. 

(SUPERTI; SILVA, 2015) 
 Considerando o que foi abordado, percebe-se a importância da faixa de 

fronteira no contexto nacional, especialmente no tocante a segurança. Essa 

importância se dá pela necessidade do controle da permeabilidade da mesma e pelo 

controle no uso dos recursos minerais da região, tudo com o enfoque da 

manutenção da soberania e segurança nacionais. 
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3.2 A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 
  A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento que estabelece as ações 

de defesa nacional a serem coordenadas pelo Ministério da Defesa. Em seu texto 

aborda tópicos importantes para a área, que vão desde seus fundamentos até os 

Objetivos Nacionais de Defesa. (BRASIL, 2016) 

 Com relação a seus Fundamentos, aborda que a Defesa Nacional é o 

conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, enfatizando o uso da Expressão 

Militar, para a defesa do território e manutenção da soberania, além da defesa de 

interesses nacionais contra ameaças externas. Dessa maneira, a PND contribui para 

a Segurança Nacional e tem o propósito de consolidar o Poder Nacional, 

principalmente no tocante ao atingimento dos Objetivos Nacionais. A solução 

pacífica de controvérsias, a promoção da paz e da segurança internacionais, o 

multilateralismo, a integração sul-americana e a projeção do País no concerto das 

nações são alguns princípios que norteiam a fundamentação da PND. (BRASIL, 

2016) 

 O ambiente nacional e internacional tem influência direta e decisiva na 

definição da PND, a qual se mantém atualizada de maneira a refletir a realidade do 

País, bem como as circunstâncias que podem afetar as políticas que serão adotadas 

na área da Defesa. Dessa maneira, observa-se a constante preocupação com a 

Amazônia, devido a sua grande extensão territorial, baixa densidade demográfica, 

dificuldades de mobilidade e presença de vastos recursos naturais exploráveis. 

(BRASIL, 2016) 

 No que concerne à Concepção Política de Defesa, alguns posicionamentos 

do Estado brasileiro se destacam dos demais, como a promoção de maior 

integração da região amazônica brasileira e a manutenção de Forças Armadas 

preparadas, equipadas e com capacidade de cumprir suas missões constitucionais. 

(BRASIL, 2016) 

Os Objetivos Nacionais de Defesa, principais pautas da PND e base para os 

demais documentos e planejamentos realizados no âmbito da Defesa, são os 

seguintes: garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 

assegurar a capacidade de Defesa, para o cumprimento das missões constitucionais 

das Forças Armadas; salvaguardar as pessoas, os bens, os recursos e os interesses 

nacionais, situados no exterior; contribuir para a preservação da coesão e unidade 

nacionais; contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a segurança 
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internacionais; contribuir para o incremento da projeção do Brasil no concerto das 

nações e sua inserção em processos decisórios internacionais; promover a 

autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa; e ampliar o envolvimento da 

sociedade brasileira nos assuntos de Defesa Nacional. (BRASIL, 2008) 

 Observando esses Objetivos Nacionais de Defesa, pode-se destacar alguns 

mais direcionados para as ações a serem realizadas na região amazônica, como 

“garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; e assegurar a 

capacidade de Defesa, para o cumprimento das missões constitucionais das Forças 

Armadas”. (BRASIL, 2005) 
 Os objetivos destacados anteriormente vão ao encontro dos fundamentos e 

concepção política da própria PND, quando a mesma descreve que o país deve ter 

capacidade de exercer vigilância de seu território e deve fortalecer a presença militar 

na Amazônia, de maneira a poder contrapor-se a possíveis ameaças à região. 

(BRASIL, 2016) 

 Com base na PND e principalmente em seus objetivos, foi elaborada a 

Estratégia Nacional de Defesa, com Estratégias de Defesa que permeiam as ações 

das Forças Armadas para atingir os objetivos da PND. Dentre as diversas 

Estratégias de Defesa elencadas pela END, pode-se ressaltar algumas que dizem 

respeito a região amazônica, como: dimensionamento do Setor de Defesa; 

fortalecimento da capacidade de dissuasão; e incremento da presença do Estado 

em todas as regiões do País. Vale destacar nesse contexto que o Exército deve 

manter agrupadas suas reservas nas respectivas áreas, ou seja, ter capacidade de 

atuar prontamente para dar resposta a alguma crise em qualquer ponto do território 

nacional. (BRASIL, 2016) 

 Os documentos anteriormente abordados, a PND e END, direcionaram a 

confecção dos diversos Planos Estratégicos das três Forças. O Plano Estratégico do 

Exército (PEEx), com sua 1ª Edição no ano de 2013, teve sua atualização no ano de 

2017, estando alinhado tanto com os Objetivos Nacionais de Defesa, quanto com as 

Estratégias de Defesa elencadas na Estratégia Nacional de Defesa. 

 O PEEx foi confeccionado para orientar as ações da Força Terrestre na 

consecução do previsto na PND e END, sempre priorizando a região amazônica. 

Disso, observa-se que dentre as várias ações estratégicas elencadas uma das 

principais é a 1.1.3, que define a rearticulação da Força de modo a estar presente 

com oportunidade, na área Estratégica da Amazônia Legal.  
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 Alem desses aspectos internos da Defesa, o contato com os países vizinhos 

procura estabelecer medidas para um melhor desenvolvimento da região 

setentrional brasileira. Dentre essas medidas, pode-se incluir o estabelecimento da 

Organização para o Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA). 

 A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica1, de sigla OTCA, é 

uma organização intergovernamental composta por países que tem em seu território 

parte da floresta amazônica, possuindo um total de oito membros: Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O OTCA coordena as 

ações do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e busca incentivar o 

desenvolvimento sustentável e a inclusão social da região amazônica. Esses 

aspectos conduzem a uma situação que favorece a atuação das Forças Armadas na 

preservação do meio ambiente regional, contribuindo para a consecução da Política 

Nacional de Defesa. 

 Diante do exposto, evidencia-se como a Política Nacional de Defesa, e os 

documentos produzidos a partir de seu texto,  assumiu papel preponderante na atual 

realidade brasileira, tendo a incumbência de realizar as tratativas e ações de defesa 

e segurança do nosso território, em especial de nossa fronteira setentrional, em 

Unidades da Federação com diversas problemas sociais e com vizinhos 

completamente assimétricos, como no caso da Guiana Francesa, território francês, e 

Suriname. Esse papel se encontra em fase de consolidação, a qual deve contemplar 

o Brasil de experiências que serão aplicadas no futuro próximo, principalmente para 

a evolução do emprego das Forças Armadas. 

 Dentre os imperativos apresentados, tem-se que a mobilidade e a presença 

são preponderantes para o emprego das tropas do EB na região da faixa de 

fronteira, visto a vastidão dessa área e a dificuldade de acesso inerente ao ambiente 

amazônico, e foram de grande relevância na elaboração da Política Nacional de 

Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. (BRASIL, 2005) 

 
 

                                                
1 Disponível em < http://www.otca-oficial.info/about/who_we_are >. Acesso em: 26 mar. 2018, 
17:10:00. 
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4 A DEFESA E A SEGURANÇA NA FAIXA DE FRONTEIRA NOS ESTADOS DO 
PARÁ E AMAPÁ ATÉ 2013 
 

4.1 DEFESA E SEGURANÇA 
De acordo com o Manual MD35-G-01, Glossário das Forças Armadas, o 

termo Defesa se refere ao ato ou conjunto de atos para obter, resguardar ou 

recompor a condição reconhecida como segurança. Essa definição é acompanhada 

de outras, que dão maior amplitude ao termo, como a neutralização ou dissuasão de 

ações hostis que visem a afetar a segurança de uma organização militar ou ponto 

sensível, ou reação contra qualquer ataque ou agressão real ou iminente. Relaciona-

se, ainda, com a Defesa Externa e Defesa Nacional. 

 Diz-se Defesa Externa o conjunto de ações planejadas e coordenadas pelo 

governo, aplicadas no ambiente externo, visando superar ameaças contra os 

objetivos fundamentais, podendo ser caracterizada, também, por medidas e ações 

empreendidas no campo militar contra pressões e antagonismos de origem externa, 

com o intuito da manutenção da segurança nacional. Ao termo Defesa Nacional se 

define como o conjunto de medidas e ações do Estado, predominantemente no 

campo militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais. 

 Assim, tem-se que a Defesa está intimamente relacionada com a Segurança 

e com a reação à ações que possam afetar o Estado externa ou internamente. 

Nesse sentido, Segurança é definida como a sensação e garantia necessária e 

indispensável a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças 

de qualquer natureza, ou ainda como uma condição que resulta do estabelecimento 

e conservação de medidas de proteção que assegurem a inviolabilidade contra atos 

ou influencia hostis. (BRASIL, 2015) 
 Depreende-se, portanto, que a Segurança pode se enquadrar em diversas 

perspectivas, abrangendo um número variado de conceitos, dos quais observam-se 

como relevantes a Segurança Externa, a Segurança Interna, a Segurança Nacional 

e a Segurança Pública. Segurança Externa diz respeito a garantia alcançada pela 

aplicação do Poder Nacional, em todas as suas expressões, contra os antagonismos 

ou pressões surgidas no ambiente internacional; a Segurança Interna se pauta pelo 

grau de garantia integrada na Segurança Nacional que o Estado proporciona à 

Nação no âmbito interno; a Segurança Nacional é a condição que permite a 

manutenção da soberania e a integridade territorial, dentre outros aspectos; e a 
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Segurança Pública é a garantia que o Estado proporciona a Nação afim de 

assegurar a ordem pública pelo pleno funcionamento dos órgãos do Estado. 

(BRASIL, 2015) 

A partir da edição da Lei Complementar Nr 136, de 25 de agosto de 2010, que 

alterou a Lei Complementar Nr 97, de 9 de junho de 1999, as Forças Armadas 

passaram a ter maior responsabilidade na Segurança, adquirindo poder de polícia 

na faixa de fronteira do território nacional para atuar contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, podendo agir isoladamente ou em coordenação com outros órgãos para 

realizar patrulhamento, revistas de pessoas, revista de veículos terrestres, revista de 

embarcações e de aeronaves e prisões em flagrante delito. Dessa forma, as Forças 

Armadas passaram a ser empregadas diretamente na Segurança da região de 

fronteira do território nacional, principalmente por possuírem organizações militares 

em todos os rincões do Brasil, inclusive onde não existe a presença de outras 

instituições do Estado brasileiro. 

4.2 ORGÃOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 Competem as ações de Segurança, especialmente as relativas à Segurança 

Pública, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Ferroviária 

Federal, às Polícias Civis, às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares, 

além das Forças Armadas, como atribuição subsidiária. (BRASIL, 1988)  

 A Polícia Federal é uma instituição federal, subordinada ao Ministério da 

Segurança Pública, que tem a missão de exercer as atribuições de polícia judiciária 

e administrativa da União, a fim de contribuir para a manutenção da lei e da ordem. 

Assim, foi aprovada no ano de 2014, por intermédio da Portaria Nr 4453, a 

atualização do Plano Estratégico da Polícia Federal, do qual pode-se destacar a 

Ação Estratégica 9.4.7, que aborda a atuação da instituição em áreas de fronteira. 

Essa ação visa desenvolver, sistematizar, aprimorar e implantar ações preventivas e 

repressivas a crimes transfronteiriços na faixa de fronteira com o objetivo de impedir 

a circulação ilegal de drogas, armas, bens e pessoas.  

 Para cumprir sua missão, a Polícia Federal está estruturada, no estado do 

Pará e Amapá, em diversas Unidades, possuindo superintendências regionais e 

delegacias. No estado do Pará a Unidade mais importante, no contexto da 

segurança de fronteira, é a Superintendência Regional do Pará, com sede na cidade 

de Belém, não existindo nenhuma delegacia ou posto desdobrado na linha de 
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fronteira. No estado do Amapá a Polícia Federal está presente na cidade de 

Macapá, com a Superintendência Regional do Amapá, e na cidade de Oiapoque, 

com uma Delegacia, a qual cumpre a missão atribuída ao órgão para as questões 

fronteiriças. (POLÍCIA FEDERAL, 2018) 

 Da mesma maneira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), de acordo com a 

Portaria Nr 28 de 12 de fevereiro de 2014, do Diretor Geral da PRF, é uma 

instituição federal e tem a missão de garantir a segurança com cidadania nas 

rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Nesse ponto, a PRF busca 

contribuir para a redução da criminalidade e da violência no país, além de aumentar  

percepção de segurança dos usuários das rodovias federais. Devido à escassez de 

rodovias federais na região norte do país, especialmente a norte da calha do rio 

Amazonas, onde pode-se enquadrar o estado do Amapá e parte do estado do Pará, 

a presença da PRF é bastante reduzida. Nessa região do Pará inexistem delegacias 

ou postos operacionais da PRF; e no Amapá estão presentes o Distrito Regional do 

Amapá em Macapá e a Unidade Operacional do Oiapoque, única unidade 

operacional desdobrada na fronteira, situada na rodovia BR-156. (POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL, 2018) 

 A Polícia Ferroviária Federal, instituída pela Constituição Federal de 1988, é 

órgão federal subordinado ao Ministério da Justiça com a atribuição de policiamento 

da malha ferroviária brasileira. Por conta da privatização da malha ferroviária 

brasileira e pelo pequeno efetivo de seus quadros, a Policia Ferroviária Federal tem 

muito pouca expressão no contexto nacional, sendo praticamente inoperante. 

 Ainda no contexto das ações de segurança, de acordo com a Constituição 

Federal de 1988, as unidades da federação tem competência quanto à organização 

e manutenção das Polícias Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares. No tocante 

aos crimes ocorridos na região fronteiriça, as polícias civis e militares estão 

especialmente envolvidas, já que a função da primeira executa as ações de policia 

judiciária e a segunda o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. 

(BRASIL, 1988)  
 No estado do Pará inexiste Policia Civil na região de fronteira com o Suriname 

ou Guiana. Isso ocorre pela inexistência de sedes de municípios na linha de fronteira 

ou na faixa de fronteira do estado, restando apenas a presença de pequenos 

povoados, baseados principalmente na cultura indígena, como se observa na 

localidade de  Tiriós, na fronteira com o Suriname. (POLÍCIA CIVIL DO PARÁ, 2018) 
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 Com relação a presença da Policia Militar no estado do Pará se observa o 

mesmo panorama da Polícia Civil. Nas regiões da linha e da faixa de fronteira 

inexistem postos ou unidades da Polícia Militar, sendo o policiamento realizado nas 

sedes dos municípios do estado, localidades muito distantes da região fronteiriça, 

isolando ainda mais as comunidades estabelecidas na faixa de fronteira. (ESTADO 

DO PARÁ, 2006) 

 O Amapá é uma unidade da federação com algumas diferenças em relação 

ao Pará. Esse fato é comprovado pela existência de sede de município na linha de 

fronteira, o município de Oiapoque, trazendo junto algumas estruturas de segurança 

pública estadual. Nesse quesito, observa-se a presença da Polícia Civil do Amapá e 

da Polícia Militar do Amapá na faixa de fronteira, com o Centro Integrado de 

Operações em Segurança Pública (CIOSP) e o 12º Batalhão de Policia Militar, 

ambos no município de Oiapoque. (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

AMAPÁ, 2018)  

Levando em consideração a necessidade da proteção ao meio ambiente e 

preservação ambiental, e que o grande fator de riqueza da região amazônica 

brasileira é a biodiversidade, alguns órgãos federais tem responsabilidade direta no 

controle do meio ambiente e de seus recursos. Destacam-se dentre esses órgãos o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

O IBAMA, autarquia federal vinculada ao Ministério do Maio Ambiente, de 

acordo com a Lei Nr 11.516, de 28 de agosto de 2007, tem como principais 

atribuições a de exercer o poder de polícia ambiental e executar ações da política 

nacional de meio ambiente. Essas atribuições passam pelo licenciamento ambiental 

e controle da qualidade ambiental, extremamente importantes na região da faixa de 

fronteira amazônica, visto que quase sua totalidade é coberta por densa floresta 

tropical. 

O IBAMA se faz presente tanto no estado do Pará quanto no Amapá por uma 

série de agências e postos. No estado do Pará verifica-se a existência da 

Superintendência do IBAMA no Pará e a Divisão Técnico-Ambiental, ambas na 

cidade de Belém, além de outros postos espalhados pelo estado. No Amapá 

observa-se a existência de alguns postos e agências do IBAMA, com destaque para 

a Superintendência do IBAMA no Amapá, localizado na cidade de Macapá, e a 



 

 

28 

Unidade Técnica de 2º Nível, na cidade de Oiapoque, junto a fronteira com a Guiana 

Francesa. (IBAMA, 2018)  

Assim como o IBAMA, o ICMBio é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente e foi criado com a principal finalidade de realizar a 

gestão das diversas Unidades de Conservação existentes no país, dividindo a 

atribuição de preservação do meio ambiente com o IBAMA. Tem a missão de 

executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 

principalmente no que se refere a gestão, proteção, fiscalização e monitoramento 

dessas unidades de conservação instituídas pela União. O ICMBio possui diversas 

outras missões, das quais pode-se destacar a de exercer o poder de polícia 

ambiental nas unidades de conservação das quais é responsável pela gestão. 

(BRASIL, 2007) 
O ICMBio possui diversas unidades administrativas no território nacional. Pode-

se destacar algumas situadas nos estados do Pará e Amapá, além da delimitação e 

gestão das Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável. 

No Pará o ICMBio está presente por intermédio de duas Coordenações Regionais, a 

de Santarém e a de Belém, respectivamente Coordenação Regional 3 (CR3) e 

Coordenação Regional 4 (CR4). (ICMBIO, 2018) 

De maior importância para este estudo, a CR4 abrange as Unidades de 

Conservação situadas junto a faixa de fronteira, materializadas pelo Parque Nacional 

das Montanhas do Tumucumaque, com gestão no município de Serra do Navio no 

Amapá, Parque Nacional do Cabo Orange, com gestão no município de Oiapoque 

no Amapá, e Floresta Nacional do Amapá, com gestão no município de Macapá no 

Amapá. Vale destacar a inexistência de Unidades de Conservação na faixa de 

fronteira do estado do Pará, estando as mesmas presentes somente no estado do 

Amapá. (ICMBIO, 2018)  
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FIGURA 3 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Fonte: ICMBio (2018) 
 

A vasta reserva mineral se constitui em uma das riquezas da Amazônia, a qual 

se encontra quase que totalmente no subsolo. Para a gestão desses recursos foi 

criado no ano de 1994, pela Lei Nr 8.876, o DNPM. O DNPM é uma autarquia 

federal, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, que promove o planejamento 

da exploração mineral, bem como fiscaliza e controla as atividades de mineração em 

todo o território nacional, visando promover o desenvolvimento sem agredir o meio 

ambiente. Tem relevante importância no contexto amazônico, principalmente pela 

grande procura na exploração dos recursos minerais da região, muitas vezes 

ocorrida de maneira ilegal e descontrolada. 

O DNPM se faz presente em todos as Unidades da Federação por intermédio 

de suas Superintendências. Assim, observa-se a existência de uma 

Superintendência do Pará, situada na cidade de Belém, e de uma Superintendência 

do Amapá, situada na cidade de Macapá, cada uma abrangendo a área jurisdicional 

de cada estado. (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2018) 

Desta feita, observa-se que o Estado brasileiro possui diversas instituições 

voltadas para o combate aos delitos tranfronteiriços e ambientais, mais 
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característicos da faixa de fronteira, as quais podem se alinhar às ações do Exército 

Brasileiro e das Forças Armadas na segurança da região. 

4.3 O EXÉRCITO E A AMAZÔNIA ORIENTAL ATÉ 2013 
Como já visto anteriormente, a Amazônia possui duas regiões bastante 

características, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental. Estas duas regiões se 

diferem pela vegetação, presença populacional, atividades econômicas, regime das 

águas dos rios, problemas fronteiriços, dentre outros aspectos. 

Até julho de 2013 toda a região amazônica, a ocidental e a oriental, composta 

pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, era área de 

responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, então maior Comando Militar de 

Área do Exército Brasileiro em extensão. Essa área territorial estava dividida entre 

dois Grandes Comandos Logísticos e Administrativos, a 8ª e 12ª Regiões Militares, 

ambas subordinadas ao CMA.  

As 8ª e 12ª Regiões Militares, apesar de se encontrarem situadas na Amazônia 

legal, estavam claramente divididas em Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental, 

respectivamente. Nesse contexto, resta claro que existiam diferenças quanto a 

operação dos mesmos, já que as duas Amazônias possuíam diferenças. A 8ª Região 

Militar possuía Organizações Militares diretamente subordinadas com 

responsabilidade operacional na fronteira dos estados do Pará e Amapá, já a 12ª 

Região Militar mantinha somente seus encargos logístico e administrativo. 

O CMA contava em sua organização para o combate com diversas Unidades e 

Grandes Unidades, além das 8ª e 12ª Regiões Militares. Desdobradas na Amazônia 

Ocidental encontravam-se a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em Boa 

Vista/RR, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel da 

Cachoeira/AM, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, situada em Tefé/AM, a 17ª 

Brigada de Infantaria de Selva, localizada em Porto Velho/RO, e o 2º Grupamento de 

Engenharia, com sede em Manaus/AM. Ainda nessa região ocidental o CMA 

contava com várias Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) e 

Organizações Militares Vinculadas (OMV), com destaque para o Centro de Instrução 

de Guerra na Selva (CIGS), o 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx) e a 3ª 

Companhia de Forças Especiais (3ª Cia FE), todos na guarnição do Manaus. 

(COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA, 2018)  
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Na Amazônia Oriental o CMA contava com as OMDS da 8ª RM e com a 23ª 

Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), localizada em Marabá/PA. Vale 

ressaltar algumas OMDS da então 8ª RM, como o 2º Batalhão de Infantaria de 

Selva, com sede em Belém/PA e o Comando de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de 

Infantaria de Selva, situado na cidade de Macapá/AP, ambos com responsabilidade 

de segurança na fronteira e subordinados à um Grande Comando Logístico e 

Administrativo. Ainda nesse contexto, a 23ª Bda Inf Sl era classificada como Força 

de Ação Rápida do Comando Militar da Amazônia, sendo a Brigada de Infantaria de 

Selva mais completa em Unidades, Subunidades e meios. (23ª BRIGADA DE 

INFANTARIA DE SELVA, 2018) 

A Amazônia Ocidental, segundo o IBGE, abrangia os estados do Amazonas, 

Roraima, Rondônia e Acre, totalizando aproximadamente 2.185.335 Km2 de área 

territorial. Essa área de responsabilidade do CMA contava com a presença 4 

Brigadas de Infantaria de Selva, 1 Grupamento de Engenharia, 1 Região Militar e 

diversas OMDS e OMV especializadas e que contribuíam para a segurança da 

região.  

Ainda segundo o IBGE, Amazônia Oriental era composta pelos estados do 

Amapá e Pará, com uma área territorial total aproximada de 1.390.785 Km2. Essa 

região oriental de jurisdição do CMA tinha a presença de 1 Brigada de Infantaria de 

Selva e 1 Região Militar, com algumas OMDS, dentre as quais 2 Batalhões de 

Infantaria de Selva com responsabilidade de segurança na fronteira. Fica evidente a 

menor presença relativa do Exército Brasileiro na Amazônia Oriental. 

No que se refere às fronteiras do estado do Pará, o Exército Brasileiro estava 

presente na localidade de Tiriós, com o 1º Pelotão Especial de Fronteira (1º PEF) 

subordinado ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva, conjuntamente com o efetivo da 

Força Aérea Brasileira que loteia o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) e o 

Destacamento de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA). Em relação à faixa de 

fronteira do estado do Amapá, o Exército se fazia presente no município de 

Oiapoque, com a Companhia Especial de Fronteira de Clevelândia do Norte, e na 

localidade de Vila Brasil, com o Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil, 

distante cerca de 110 quilômetros do Oiapoque, ambos subordinadas ao Comando 

de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva. Vê-se claramente que os 

quase 2 mil quilômetros de fronteiras da Amazônia Oriental possuíam poucas 

frações militares desdobradas na fronteira, em relativo contraste com a Amazônia 
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Ocidental, a qual possuía 24 frações, entre destacamentos, pelotões e companhia, 

desdobrados nos quase 8,5 mil quilômetros da linha de fronteira. 

 

 
FIGURA 4 – PRESENÇA DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL 

Fonte: Internet (2018) 
  

Ainda como diferença básica apresentada pelas duas Amazônias, a ocidental e 

a oriental, tem-se que os crimes ocorridos na região de fronteira também diferiam. 

Na Amazônia Ocidental havia grande preocupação com o tráfico de drogas 

internacional, já que possui fronteiras com o maiores produtores de cocaína do 

mundo, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Na Amazônia Oriental a grande problemática 

reside nas questões sociais, nas questões relacionadas à terra e aos garimpos 

ilegais, demandando muita vezes o emprego da tropa no contexto da Garantia da lei 

e da Ordem, e a ocorrência de crimes ambientais na região da fronteira. 

 Como parte de sua missão constitucional e atribuições elencadas na Lei 

Complementar Nr 97, do ano de 1999, principalmente com as alterações inseridas 

pela edição da Lei Complementar Nr 136, o Exército passou a ser empregado no 
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combate aos delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira brasileira. 

Essa atuação pode ser desencadeada de maneira isolada ou em coordenação com 

outras Forças Armadas, ou ainda com outras instituições federais relacionadas aos 

problemas visualizados. Como exemplo de instituições voltadas para o combate aos 

delitos transfronteiriços e ambientais tem-se a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária 

Federal, as Polícias Militares e Polícias Civis dos estados, além do IBAMA, ICMBio e 

DNPM. 

 Como parte dessas ações, o Ministério da Defesa passou a desencadear, 

desde 2011, as Operações Ágata. A Operação Ágata se insere no contexto das 

Operações Interagências, nas quais as Forças Armadas atuam em conjunto com 

outras instituições federais, estaduais e municipais, visando reunir forças para maior 

efetividade das ações de segurança nos quase 17 mil quilômetros da faixa de 

fronteira brasileira. (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2018) 

 No mesmo contexto da Operação Ágata, o CMA passou a desencadear 

diversas operações em sua área de jurisdição para o combate aos crimes 

transfronteiriços em ambientais, sempre buscando operar conjuntamente e em 

ambiente interagências, utilizando-se da expertise das diversas instituições do 

Estado. São exemplos dessas operações a Operação Curare, Operação 

Curaretinga, dentre outras. O região prioritária para essas operações sempre foi a 

fronteira oeste do Brasil na área do CMA, principalmente por conta de seus países 

vizinhos que vivem problemas sociais de toda ordem que acabam por refletir no 

território brasileiro. 

 As operações desencadeadas pelo CMA contavam com o estabelecimento de 

um Comando Conjunto, normalmente baseado na cidade de Manaus, de onde todas 

as operações eram coordenadas, abrangendo ou não toda a sua área de 

responsabilidade. Nas oportunidades em que não se desencadeavam operações 

englobando toda o território sob responsabilidade do CMA, as mesmas eram 

coordenadas pelas Grandes Unidades com responsabilidade de segurança da faixa 

de fronteira. Nesses termos é possível observar o vácuo existente na região da 

Amazônia Oriental, já que a única Grande Unidade dessa área é a 23ª Brigada de 

Infantaria de Selva, situada em Marabá no estado do Pará, a qual não tem como  

subordinado nenhum Comando de Fronteira ou Unidade com responsabilidade 

sobre a fronteira. 
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 A partir da edição da Política de Defesa Nacional (PDN), no ano de 2005, 

ficou clara a intenção do Estado de aumentar a presença na região amazônica, 

buscando adensar a presença do Estado e em particular das Forças Armadas nas 

regiões da faixa de fronteira, definindo como diretriz o aumento da presença militar 

na área estratégica da Amazônia Brasileira. (BRASIL, 2005)  
 Com a definição da PDN foi elaborada a Estratégia Nacional de defesa, em 

2008. Nesse documento já é possível observar o estabelecimento da prioridade para 

a região amazônica em suas diretrizes, bem como a importância dada à foz do rio 

Amazonas, principal porta de entrada da Amazônia Brasileira na região do Oceano 

Atlântico. (BRASIL, 2008) 

 Com o passar do tempo, a PDN de 2005 e a END de 2008 sofreram 

atualizações. Essas atualizações ocorrem de 4 em 4 anos, sendo a primeira 

realizada no ano de 2012, quando a PDN passou a ser chamada de PND, ocorrendo 

mais uma atualização no ano de 2016. Sem mudança significativa de rumos, as 

PND sempre deixaram claro a importância que deve ser dada pelas Forças Armadas 

à região Amazônica. Em virtude da primeira edição da PDN e da END, o Exército 

Brasileiro expediu seu Plano Estratégico de Reestruturação do Exército 2011-2014, 

no qual definia as Ações Estratégicas e as Atividades Impostas para se atingir 

aquelas ações. (EXÉRCITO, 2017)  

 Dentro do Planejamento Estratégico do Exército e alinhado à PND e END, 

priorizou-se algumas linhas de ação para o aumento da presença do Exército 

Brasileiro na Amazônia, em especial na Amazônia Oriental. Dessa maneira foi 

planejado a criação do oitavo Comando Militar de Área a ser instalado na cidade de 

Belém/PA, designado Comando Militar do Norte (CMN), e a criação da 22ª Brigada 

de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), a Brigada da Foz do Amazonas, com sede na 

cidade de Macapá/AP. As ações de criação do CMN e, na sequência, da 22ª Bda Inf 

Sl demonstram a priorização da entrada da Amazônia brasileira, posição estratégica 

inclusive para a Marinha do Brasil.  

Além da grande importância da região da foz do rio Amazonas, o estado do 

Amapá faz fronteira com o Departamento Ultramarino Francês da Guiana Francesa. 

Essa fronteira, claramente uma fronteira com um país desenvolvido e integrante da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), é de grande relevância para as 

ações diplomáticas brasileiras pois é nesse Departamento Ultramarino que a 
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República Francesa realiza seus lançamentos espaciais, partindo da Base de 

Lançamento na cidade de Kouru.  

A criação do Comando Militar do Norte iria retirar da subordinação da 8ª RM 

as Unidades de manobra com responsabilidade direta de segurança na fronteira, o 

caso o 2º BIS e o Cmdo Fron Ap/34º BIS. Esse fato associado a criação da 22ª Bda 

Inf Sl definiria uma Grande Unidade responsável por parcela da faixa de fronteira da 

Amazônia brasileira, bem como abarcaria a subordinação das Unidades com essa 

missão. 

De acordo com o que foi abordado, pode-se observar a priorização das ações 

na Amazônia Ocidental até o ano de 2013, com a concentração das Grandes 

Unidades e frações desdobradas na fronteira em relativo contraste com o que se via 

na Amazônia Oriental, principalmente pela importância característica que essa parte 

leste da Amazônia apresentava.  
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5 A DEFESA E A SEGURANÇA NA FAIXA DE FRONTEIRA NOS ESTADOS DO 
PARÁ E AMAPÁ APÓS 2013 
 

5.1 O COMANDO MILITAR DO NORTE 
No ano de 2013, seguindo o planejamento contido nas 03 (três) edições do 

Plano Estratégico do Exército, foi criado o Comando Militar do Norte (CMN). Com 

sede na cidade de Belém/PA, a criação do CMN visou contribuir para o aumento da 

presença militar terrestre na região amazônica oriental, em especial na foz do rio 

Amazonas, local de interesse estratégico para o Estado Brasileiro. O nascimento 

deste Comando ocorreu com a publicação da Portaria Nº 142, de 13 de março de 

2013, do Comandante do Exército, sendo efetivada em junho do mesmo ano, com a 

assunção do comando por parte de seu primeiro comandante. 

A criação do CMN teve como objetivos, além do que já foi citado, a 

multiplicação das ações do Exército Brasileiro na região da Amazônia Oriental, 

visando, também, aumentar da capacidade operacional e proporcionar melhores 

condições de emprego da força naquela região. Essas ações estão diretamente 

ligadas à importância estratégica da foz do rio Amazonas e à diversidade de 

estruturas existentes na área desse novo Comando Militar, bem como da presença 

de grandes reservas minerais exploráveis. (COMANDO MILITAR DO NORTE, 2018) 

O advento do Comando Militar do Norte ensejou uma nova organização da 

Força Terrestre na região, passando para a subordinação do CMN a 8ª Região 

Militar, juntamente com suas OM subordinadas, e a 23ª Brigada de Infantaria de 

Selva, além de algumas Organizações Militares diretamente subordinadas. Ainda 

dentro da nova organização das forças na região, ocorreu a criação da 22ª Brigada 

de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), na cidade de Macapá/AP, com a finalidade de 

ser a Grande Unidade empregada nas ações na faixa de fronteira e na defesa da foz 

do rio Amazonas, passando à sua subordinação o 2º Batalhão de Infantaria de 

Selva, o Comando de Fronteira Amapá/34º Batalhão de Infantaria de Selva e o 24º 

Batalhão de Infantaria Leve, renomeado 24º Batalhão de Infantaria de Selva. 

A criação da 22ª Bda Inf Sl seguiu o planejamento definido pelo Plano 

Estratégico do Exército, tendo ativado seu Comando e Companhia de Comando em 

1º de Janeiro de 2018, conforme o previsto na Portaria Nº 447, de 24 de outubro de 

2017, do Estado-Maior do Exército. Ainda de acordo com essa portaria, a criação da 

22ª Bda Inf Sl tem como objetivos: aumentar a capacidade operacional da Força 
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Terrestre na Região Amazônica; potencializar, politicamente, a presença militar na 

foz do Rio Amazonas e no Estado do Amapá, além de enquadrar as OM que se 

encontravam diretamente subordinadas ao Comando do CMN, contribuindo para a 

implantação do mesmo. 

 

 
FIGURA 5 – PRESENÇA DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA ORIENTAL 

Fonte: COMANDO MILITAR DO NORTE (2018) 
 

A 22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), a Brigada da Foz do 

Amazonas, proporcionou, dessa maneira, maior amplitude para as ações do CMN, 

abarcando as Organizações Militares Operacionais até então diretamente 

subordinadas ao mesmo, as quais tem função direta na defesa e segurança da 

fronteira. Além disso, foi realizada outra reorganização nas unidades da 22ª Bda Inf 

Sl, com a assunção por parte do Comando de Fronteira Amapá/34º Batalhão de 

Infantaria de Selva do Pelotão Especial de Fronteira de Tiriós, anteriormente 

pertencente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Dessa forma, o Cmdo Fron 

AP/34º BIS passou a ser responsável por toda a faixa de fronteira do CMN, com 3 

(três) frações destacadas na fronteira: a Companhia Especial de Fronteira de 

Clevelândia do Norte, no município do Oiapoque; o Destacamento Especial de 

Fronteira de Vila Brasil, situado na localidade de Vila Brasil, município do Oiapoque; 

e o Pelotão Especial de Fronteira de Tiriós, localizado junto a aldeia indígena Tyrio, 

na fronteira com o Suriname. (COMANDO MILITAR DO NORTE, 2018) 

Associada à nova organização estrutural do CMN, a coordenação das 

atividades e operações na região foi incrementada, visto que a partir de junho de 
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2013 o Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus, deixou de ser o 

responsável pela fronteira nos estados do Pará e Amapá, passando esta 

responsabilidade para o CMN, localizado mais próximo das localidades onde se 

situam as unidades de fronteira na região. Dessa forma, o CMN passou a ser 

responsável pelos estados do Pará, Amapá, Maranhão e norte do Tocantins, 

perfazendo um total de 1,73 milhão de quilômetros quadrados (20% da área do país) 

de área de atuação. (COMANDO MILITAR DO NORTE, 2018) 

A coordenação das ações e operações na faixa de fronteira dos estados do 

Pará e Amapá realizadas a partir da cidade de Belém/PA permitem uma melhor 

aplicação do Poder Militar Terrestre naquelas áreas. Isso pode ser percebido pelas 

reais diferenças existentes entre a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental, em 

vários aspectos, principalmente no que concerne ao emprego das forças e quais 

ameaças se fazem presentes, nesse caso qual o tipo de ilícito mais comumente 

encontrado. Ainda nesse sentido, com a criação e ativação do CMN em 2013, 

passou-se a ter atenção na faixa de fronteira em questão, a qual possui a Guiana 

Francesa, Departamento Ultramarino Francês, como um vizinho de relevo das 

relações exteriores brasileiras.  

A importância da fronteira norte, principalmente no estado do AMAPÁ, 

caracteriza-se, além da presença francesa, pela inauguração da ponte binacional 

Brasil-Guiana Francesa, construída no município do Oiapoque sobre o rio que leva o 

mesmo nome. Essa ponte conecta o Brasil à porção do extremo norte da América do 

Sul, permitindo a ligação com o Suriname e Guiana, através do território da Guiana 

Francesa, na continuação da BR 156, principal rodovia federal do estado. A BR 156 

liga o município do Oiapoque à capital do estado, Macapá. Em Macapá existem 

ligações aéreas e fluviais com outras cidades do Brasil, com destaque para a cidade 

de Belém, capital do Pará,  qual possui conexões com o restante  do país.  

Sendo a fronteira nos estados do Pará e Amapá de grande importância no 

cenário nacional, o Comandante Militar do Norte passou a ter contato direto com as 

autoridades dos países lindeiros, em especial do Suriname e da Guiana Francesa, 

coordenando as Reuniões Regionais de Intercambio Militar com os mesmos, 

consubstanciando o que orientava o documento do criação daquele Comando 

Militar, ou seja, o aumento da presença política da Força Terrestre. Esse aspecto era 

anteriormente dificultado pela grande área de responsabilidade do CMA, que por 

vezes priorizava suas ações na região da fronteira oeste da Amazônia. 
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No que concerne, ainda, à Concepção Estratégica do Exército, o CMN possui 

como subordinada a única Brigada de Infantaria de Selva definida como Força de 

Emprego Estratégico. Assim, a 23ª Bda Inf Sl é a Grande Unidade situada na área 

amazônica que possui a mais completa estrutura organizacional, podendo atuar em 

toda da região do CMN e do CMA, sendo também vocacionada para o emprego na 

faixa de fronteira. Desta feita, o CMN adquiriu capacidades de se fazer presente em 

toda a sua área de responsabilidade com oportunidade, seja por sua Força de 

Emprego Estratégico, seja pelo emprego da Brigada da Foz na fronteira. 

 

 
TABELA 1 – FORÇAS DE MEPREGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 
 

Portanto, desta maneira, o CMN vem contribuindo sobremaneira para o 

aumento da presença militar e política do Exército Brasileiro junto aos estados do 

Pará e Amapá, bem como com os países limítrofes naquela região. 

 

5.2 PROBLEMÁTICA DA FAIXA DE FRONTEIRA 

 A faixa de fronteira dos estados do Pará e Amapá, este último em especial, 

apresentam problemas característicos das regiões fronteiriças, porém com algumas 

peculiaridades. Essas peculiaridades se relacionam diretamente com a atividade 

econômica explorada na área, comumente ligada ao garimpo e do que advém do 

mesmo. (BRASIL, 2012) 
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 O garimpo nas áreas limítrofes brasileiras junto ao Suriname e Guiana 

Francesa atrai grande número de pessoas, especialmente brasileiros que, 

normalmente, aventuram-se naqueles países para buscar alguma riqueza, a qual 

normalmente não aparece. Ligado a esse deslocamento para os garimpos de ouro, 

comumente realizado por homens, ocorre a inserção de pessoas que acabam sendo 

exploradas de toda forma. Segundo uma pesquisa do ENAFRON sobre o 

Diagnóstico sobre Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira, o tráfico de pessoas 

na fronteira ocorre como uma ação sistemática e silenciosa, fazendo vítimas 

principalmente as mulheres, as quais acabam sendo aliciadas e envolvidas em 

ações criminosas como o Casamento Servil, Exploração para a Prática de Delitos, 

Trabalho Escravo e Exploração Sexual.  

 

 
TABELA 2 – ÁREAS DE VULNERABILIDADE E RISCO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO DE 

PESSOAS NO PARÁ E AMAPÁ 

Fonte: ENAFRON (2018) 
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 Além dos problemas abordados anteriormente, a fronteira dos estados do 

Pará e Amapá apresenta graves problemas relacionados ao Meio Ambiente. Tais 

problemas estão ligados com o garimpo ilegal do ouro, especialmente porque as 

Unidades da Federação em tela apresentam grandes áreas de preservação 

ambiental, como o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque e o Parque 

Nacional do Cabo Orange, justamente onde ocorrem a prática dos ilícitos. Da 

mesma maneira que o ouro é explorado nos países vizinhos, no Amapá e em 

algumas regiões fronteiriças do Pará isso ocorre com frequência e de maneira 

danosa. (CETEM, 2018) 

Ainda, nesse bojo, ocorre a exploração de minerais radioativos, como a 

Torianita, que muitas vezes é encontrada associada ao ouro ou em jazidas na 

mesma região. Essa exploração vem trazendo perigo para as pessoas que 

manipulam o mineral, além de se caracterizar como crime sua exploração e 

comércio. Normalmente o comércio da Torianita ocorre com o escoamento de sua 

produção ilícita pela Capital, Macapá, ou pelo Oiapoque, passando pela Guiana 

Francesa e daquela região seguindo para outros locais do globo. (CETEM, 2018) 

 Ainda de maneira relevante, o tráfico de drogas se faz presente nessa região 

brasileira. A facilidade da entrada no Brasil e na Guiana Francesa, bem como a 

vasta área de fronteira, ensejam o tráfico de drogas a se fazer presente na região, 

porém em divergência com o que ocorre na área do CMA, principalmente na 

fronteira com os grandes produtores de drogas, Peru, Colômbia e Bolívia. O Amapá 

apresenta, ainda, a ocorrência de contrabando e descaminho entrando no Brasil, 

proveniente da Guiana Francesa, principalmente. O que ocorre, contudo, é a menor 

incidência dos crimes elencados na região da fronteira do estado do Pará, devido ao 

seu vazio demográfico, falta de opções de transporte e inexistência de localidades 

nos dois lados da fronteira. 

 

5.3 AÇÕES DO COMANDO MILITAR DO NORTE 

Alinhado à criação do CMN, ocorreu a ativação de seu Centro de 

Coordenação de Operações (CCOp), que incrementou a mentalidade operativa da 

área, possibilitando cerrar o contato com as OM de fronteira e conduzir as ações de 

emprego das mesmas, que passaram a se tornar mais efetivas e estratégicas. Esse 

efeito pôde ser percebido quando da realização das diversas operações na área de 

responsabilidade do CMN, em especial na faixa de fronteira. Além disso, conforme 
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descreve a Concepção Estratégica do Exército, os CCOp dos Comandos Militares 

de Área serão as estruturas que se transformarão em Comando da Força Terrestre 

Componente (FTC), em caso de passagem para uma situação de crise/conflito. 

 

 
TABELA 3 – ESTRUTURA DO CMA E CMN 

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017) 
 

No período de transição da responsabilidade da área do CMA para o CMN 

ocorreram as Operações Ágata 7 e Ágata 8. No mês de maio de 2013 ocorreu a 

operação Ágata 7, que englobou toda a fronteira da região amazônica, incluindo a 

fronteira dos estados do Amapá e Pará. Para as ações dessa operação foram 

empregados as Brigadas com responsabilidade sobre a faixa de fronteira e 

subordinadas ao CMA, exceção feita à fronteira do estado do Amapá, local onde se 

empregou uma Unidade, notadamente o Cmdo Fron AP/34º BIS, o qual estava 

diretamente subordinado, à época, à 8ª Região Militar. A Brigada desdobrada no 

estado do Pará, mais próxima à Área de Operações, era a 23ª Bda Inf Sl, sediada 

em Marabá e com Unidades espalhadas pelo estado, que se encontrava a mais de 

mil quilômetros, em linha reta, do município do Oiapoque. Além de um menor 

escalão empregado na área de fronteira do Amapá, também não foram deslocados 

meios aéreos do 4º Batalhão de Aviação do Exército para a região onde estava 

sendo empregado o Cmdo Fron AP/34º BIS, o que dificultou sobremaneira a 

execução das operações na região.  

Em contraste com a Operação Ágata 7, quando o CMA era responsável por 

toda a região amazônica e tinha dificuldades em atender a todas as demandas de 

fronteira, o CMN conduziu a Operação Ágata 8 no ano de 2014 nas áreas de 
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fronteira dos estados do Pará e Amapá com elevada prioridade. Nessa oportunidade 

foi deslocado o Comando da 23ª Bda Inf Sl para a região do município do Oiapoque, 

além de meios orgânicos da GU essenciais ao desenvolvimento das operações, 

como elementos da Companhia de Comunicações. Associado ao emprego de uma 

GU na região fronteiriça, foram disponibilizados, ainda, meios aéreos do 4º BAvEx 

que possibilitaram um melhor emprego das unidades na região e uma melhor 

abrangência da operação. 

Ainda na Operação Ágata 8 no ano de 2014, pode-se observar claramente o 

aumento do prestígio da área da Amazônia Oriental, então sob encargo do CMN. 

Nessa operação o então Vice-Presidente da República, acompanhado do Ministro 

da Defesa e do Comandante do Exército, visitou a Área de Operações baseada no 

município do Oiapoque para acompanhar as ações da operação, mostrando a 

importância estratégica da região e a importância da criação do último Comando 

Militar de Área. 

A partir deste ponto, no ano de 2013/2014, intensificaram-se as Operações na 

faixa de fronteira do CMN. Foram desencadeadas várias ações, com as Operações 

Curare Oriental, Cabo Orange, Vigilância do Oiapoque, Ferreira Gomes, Estreito II, 

dentre outras de menor envergadura, sempre com ênfase na defesa e segurança da 

área de fronteira, sob coordenação do CCOp/CMN, o qual permanecia sempre em 

contato cerrado às Unidades empregadas. 

A Operação Curare Oriental, desencadeada no ano de 2014, e a Operação 

Ágata X, desencadeada no ano de 2015, comprovam a intensificação das ações na 

região e uma maior importância estratégica evidenciada pelo CMN. A Operação 

Curare Oriental empregou uma Força Tarefa da Brigada de Infantaria Paraquedista, 

Força de Emprego Estratégico do Exército, baseada no 25º Batalhão de Infantaria 

Paraquedista, a qual saltou no rio Oiapoque e prosseguiu em operações na faixa de 

fronteira com a Guiana Francesa e com o Suriname. A Operação Ágata X empregou 

o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, sediado em Formosa/GO, na localidade do 

Oiapoque, realizando um deslocamento de uma bateria que se enquadrou no 

contexto da operação e realizou tiro real na região, demonstrando a capacidade 

logística e operacional das Artilharia de Mísseis e Foguetes como elemento 

dissuasório da Força Terrestre. 

Paralelo ao desencadeamento de operações, a ativação do CMN 

proporcionou uma maior aproximação política entre a Força Terrestre e os 
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Governadores dos estados do Pará e Amapá, os quais se posicionam como grandes 

interessados na manutenção da segurança em suas fronteiras, e por conseguinte na 

Unidades da Federação que administram. Desta feita, o Comando Militar do Norte 

passou a participar das ações governamentais de forma mais contundente, naquilo 

que lhe cabia, em apoio aos Governos Estaduais. Isso pode ser observado com a 

inauguração do Colégio Militar de Belém (CMBel), intensamente negociado com o 

então Governador do Pará e que trouxe um incremento educacional ao estado. Da 

mesma forma, a aproximação com o Governador do Estado do Amapá possibilitou 

uma maior integração com as agências estaduais, o que irá conduzir à uma maior 

abrangência das ações do EB junto a sociedade amapaense. 

Assim, com relação às ações e execução de operações militares na faixa de 

fronteira sob responsabilidade do CMN, observa-se a maior prioridade estabelecida 

pelo CMN em relação às mesmas, sempre empregando grandes efetivos e 

proporcionando às unidades envolvidas os meios necessárias ao patrulhamento das 

fronteiras e ao cumprimento da missão constitucional na área.  
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6 CONCLUSÃO 
 

A Defesa e Segurança da região amazônica sempre estiveram na pauta de 

discussões do Estado Brasileiro, sendo tratadas com grande prioridade. As fronteiras 

brasileiras, por vezes muito permeáveis, demandam grande presença das Forças de 

Segurança para sua proteção, necessitando de esforços políticos para que seja 

efetivada. 

A região amazônica brasileira, caracterizada por ser a principal área 

estratégica do território nacional, possui diferenças bastante marcantes entre as 

partes Ocidental e Oriental, sendo cada uma delas definidas por suas cidades-pólo, 

respectivamente Manaus e Belém. Essas diferenças impõem à Força Terrestre 

distintos modos de operar, obrigando as tropas dispostas em cada uma delas a 

possuir características que melhor se adaptem ao seu local de emprego. 

Ainda abordando as diferenças intrarregionais, o Exército Brasileiro conta com 

duas Regiões Militares na área, a 12ª RM e a 8ª RM, cada qual responsável pelo 

apoio logístico das duas Amazônias, a Ocidental e a Oriental, o que colabora para 

demonstrar as grandes necessidades logísticas e administrativas dessa 

macrorregião.  

A 12ª RM apóia as Unidades e Grandes Unidades subordinadas ao CMA, 

aproveitando-se principalmente do modal de transporte fluvial, visto a quase 

inexistência de rodovias na área. A 8ª RM, que apóia o CMN, utiliza tanto o modal 

fluvial quanto o rodoviário para apoiar suas organizações militares sob sua 

responsabilidade, marcando as reais diferenças entre as duas Amazônias. 

Além do fato abordado anteriormente, o tipo de ilícitos encontrados na 

Amazônia Ocidental e Oriental acabam por possuir características diversas. Na 

Amazônia Ocidental, somado aos delitos envolvendo o meio ambiente, vê-se uma 

forte incidência do narcotráfico, especialmente nas fronteiras com a Colômbia, com o 

Peru e com a Bolívia. Na Amazônia Oriental ocorre o inverso, ocorrendo uma 

incidência maior de ilícitos relacionados ao meio ambiente, principalmente o garimpo 

ilegal de ouro em ambos os lados da fronteira, no Brasil, Suriname e Guiana 

Francesa, não sendo descartado os outros crimes, como o narcotráfico. 

Com o aumento do protagonismo do Exército Brasileiro no combate a esses 

ilícitos transfronteiriços e ambientais, e especialmente pela edição da Política 

Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, que colocam a Amazônia 



 

 

46 

como um dos principais pontos focais, viu-se a necessidade de se aproximar o 

Comando das operações às tropas executantes. Essa necessidade se deu pelo foco 

na Estratégia da Presença e principalmente pela existência de grandes distâncias na 

Amazônia, fato que é agravado pela restrita oferta de vias de transporte na região, 

que muitas vezes se resumem aos rios. 

Dessa forma, a criação do Comando Militar do Norte posicionou o Comando 

gerenciador e coordenador das operações na região da Amazônia Oriental na 

cidade de Belém/PA. Isso permitiu que localidades mais distantes da sede do 

Comando Militar de Área, como Oiapoque ou agora a cidade de São Luiz/MA, 

pudessem contar com a presença mais efetiva do Comandante Militar de Área junto 

à Área de Operações, decidindo e influindo diretamente nos trabalhos. Esse fato não 

era tão evidente quando o comando se posicionava em Manaus e detinha a 

responsabilidade de uma área de tamanho muito superior que a atual. O 

desencadeamento de operações no âmbito da Amazônia Oriental, da mesma forma 

na Amazônia Ocidental, puderam ser melhor acompanhadas, tendo seu Comando e 

Controle ampliados, além de contarem com maior prioridade a partir do ano de 2013. 

Ainda como consequência da PND e END, a implantação do CMN ensejou a 

criação de mais uma Brigada na região da Amazônia brasileira, a 22ª Brigada de 

Infantaria de Selva, situada na cidade de Macapá/AP, visando o atingimento de 

objetivos estratégicos. Esses objetivos se pautam pela maior presença da Força 

Terrestre na fronteira Norte, em especial junto a Guiana Francesa, a qual sofre com 

a intensa atuação de garimpeiros ilegais em ambos os lados da linha fronteiriça. 

Associado a esse fator, o peso político do novo comandante sendo um General de 

Exército, junto aos governos de países fronteiriços, amplia o nível de discussão e de 

decisão na região, desonerando o CMA, o qual já possui a responsabilidade de 

tratar de tais assuntos com outros cinco países.  

Como consequência dos aspectos citados, com a criação do CMN ocorreu 

aumento nas operações na região de fronteira e uma maior presença de tropa na 

área da Amazônia Oriental, marcada pelas diversas operações desencadeadas, 

como as Operações Ágata e Cabo Orange. Ainda nesse contexto, ocorreu um 

incremento do valor estratégico da região fronteiriça, demandando o adestramento 

de tropas de emprego estratégico, como a Brigada Paraquedista e o Comando de 

Artilharia de Exército, as quais passaram a frequentar a fronteira norte da Amazônia 

Oriental, a partir da implantação do CMN. 
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Com isso, a criação do Comando Militar do Norte e a relação com a 

segurança e defesa da fronteira nos estados do Pará e Amapá tiveram forte 

conexão, corroborando a idéia de que uma maior presença da Força Terrestre na 

região amazônica diminuiria a ocorrência de ilícitos na área. Esse fato é 

evidenciado, ainda, pelo aumento do intercâmbio com países fronteiriços, como o 

Suriname e a Guiana Francesa. Esse intercâmbio ocorre com a execução de 

operações na faixa de fronteira, não de forma combinada mas de forma simultânea, 

contribuindo para que a vida da população na fronteira brasileira seja melhor. 

De maneira geral, a criação do Comando Militar do Norte se mostrou uma 

decisão acertada no que se refere à presença militar na região amazônica, 

distribuindo a Força Terrestre de maneira mais equilibrada. Associado ao equilíbrio 

da presença da Força na Amazônia, que também pode ser mensurado com a 

criação da Brigada da Foz, foram retirados encargos excessivos do CMA, o qual 

detinha a responsabilidade sobre a fronteira com sete países, dos dez países com 

os quais o Brasil possui fronteira. 

Ainda no aspecto Comando e Controle, o Comandante Militar do Norte, sendo 

um General de Exército, possui maior liberdade de ação para a tomada de decisões 

em uma região com grande importância nacional, representando o poder político do 

Exército trabalhando junto aos governos dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e 

Tocantins. 

Por fim, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, dois 

documentos que servem de baliza para as ações referentes à Defesa, definiram 

claramente as necessidades e atividades a serem desenvolvidas na Amazônia 

brasileira. Nesse sentido, o Exército Brasileiro soube avaliar a legislação produzida 

pelo Estado Brasileiro e definir seu Plano Estratégico, o qual conta como eixo 

prioritário a Defesa e Segurança da Amazônia, inserindo-se nesse contexto a 

criação do Comando Militar do Norte, plenamente alinhado aos interesses da Nação 

e a necessidade regional. 
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