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RESUMO

A Amazônia brasileira é uma região de importância geoestratégica dotada de
grandes riquezas, representando dessa forma um dos focos de maior interesse
da defesa. A Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental encontra-se, em quase
sua totalidade, imersa na floresta equatorial amazônica, sendo cortada por
inúmeros rios e trilhas que permitem grande permeabilidade e dificultam
sobremaneira sua fiscalização tornando-a sujeita a toda ordem de ameaças
transnacionais. Diante disso, as Forças Armadas se fazem presentes
permanentemente nos mais longínquos e inóspitos pontos ao longo desta
região, atuando de forma preventiva e repressiva frente as diversas ameaças, a
fim de manter a integridade, a segurança e a soberania nacional. Para tanto,
observou-se nas últimas décadas um aumento gradativo da participação do
EB, através do Comando Militar da Amazônia, em operações que envolvem a
presença de diversos órgãos estaduais, federais, entidades civis e imprensa,
as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, como forma de
aumentar a efetividade de suas ações na Faixa de Fronteira. Essas missões
crescem de importância, pois, além de combaterem as ameaças, permitem a
integração da Força Terrestre com outras instituições. O presente trabalho
objetivou compreender a atuação do Comando Militar da Amazônia em
Cooperação e Coordenação com Agências e sua efetividade nas operações
desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente
as ameaças internas e transnacionais. O estudo se justifica e se faz relevante,
tendo em vista o crescimento do crime organizado e da crise de segurança
pública vivida atualmente pelo país, tendo como causas principais, dentre
outras, o tráfico de armas, de drogas e o descaminho que ocorrem através da
Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental. Assim, a presente pesquisa
científica buscou verificar a efetividade dessas operações contra as referidas
ameaças, apresentando os desafios impostos para o cumprimento dessa
missão e ressaltando a eficácia das ações empreendidas.
Palavras-chave: Amazônia, Faixa de Fronteira, Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências, Comando Militar da Amazônia.

RESUMEN

La Amazonia brasileña es una región de importancia geoestratégica dotada de
grandes riquezas, representando de esa forma uno de los focos de mayor
interés de la defensa. La Franja de Frontera de la Amazonía Occidental se
encuentra, casi en su totalidad, inmersa en el bosque ecuatorial amazónico,
siendo cortada por innumerables ríos y senderos que permiten gran
permeabilidad y dificultan sobremanera su fiscalización haciéndola sujeta a
todo orden de amenazas transnacionales. Frente a ello, las Fuerzas Armadas
se hacen presentes permanentemente en los más lejanos e inhóspitos puntos
a lo largo de esta región, actuando de forma preventiva y represiva frente a las
diversas amenazas, a fin de mantener la integridad, la seguridad y la soberanía
nacional. Para ello, se observó en las últimas décadas un aumento gradual de
la participación del EB, a través del Comando Militar de la Amazonía, en
operaciones que involucran la presencia de diversos organismos estatales,
federales, entidades civiles y de prensa, las Operaciones de Cooperación y
Coordinación con Agencias, como forma de aumentar la efectividad de sus
acciones en la franja de frontera. Estas misiones crecen de importancia, pues,
además de combatir las amenazas, permiten la integración de la Fuerza
Terrestre con otras instituciones. El presente trabajo objetivó comprender la
actuación del Comando Militar de la Amazonía en Cooperación y Coordinación
con Agencias y su efectividad en las operaciones desarrolladas en la Banda de
Frontera de la Amazonía Occidental para hacer frente a las amenazas internas
y transnacionales. El estudio se justifica y se hace relevante, teniendo en vista
el crecimiento del crimen organizado y de la crisis de seguridad pública vivida
actualmente por el país, teniendo como causas principales, entre otras, el
tráfico de armas, de drogas y el descamado que ocurren a través Banda de
Frontera de la Amazonía Occidental. Así, la presente investigación científica
buscó verificar la efectividad de esas operaciones contra las referidas
amenazas, presentando los desafíos impuestos para el cumplimiento de esa
misión y resaltando la eficacia de las acciones emprendidas.
Palabras clave: Amazonía, Banda de Frontera, Operaciones de Cooperación y
Coordinación con Agencias, Comando Militar de la Amazonía.
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1 INTRODUÇÃO
O território brasileiro, localizado na América do Sul, possui cerca de 8,5
milhões de km² de área terrestre e 4,5 milhões de km² de águas jurisdicionais.
(LBDN 2016, p.14).
O País faz fronteira com 9 países sul-americanos e um território ultramarino da
França, o que representa uma linha com 16.866 km de extensão, dos quais 7.363
km linha seca. (LBDN 2016, p.14).
Nessa faixa, 27% do território, vivem cerca de 10 milhões de brasileiros e
nela estão inseridos, total ou parcialmente, 588 municípios. A atuação das
Forças Armadas na faixa de fronteira também reveste-se de características
peculiares, definidas em Lei. (LBDN 2016, p.14).
A definição das fronteiras, por meio de tratados e arbitragem, foi primordial
para a política de solidificação das relações diplomáticas entre o Brasil e os
demais países da América do Sul, contribuindo para firmar princípios de
soluções pacíficas nos contenciosos com outros Estados. (LBDN 2016,
p.14).

A extensa área que o território nacional ocupa compreende grande
diversidade de climas, vegetações e relevos. Compõem o território nacional, cinco
grandes regiões com características próprias. Dentre elas a região Norte. (LBDN
2016, p.14).
A Região Norte 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.
(LBDN, 2016).
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse da defesa. A Pan
Amazônia, equivalente à totalidade da Amazônia na América do Sul, tem,
em números aproximados, 40% da área continental sul-americana e detém
20% da disponibilidade mundial de água doce. A maior parcela de extensão
amazônica pertence ao Brasil – cerca de 70%. O Brasil afirma sua
incondicional soberania sobre a Amazônia brasileira, que possui mais de 4
milhões de km², abriga reservas minerais de toda ordem e a maior
biodiversidade do planeta. A cooperação do Brasil com os demais países
que possuem território na Pan-Amazônia é essencial para a preservação
dessas riquezas naturais. (LBDN 2016, p.16).

Segundo Silva (2013), a Região Amazônica corresponde a aproximadamente
52% do território brasileiro e conta com uma imensurável riqueza em recursos
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naturais, biodiversidade, sendo ainda uma reserva extraordinária de água doce e
energia. A análise da abundância de seus recursos denota a projeção que deve
possuir a sua proteção na política de defesa nacional.
Atualmente, o Brasil apresenta um desenvolvimento econômico consistente o
que lhe proporciona uma maior projeção internacional em um mundo onde a
escassez de recursos e mudanças climáticas começam a figurar na agenda dos
principais atores globais. Nesse contexto, reforça-se ainda mais a importância
geoestratégica da Região Amazônica. (SILVA, 2013).
A Amazônia Ocidental é constituída pelos estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima, ocupando uma área de 2.194.599 km². Esta região destaca-se
pelo afastamento dos grandes centros produtores nacionais, pela parca malha
rodoviária, pelo reduzido número de empresas locais, pela escassez de serviços
básicos e pela debilidade da assistência de saúde. (CMA, 2015).
A Faixa de Fronteira da Região tem largura de 150 Km, conforme o Art. 20 da
Constituição Federal, a porção de 150 km, constados a partir da linha de fronteira,
constitui-se a faixa de fronteira considerada fundamental para a defesa do território,
e ocupa expressiva parcela do território nacional sendo lindeira a cinco países da
América do Sul.(LBDN, 2016). Encontra-se, em quase sua totalidade, imersa na
floresta equatorial amazônica, sendo cortada por inúmeros rios e trilhas que
permitem grande permeabilidade e dificultam sobremaneira sua fiscalização
tornando-a sujeita a toda ordem de ameaças transnacionais.
Em atenção à faixa de fronteira, a preocupação com o adensamento da
presença brasileira ao longo desta área reflete a prioridade atribuída ao
desenvolvimento sustentável, à integração nacional e à cooperação com os
países fronteiriços nos aspectos referentes à segurança e ao combate aos
ilícitos transnacionais. (LBDN 2016, p.16).

Outro aspecto dessa região, é que ela separa o Brasil dos maiores produtores
de cocaína do mundo, fato que incrementa consideravelmente os desafios a defesa.
A grande recorrência de crimes como o contrabando, o descaminho, o tráfico de
drogas, de armas e de seres humanos, a imigração ilegal, a presença de grupos
paramilitares e de guerrilha e a biopirataria, todos de caráter transnacional, é
facilitado pelas próprias características físicas da região, que tornam difícil a ação
das autoridades responsáveis, se constituindo assim em grave risco à segurança, a
integridade e a própria soberania nacional.
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Uma consequência disso é o crescimento do crime organizado e da violência
urbana nas principais cidades do país. Esses fatos provocam na sociedade brasileira
crescente cobrança por melhoria na segurança pública, quase sempre implicando na
participação do Exército Brasileiro (LINS, 2015).
Por esses motivos a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia
Nacional de Defesa (END) tem como uma das regiões prioritárias de atuação das
Forças Armadas (FFAA) a Amazônia Brasileira.
O planejamento da defesa deve incluir todas as regiões e, em particular, as
áreas vitais onde se encontra a maior concentração de poder político e
econômico. Da mesma forma, deve-se priorizar a Amazônia e o Atlântico
Sul. (PND, 2012, p. 23).
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, entre outros
fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias. (PND,
2012, p. 23).
A vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso
sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o
desenvolvimento e a integração da região. O adensamento da presença do
Estado, e em particular das Forças Armadas ao longo das nossas fronteiras
é condição relevante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
(PND, 2012, p. 23).

Assim, para bem cumprir com essa atribuição, é necessário às FFAA dispor
de doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura
(DOAMEPI), aliados a uma boa articulação na região que possibilitem o
desenvolvimento de capacidades para fazer frente as ameaças apresentadas por
meio da presença, da dissuasão e pela ação em operações militares.
Diante do apresentado, depreende-se que a presença permanente das Forças
Armadas nos mais longínquos e inóspitos pontos ao longo da Faixa de Fronteira da
Região Amazônica Ocidental e sua atuação, de forma contínua, por meio de
operações militares é fundamental para a fiscalização, dissuasão e defesa desta
região, possibilitando as FFAA operar de maneira preventiva e repressiva frente as
diversas ameaças, a fim de manter a integridade, a segurança e a soberania
nacional.
Ademais observou-se que nas últimas décadas ocorreu um aumento gradativo
da participação do EB em Operações de Intensificação da Presença na Faixa de
Fronteira sob responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. Na maioria das
vezes, essas operações se desenvolvem em ambiente interagências, como tem sido
as Operações ÁGATA, conduzidas pelo Ministério da Defesa. (Lins, 2015).
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É nesse contexto, em um ambiente com múltiplas e emergentes ameaças,
que o Exército Brasileiro, partindo de sua doutrina, se utiliza de novos conceitos
operacionais dentro do Amplo Espectro dos Conflitos, para dinamizar e ampliar sua
atuação por meio de diversificado portfólio operacional onde se inserem, com grande
relevância na Amazônia Ocidental, as Operações de Cooperação e Coordenação
com Agências, como forma de aumentar a efetividade de suas ações na Faixa de
Fronteira desta importante região.
Neste trabalho, pretende-se compreender a atuação do Exército Brasileiro por
meio do Comando Militar da Amazônia em Cooperação com Agências nas
Operações desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Região Amazônica Ocidental e
verificar sua efetividade contra as ameaças internas e transnacionais, apresentando
os desafios impostos para o cumprimento dessa missão e ressaltando a eficácia das
ações empreendidas.

1.1 O PROBLEMA
As operações militares desenvolvidas na faixa de fronteira da Região
Amazônica

possuem

características

especiais.

A

complexidade

do

teatro

operacional amazônico reflete-se em todas as expressões do poder.
A grande diversidade de ameaças associado ao ambiente inóspito que
caracteriza a região requer capacidades específicas e uma estrutura compatível.
Para isso, a Força Terrestre deve possuir doutrina adequada e uma
organização com distribuição regional que possibilite atuar com eficiência em toda
área de operações.
É no contexto acima descrito, pois, que emerge a problemática da pesquisa
que ora se delineia.
Em um contexto de novas ameaças globais, qual é a efetividade da atuação
do Exército Brasileiro por meio do Comando Militar da Amazônia nas Operações de
Cooperação com Agências desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia
Ocidental contra as ameaças internas e transnacionais?

1.2 OBJETIVOS
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A identificação do objetivo é uma das partes mais importantes do estudo, e
necessita ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, ressalta que, a
declaração desse propósito deve ser realizada de forma separada e destacada de
outros aspectos do estudo, sendo estruturada num tópico exclusivo. (VERGARA,
2009 apud BRASIL, 2012). Assim, esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus
três objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

As operações militares desenvolvidas na faixa de fronteira da Região
Amazônica Ocidental pelo Exército Brasileiro e outros órgãos são realmente efetivas
para manutenção da segurança, integridade e soberania do país? Ao responder
essa pergunta, este trabalho encontra o seguinte objetivo geral conforme descrito
logo a seguir:
- Compreender a atuação do Comando Militar da Amazônia em Cooperação e
Coordenação com Agências e sua efetividade nas operações desenvolvidas na
Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente as ameaças internas e
transnacionais.

1.2.2 Objetivos Específicos

Afim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho foram
formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o
encadeamento lógico de raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais
são elencados em seguida:
- Caracterizar a Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental;
- Identificar as Ameaças presentes na Faixa de Fronteira da Amazônia
Ocidental;
- Apresentar a organização, estrutura e articulação do Comando Militar da
Amazônia para fazer frente as ameaças internas e transnacionais presentes na faixa
de fronteira;
- Comprender e aprensentar a atuação e efetividade do Comando Militar da
Amazônia nas Operações de Cooperação e Coordenação com outros Órgãos
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desenvolvidas na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente as
ameaças internas e transnacionais dentro de uma nova conjuntura operacional.

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Um aspecto importante reside na delimitação do tema para realização do
presente estudo. Esse projeto de pesquisa delimita-se no espaço, à Faixa de
Fronteira da Região Amazônica Ocidental; no nível institucional, ao Exército
Brasileiro com ênfase no Comando Militar da Amazônia; no nível operacional, as
Operações de Cooperação e Coordenação com Agências desenvolvidas; e no nível
temporal, ao ano de 2017, com base na quantidade das Operações, Meios e
Recursos Humanos envolvidos, empreendidas contra as ameaças internas e
transnacionais.

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Esta seção busca de forma resumida, discorrer sobre os principais tópicos que
justificam a importância deste trabalho. Sendo assim, a relevância deste trabalho de
pesquisa está apoiada nos seguintes aspectos:
Na importância geoestratégica que possui a região Amazônica para o Brasil e
para o mundo em virtude das novas temáticas ambiental, segurança energética,
segurança hídrica e comprovado potencial em recursos minerais.
Mais um ponto importante é dado pela missão constitucional das Forças
Armadas, com relevância para o Exército Brasileiro, de garantir a integridade das
fronteiras terrestres e combater as suas potenciais ameaças.
Outro ponto que merece destaque é que, o trabalho de pesquisa vai fomentar
a importância do tema com possíveis reflexos na manutenção da segurança,
integridade e soberania nacional.
Ademais, o tema é atual, e tem consequências e reflexos diretos no dia a dia
da vida dos brasileiros, pois as ações desenvolvidas pelo crime organizado nas
fronteiras nacionais, em particular na região estudada, ameaçam a paz social e a
segurança interna do país.
Em suma, a proposta desta pesquisa é relevante atualmente no país com
base nos fatores acima elencados os quais puderam demonstrar a importância do

17

assunto, bem como encontra suporte no crescente interesse da comunidade
acadêmica. Dessa forma, pretende-se agregar valor às pesquisas já realizadas,
contribuindo para um maior desenvolvimento da Força Terrestre no assunto.
Cabe ressaltar que, este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto,
mas, sim, de sim servir de instrumento para sua discussão.

2 METODOLOGIA

Este capítulo tem a finalidade de apresentar o caminho que se pretende
percorrer para solucionar o problema de pesquisa especificando os procedimentos
necessários para alcançar os objetivos geral e específicos apresentados. Desta
forma pautando-se em uma sequência lógica o mesmo está configurado da seguinte
maneira: tipo de pesquisa, universo e amostra, coleta de dados, tratamento de
dados e limitações do método (BRASIL, 2012).
Assim, seguindo a Taxionomia de Vergara (2009, apud BRASIL, 2012), por
meio de uma pesquisa qualitativa, buscou-se compreender a atuação e efetividade
do Exército Brasileiro por meio do Comando Militar da Amazônia nas Operações de
Cooperação e Coordenação com Agências desenvolvidas na faixa de fronteira da
Amazônia Ocidental contra as ameaças internas e transnacionais.

2.1 TIPO DE PESQUISA

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009 apud BRASIL, 2012), essa pesquisa
será qualitativa, descritiva, explicativa, bibliográfica e documental (BRASIL, 2012).
Essa pesquisa será qualitativa, uma vez que privilegiará relatos e análises de
documentos para compreender o objetivo apresentado (BRASIL, 2012). Descritiva
porque pretende descrever as características das Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia
Ocidental pelo Comando Militar da Amazônia(CMA), a Área de Operações e as
Ameaças presentes e a Articulação do CMA, podendo servir de base para outros
trabalhos posteriores. Explicativa porque visa esclarecer como as citadas operações
são desenvolvidas e efetivas no combate as ameaças. Bibliográfica porque terá sua
fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre assuntos relativos ao
histórico recente das referidas operações na região supracitada relacionando os com
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a incidência das ameaças internas e transnacionais disponíveis em livros, manuais e
artigos de acesso livre ao público em geral, para entender os fenômenos que as
envolvem e privilegiando os relatos, a história e as análises de documentos do
Exército Brasileiro e Agências. Finalmente, ela será também documental, porque se
utilizará de documentos de trabalhos e relatórios do EB, não disponíveis para
consultas públicas (BRASIL, 2012).
A sequência utilizada, de acordo com o Manual Escolar Trabalhos
Acadêmicos na ECEME (2012), será:
- levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes;
- seleção da bibliografia e dos documentos;
- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados, dando ênfase ao
recorte analítico Operações Militares desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Região
Amazônica.

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA

O Universo dessa Pesquisa irá se referir ao conjunto de elementos do Exército
Brasileiro e Agências. Já a amostra, dirá respeito a uma parte desse universo,
escolhida por sua efetiva participação no Problema formulado e no Objeto de
Estudo, no caso o Comando Militar da Amazônia e as Agência presentes ou que
atuam sobre a região em estudo. (VERGARA, 2009 apud BRASIL, 2012).
Dessa forma, ela será não-probabilística por tipificidade. Ou seja, a escolha de
tal universo terá como base sua representação para auxiliar na solução do problema
proposto. Assim, os órgãos Federais e dados examinados serão absorvidos por sua
efetiva validade na participação nas Operações Militares na região fronteiriça em
pauta (BRASIL, 2012).

2.3 COLETA DE DADOS

A coleta de material será realizada por meio de pesquisa bibliográfica da
literatura (livros, manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, anais de
congressos, internet, teses e dissertações) com dados pertinentes ao assunto junto
aos bancos de dados do Centro de Doutrina do Comando de Operações
Terrestres(COTER), da Plataforma Lattes, do Portal da CAPES, além de pesquisa
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junto à biblioteca virtual e física da ECEME e da ESG. Nessa oportunidade, serão
levantados os fundamentos e características para o desenvolvimento da pesquisa e
criação do conhecimento (BRASIL, 2012).
Nesse sentido, seram apresentadas as Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia
Ocidental pelo Comando Militar da Amazônia(CMA), através de suas Grandes
Unidades, contra ameaças internas e transnacionais desenvolvidas na Amazônia
Ocidental, no ano de 2017 (BRASIL, 2012).
Em prosseguimento, utilizar-se-á a pesquisa documental, o objetivo principal
será o de levantar informações em documentos não publicados, como regulamentos
internos, circulares, pareceres, despachos em processo e relatórios, entre outros,
particularmente no Comando Militar da Amazônia e COTER (BRASIL, 2012).
As conclusões decorrentes das pesquisas bibliográficas e documental
permitirão compreender a atuação do CMA nas Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências, identificando a efetividade dessas ações no combate
as ameaças presentes na Região Amazônica Ocidental (BRASIL, 2012).
Por fim, esta coleta será longitudinal, pois serão levantados dados em
períodos distintos de tempo.

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Devido à natureza do problema, a pesquisa irá utilizar métodos e técnicas não
estatísticas, que codificam os dados, estruturando-os para a devida análise. Dessa
forma, será feita uma análise crítica com bases historiográfica.
Ela fará uma análise de conteúdo, que é uma técnica para o tratamento de
dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema
(VERGARA, 2009 apud BRASIL, 2012). Neste contexto, este trabalho estudará
documentos, que abordem as atuais ameaças regionais em um contexto de
globalização. Além disso, as Operações Militares contra ameaças internas e
transnacionais que foram objeto da intensificação da atuação do Estado brasileiro na
Faixa de Fronteira da Região Amazônica. Ademais, os documentos serão avaliados
mediante suas características e influências nos resultados destes tipos de
operações.
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Por fim, será realizada uma confrontação dos dados obtidos das diversas
fontes, almejando atingir os objetivos gerais e específicos que motivam esta
pesquisa.

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Esta subseção tem por finalidade discorrer de forma sintética sobre as
limitações do método e os reflexos para o resultado da pesquisa.
A principal limitação da pesquisa se coloca sobre o enfoque que privilegia uma
observação somente a partir do Brasil de problemas que são interestatais. Todavia,
ao abordar a dinâmica brasileira de atuação em Operações Militares na Faixa de
Fronteira contribui com parte das soluções e que pode futuramente ser ampliada
para Operações Militares interestatais dentro da Organização do Tratado de
Cooperação Amazônico (OTCA).
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3. A FAIXA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

A Região Amazônica Ocidental possui especificidades e ameaças que
diferenciam sua Faixa de Fronteira de qualquer outra do país, estas peculiaridades
são óbices que devem ser tranpostos para a manutenção da segurança, integridade
e soberania nesta área estratégica do território nacional.
Segundo Aymeric Chauprade e François Thual (apud MAFRA, 2006, p.85) em
seu “Dictionnaire de Géopolitique”, “a fronteira é condição de existência e de
segurança de um Estado organizado em um território”.
O General Carlos de Meira Mattos, na sua abordagem em a origem e a
evolução da Teoria da Fronteira, entende que:
Cada Estado-Nação cultiva o sentimento de soberania. A posse do território
nacional, sua defesa, passa a ser dever sagrado do cidadão. A delimitação
dos direitos territoriais torna-se imperativa. A fronteira adquire importância
excepcional – é o limite da soberania nacional. (MATTOS, 1990, p. 15).

Ainda no entendimento de Meira Mattos, “a fronteira é o limite da soberania
nacional”, frisando que: “as fronteiras são regiões geopoliticamente sensíveis.” (apud
MAFRA, 2006, p.85).
A Faixa de Fronteira em estudo está localizada na Amazônia Ocidental
Brasileira, espaço geográfico situado a noroeste do país, constituído pelos Estados
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e é limítrofe a cinco países, a Guiana, a
Venezuela, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. (BRASIL, 1997).

Figura 1- Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental
Fonte: PRAZERES, 2015, p.23
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Esta região tem características peculiares que a diferenciam e encontram-se
bem exemplificadas nas Instruções Provisórias de Operações na Selva na sua
edição de 1997, dentre as quais pode-se destacar: a estrutura econômica deficitária;
a posição excêntrica e mal servida de ligações em relação aos centros de poder; a
imensa rede hidrográfica, barreira física e ao mesmo tempo determinante para o
predominante transporte fluvial; a densa vegetação da Floresta Equatorial
Amazônica, que se constitui em obstáculo aos deslocamentos; a precariedade de
infraestrutura de transportes e comunicações, que deixam a região em um semi
isolamento e a existência de imensos vazios ecumênicos onde o Estado só se faz
presente, na maioria dos casos, pela atuação das FFAA. (BRASIL, 1997).

Figura 2 – O ambiente amazônico
Fonte: (ANON, 2013c apud SILVA, 2013, p.43)

Uma outra característica marcante desta região é a grande concentração
populacional nas grandes cidades e a baixa densidade demográfica no restante da
área, a “população concentra-se nas capitais estaduais e ao longo dos grandes rios
e de algumas rodovias, tornando nossas fronteiras muito vulneráveis às ações de
forças adversas e à prática de ilícitos.” (BRASIL, 1997, p.2-7). Cabe observar o que
destaca Amorim (2012) sobre o assunto:
As baixas densidades demográficas, combinadas com a vasta diversidade
geográfica e as dificuldades de deslocamento e comunicação, fizeram com
que as fronteiras brasileiras ficassem à margem das políticas centrais de
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desenvolvimento e fiscalização e, por conseguinte, sujeitas à proliferação de
ameaças transnacionais. (AMORIM, 2012, p.11).

Figura 3 – Cenário da fronteira brasileira
Fonte: (PLANO ESTRATÉGICO DE FRONTEIRAS apud AMORIM, 2012, p.11)

Figura 4 – Estados da Faixa de Fronteira – Resultados do Censo 2010.
Fonte: (IBGE 2012 apud AMORIM, 2012, p.15)

A estruturação da região de fronteira foi marcada pelo isolamento dos
respectivos centros políticos. As dificuldades na implementação de um povoamento
estável e duradouro, tornaram essa área pouco aproveitada no desenvolvimento de
atividades econômicas relevantes. Razões que constituíram um grande desafio para
a consolidação e demarcação dos limites dos Estados nacionais na América do Sul
(BRUSLÉ, 2007 apud AMORIM, 2012, p.24).
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O isolamento e a falta de infraestrutura prejudicaram a estruturação da região
e impossibilitaram a implementação de atividades comerciais que proporcionassem
a inclusão social. A falta de oportunidades e a ausência de políticas de repressão
aos ilícitos transnacionais foram fatores que incentivaram a propagação de
atividades ilícitas inerentes ao contrabando e ao tráfico de drogas na região.
(AMORIM, 2012, p.24 e 25).
A faixa de fronteira, se caracteriza por um perfil com baixos padrões de
desenvolvimento, marcada pela dificuldade de acesso aos bens e serviços públicos,
baixa densidade demográfica e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
precárias condições de cidadania e estagnação econômica. (AMORIM, 2012).

Figura 5 – Mapa de índices de IDH nos Estados Brasileiros
Fonte: IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – Estados Brasileiros apud AMORIM, 2012,
p.26

A figura acima demonstra que os índices de desenvolvimento humano
apresentados nos municípios situados na faixa de fronteira equiparam-se aos
menores índices de IDH do país. (AMORIM, 2012).
A falta de políticas públicas que incentivem a inclusão social através do
exercício de atividades regulares de criação de renda leva a população da região de
fronteira à situação de miséria. A miséria é a real motivação que impulsiona
brasileiros residentes em áreas fronteiriças a compactuarem e até mesmo
participarem de atividades ilícitas. (AMORIM, 2012, p.26).
Segundo

Amorim
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a

falta

de

pessoal,

combinada

com

o

posicionamento geográfico, a abundância de estradas vicinais, a pouca densidade
demográfica, a falta de políticas públicas, o distanciamento dos centros políticos, a
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aproximação intercultural e complexidade legal, transformam a região de fronteira
em uma zona fértil à criminalidade e a propagação de ameaças de toda ordem.
A preocupação com o surgimento de tais ameaças pode ser sintetizando com
a prioridade dada a região fronteiriça pela Política de Defesa Nacional (PND)
exposta a seguir:
A existência de zonas de instabilidade e de ilícitos transnacionais pode
provocar o transbordamento de conflitos para outros países da América do
Sul. A persistência desses focos de incertezas impõe que a defesa do
Estado seja vista com prioridade, para preservar os interesses nacionais, a
soberania e a independência. (PND, 2012).
A enorme extensão territorial, a baixa densidade demográfica da Amazônia
brasileira e as dificuldades de mobilidade, bem como seus recursos
minerais, seu potencial hidroenergético e a valiosa biodiversidade que
abriga, exigem a efetiva presença do Estado, com vistas ao
desenvolvimento e à integração daquela região. (PND, 2016, p.7)
As fronteiras demandam atenção, na medida em que por elas transitam
pessoas, mercadorias e bens, integrando e aproximando o País de seus
vizinhos, ao mesmo tempo em que através delas são perpetradas
atividades criminosas transnacionais de forma que sua permeabilidade
requer constante vigilância, atuação coordenada entre os órgãos de defesa
e os de segurança pública e estreita cooperação com os países limítrofes.
(PND, 2016, p.8)

De forma semelhante a PND, o General Carlos de Meira Mattos demonstra
sua preocupação ao referir-se a região de fronteira como uma área de pressão:
"a fronteira é, sempre, uma área sensível. Ali se constatam interesses
soberanos diferentes, dirigidos por pólos de pode diversos. Nessa zone de
voisinage, como a denomina o geógrafo francês Lapradelle, "tocam-se
fisicamente" interesses soberanos, valores culturais, línguas e economias
diferentes, tornando inevitável uma interpretação que resulta, muitas vezes,
num jogo de pressão. A pressão fronteiriça tem sido o primeiro passo para a
desarmonia e o conflito entre Estados." (MATTOS, 1990, p.13)

Já a Estratégia Nacional de Defesa destaca a Faixa de Fronteira, no momento
em que estabelece: “Pauta-se a Estratégia Nacional de Defesa pelas seguintes
diretrizes: 1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres,
(…)”. (END, 2012). Essa dissuasão é necessária devido as tensões características
da região de fronteira conforme exposto a seguir:
As áreas limítrofes dos países possuem características peculiares que as
tornam um espaço de tensões e simultaneamente uma região de
estabelecimento de integração. Essa dualidade revela a necessidade de se
estabelecer limites, observar as diferenças culturais, preservar a soberania
dos países e de se exercitar práticas sociais e trocas comuns. Fronteira é
ao mesmo tempo, área de separação e de aproximação, linha de barreira e
espaço polarizador, segundo Castelo (1995, apud AMORIM, 2012, p.15).
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Atualmente, com a intensificação da globalização observa-se uma maior
permeabilidade e permissividade dos países. Tal fato tornou mais porosas as
barreiras físicas dos Estados, permitindo um aumento de fluxos entre as fronteiras.
Esses fluxos podem ser de pessoas, mas também podem ser de ilícitos.
(PRAZERES, 2015). Dessa forma as fronteiras precisam ser vistas como áreas
estratégicas, voltadas à preservação da soberania e da segurança nacional.
Com esta finalidade o Estado Brasileiro destinou uma faixa interna de terras
ao longo da fronteira para que fosse preservada a soberania. “Esta faixa,
considerada de destacada importância para a segurança do território nacional,
denomina-se faixa de fronteira.” (AMORIM, 2012, p.16).
Esta definição encontra-se melhor exposta segundo as palavras de Oliveira
Sobrinho (1991, apud AMORIM, 2012, p.16):
a faixa de fronteira foi regulamentada pela Lei 6.634/79 que estabeleceu
como área de segurança nacional 150km de faixa interna paralela a toda a
fronteira terrestre brasileira, região cuja exploração da propriedade se
regula por legislação específica. O texto legal subordinou a ocupação e a
utilização das terras situadas na faixa de fronteira, sejam elas privadas,
públicas ou devolutas, ao interesse nacional (apud AMORIM, 2012, p.16).
O artigo 1º da Lei Federal nº 6.634/79, estabelece que: [...] é considerada
área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 Km (cento
e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do
território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira (AMORIM,
2012, p. 16).
A referida lei foi regulamentada pelo Decreto Federal n.º 85.064, de 26 de
agosto de 1980 e permanece até os dias atuais, vez que foi avalizado pelo
artigo 20 § 2◦ da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada
em 05/10/1988, o qual ratifica a existência da faixa de fronteira dentro do
capítulo que trata dos bens da União, ficando assim estabelecido: Art. 20. §
2 ◦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 regulamentadas em lei (apud AMORIM, 2012, p.16).

Conclui-se parcialmente que, o espaço geográfico e o entorno geopolítico da
Fronteira da Amazônia Ocidendal, com suas características peculiares, ajuda na
percepção de suas dificuldades e análise de seus problemas, objetivando levantar
as melhores condições para tomada de decisão pelo Estado Brasileiro contribuindo
para a determinação da forma de atuação do Comando Militar da Amazônia em
Operações de Cooperação e Coordenação com Agências e sua efetividade nas

27

ações desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente
as ameaças internas e transnacionais.

4. AS AMEAÇAS DA FAIXA DE FRONTEIRA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

A Fronteira da Região Amazônica apresenta diversas ameaças internas e
transnacionais que comprometem a segurança e a soberania nacional. Dentre esses
óbices cabe destacar, o narcotráfico, as ações de facções criminosas, a situação
dos países lindeiros, o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas e de seres
humanos, a imigração ilegal, a presença de grupos paramilitares e de guerrilha, o
garimpo ilegal, a ação de Organizações Não Governamentais (ONG’s), os crimes
ambientais e a biopirataria.
Novos temas – ou novas formas de abordar temas tradicionais – passaram
a influir no ambiente internacional deste século. As implicações para a
proteção da soberania, ligadas ao problema mundial das drogas e delitos
conexos: tráfico internacional de armas, pessoas, dinheiro, influência e
poder, a proteção da biodiversidade, a biopirataria, a defesa cibernética, as
tensões decorrentes da crescente escassez de recursos, os desastres
naturais, os ilícitos transnacionais, os atos terroristas, pirataria e a atuação
de grupos armados à margem da lei explicitam a crescente transversalidade
dos temas de segurança e de defesa. (LBDN 2016, p.27).

Tal fato está exemplificado pelo que prevê as Bases para transformação da
Doutrina Militar Terrestre de 2013.
Diante de um futuro cada vez menos previsível, lidar com a incerteza
passou a ser o desafio. O ambiente de indefinição se agrava quando não há
um oponente claramente definido, que motive a sociedade para assuntos de
Defesa. Distante dos principais focos de tensão, a América do Sul mantém
um ambiente de cooperação, apesar de persistir um crônico
subdesenvolvimento, com áreas de graves instabilidades, demandas sociais
não atendidas e prática comum de ilícitos transnacionais que podem
transbordar conflitos em uma região de abundantes recursos naturais, ainda
não explorados, motivo de velada cobiça por outros atores globais . (Bases
para transformação da DMT, 2013, p.8).

Estas ameaças surgem do incremento dos fluxos de toda ordem através do
mundo, aumentando a incidência de crimes que estão associados a evolução dos
meios de transporte, a rapidez das informações e ao processo de globalização que
ampliaram a permeabilidade das fronteiras, permitindo a circulação sem controle de
expressiva quantidade de materiais ilícitos.
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Segundo Porto (2013, apud PRAZERES, 2015) e de acordo com as
perspectivas mundiais, surgirão aspectos que causarão grande instabilidade, como a
disputa por escassos recursos naturais e a migração descontrolada.
A esses fatores pode-se somar as “novas ameaças”, tais como o terrorismo,
narcotráfico, crime organizado, proliferação de armas de destruição em
massa, ataques cibernéticos e a temática do meio ambiente, as quais
afetarão, ou continuarão a afetar a conjuntura da segurança e da defesa no
futuro próximo. (PRAZERES, 2015, p.38).

Tal fato está definido nas Bases para transformação da Doutrina Militar
Terrestre de 2013.
Uma ameaça – concreta (identificável) ou potencial – pode ser definida
como a conjunção de atores, estatais ou não, entidades ou forças com
intenção e capacidade de realizar ação hostil contra o país e seus
interesses nacionais com possibilidades de causar danos à sociedade e ao
patrimônio. Ameaças ao país e a seus interesses nacionais também podem
ocorrer na forma de eventos não intencionais, naturais ou provocados pelo
homem. Nas últimas décadas, apesar da ocorrência de conflitos bélicos
com o empenho de numerosos efetivos, a declaração formal de guerra entre
Estados deixou de ser a regra. Em um ambiente de incertezas, passou a ser
mais difícil a identificação do adversário dominante, regular ou não. A
crescente proeminência de grupos transnacionais ou insurgentes, com ou
sem apoio político e material de países, ampliou o caráter difuso das
ameaças a serem enfrentadas com o emprego de forças de Defesa. (Bases
para transformação da DMT, 2013, p.11).

Diante deste cenário observou-se nas últimas décadas um incremento
significativo das ações criminosas no Brasil e no mundo. Constatou-se também que
a maior parte desse incremento é resultado da atuação do crime organizado na faixa
de fronteira através de suas atividades ligadas ao narcotráfico, ao tráfico de armas e
munições, ao roubo de cargas e automóveis, ao contrabando e descaminho e ao
tráfico de animais silvestres (LINS, 2015).
Segundo Ferreira Neto e Ribeiro (2014, p.1019), a Portaria Nº 061/2005 define
os principais crimes transfronteiriços e ambientais existentes na faixa de fronteira
terrestre do Brasil. Em seu item 6. Execução essa norma traz uma enumeração,
exemplificativa, desses ilícitos:
- Delitos Transfronteiriços: a entrada (e/ou tentativa de saída) ilegal no
território nacional de armas, munições, explosivos e demais produtos afins;
o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que determinem
dependência física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua
preparação; o contrabando e o descaminho (Código Penal Brasileiro, art.
334); o tráfico de plantas e de animais, na forma da Lei de Crimes
Ambientais (L. 9.605/98), do Código Florestal (L. 4.771/65) e do Código de
Proteção à Fauna (L. 5.197/67); a entrada (e/ou tentativa de saída) no
território nacional de vetores em desacordo com as normas de vigilância
epidemiológica. (FERREIRA NETO; RIBEIRO, 2014, p.1019).
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- Delitos ambientais: a prática de atos lesivos ao meio ambiente, assim
definido pela Lei de Crimes Ambientais (L. 9.605/98); a exploração
predatória ou ilegal de recursos naturais; a prática de atos lesivos à
diversidade e à integridade do patrimônio genético do País, assim definidos
na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 Ago 01. (FERREIRA NETO;
RIBEIRO, 2014, p.1019).

Uma ameaça presente na região é a atuação do narcotráfico e o do crime
organizado, principalmente na fronteira do Brasil com Peru, Colômbia e Bolívia.
Segundo o United Nations Office on Drugs and Crime (2012, apud SILVA,
2013), o problema mundial das drogas agravou-se para o quadro atual a partir da
década de 1960 nos EUA, espalhando-se rapidamente pela Europa e pelo resto do
mundo, sendo a região andina na América do Sul uma das principais áreas de
cultivo, especialmente de cocaína.
Na fronteira brasileira com o Peru, Colômbia e Bolívia estes temas merecem
especial atenção. Isso porque os três países são os maiores produtores de
cocaína no mundo, o que atrai a atenção de Organizações Criminosas
nacionais e internacionais pelo controle do comércio desta substância,
suscitando ao Estado brasileiro medidas efetivas para o combate deste
ilícito nessa região. Além disso, o reflexo do fluxo de pessoas e materiais
inerentes a esses crimes influenciam diretamente nos grandes centros
econômicos e populacionais brasileiros, pois a entrada é realizada
essencialmente por esta porta fronteiriça. (PRAZERES, 2015, p.28).

Ademais, no contexto da globalização, com livre tráfego de pessoas e
materiais por suas fronteiras, o Brasil tornou-se uma importante rota de escoamento
das drogas provenientes da região andina, servindo como plataforma de lançamento
desses ilícitos para o mundo (SILVA, 2013).
Segundo Freitas (2011, apud SILVA, 2013), “as entradas do narcotráfico são,
principalmente, pelos Estados de Rondônia e Mato Grosso, vindo da Bolívia; pelos
rios Juruá e Javari, na altura da cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, vindo do
Peru; pelos rios Solimões e Içá, Estado do Amazonas, vindo da Colômbia, (…) e
pela fronteira seca entre Brasil e Venezuela, vindo da capital federal desse país –
Caracas.”
Segundo destaca, Silva (2013, p.8), “houve um incremento na utilização de
rotas que passam pelo Brasil, aproveitando-se da permeabilidade das fronteiras, em
especial na região amazônica. Esta rota “amazônica” abastece os mercados
americano e europeu e também os grandes centros consumidores do Brasil.
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Figura 6 - Evolução das rotas internacionais de drogas
Fonte: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, apud SILVA, 2013, p.9

O relatório mundial de drogas publicado pela ONU em junho de 2012, revela
que o Brasil vem apresentando um crescimento no consumo de cocaína e “cannabis
sativa” oriunda principalmente do Peru e da Bolívia. Estes países se tornaram as
fontes mais importantes de cocaína para mercados ilícitos no Brasil e na América do
Sul. A droga produzida por eles e não consumida em território nacional, passa pelo
Brasil para serem contrabandeadas para a África com destino a Europa. (ONU, 2012
apud AMORIM, 2012, p.23).

Figura 7 - Rota Tráfico de Drogas Fronteira Brasil
Fonte: Plano Estadual de Enfrentamento às Drogas apud AMORIM, 2012, p.28.

Segundo dados Departamento de Polícia Federal (apud AMORIM, 2012), a
Bolívia é a terceira maior produtora mundial de cocaína, sua droga tem como
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principal destino o mercado interno brasileiro. Os produtores de cocaína bolivianos
aproveitam-se da fragilidade das fronteiras brasileiras, para proporcionar facilmente
acesso às drogas ao solo brasileiro.
Com a entrada da droga em território nacional o mercado do tráfico aumenta a
sua fluência interna, refletindo diretamente na quantidade de homicídios de natureza
violenta, furtos e roubos de pessoas, residências e veículos, aumentando desta
forma o sentimento de insegurança do cidadão. (AMORIM, 2012).
Com relação ao tráfico de armas, segundo Piletti (2008, apud SILVA, 2013,
p.8), a região amazónica “também serve de rota para o tráfico de armas que
caminha em sentido inverso, na direção dos países produtores da droga – em
especial a Colômbia -, onde abastece traficantes e guerrilheiros”.
Nesse sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso Brasileiro
identificou a venda de armas por traficantes brasileiros para as FARC, sendo que a
prisão de Luiz Fernando da Costa, o “Fernandinho Beira-Mar”, em 2001 por
autoridades colombianas confirmou essas operações (SANTOS, 2009, apud SILVA,
2013, p.8).
Com relação ao crime organizado dentro dessa conjuntura, “não se pode falar
em crime organizado sem se falar em tráfico de drogas e armas, pois na maior parte
das vezes essas atividades são realizadas pelas próprias organizações acima
referidas, caracterizandose como sua principal fonte de recursos”. (SILVA, 2013,
p.9).
Outra peculiaridade que caracteriza a região é a grande incidência de crimes
ambientais conforme destaca o autor abaixo:
Por estarem localizadas em uma área de grande mobilidade populacional e
com efetivas riquezas naturais, esta região está ligada aos crimes
ambientais transfronteiriços como: tráficos de animais silvestres,
biopirataria, extração ilegal de madeira, dentre outros. Assim, é necessária
uma ação desses países envolvidos para diminuir a incidência desses
delitos e aumentar a segurança nessa faixa de fronteira comum.
(PRAZERES, 2015, p.25).

Segundo Osava (2012, apud PRAZERES, 2015, p. 28), “o Brasil teve mais de
12 milhões de animais retirados de sua fauna por ano nas últimas décadas. Um
negócio que rende cerca de 20 bilhões de dólares anualmente”, crime este,
diretamente ligado ao narcotráfico e o crime organizado.
Pode-se acrescentar que “esse delito possui lei específica que prevê a
punição criminal, Lei 9605/98, sendo capaz de coibir sua incidência. No entanto,
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pelas características da região a fiscalização é bastante dificultada, permitindo,
ainda, uma grande ocorrência desse crime transnacional.” (PRAZERES, 2015, p.28)
Além disso, outro ponto que requer atenção é a questão da sustentabilidade
na Faixa de Fronteira.
O desmatamento, as queimadas a exploração acelerada dos recursos
naturais de forma desenfreada e puramente econômica, elevam o grau de
preocupação do Brasil nessa região, pois nela o ecossistema é vasto e
passível de exploração não-sustentável.” (PRAZERES, 2015, p.29).

Mais uma ameaça que requer atenção é a cobiça internacional pelas riquezas
naturais da Região Amazônica. Dentre suas pujantes riquezas, destacam-se as
minerais, quase que intactas, que representam um excepcional potencial econômico
que podem motivar conflitos. “Existem, entre outras, enormes reservas de ouro,
pedras preciosas, cassiterita, bauxita, manganês, caulim, nióbio e outros minerais
estratégicos”. (BRASIL, 1997, p.2-4).
Tal preocupação é antiga e remonta aos tempos de colônia, contudo com o
aumento da demanda mundial por recursos naturais que ocorre atualmente devido
ao incremento de bens de consumo requer um estado de alerta sobre a situação.
Este fato encontra-se bem materializado no que expõe as Instruções Provisórias de
Operações na Selva sobre o assunto:
A região, por suas imensas riquezas naturais, é alvo constante da cobiça
estrangeira, o que pode ser comprovado pela presença contínua nas
manchetes da mídia internacional, sob o manto de temas aparentemente
justos como a conservação da floresta e proteção da população indígena,
entre outros. Esta ação visa, sem sombra de dúvidas, inibir ações
governamentais dos países amazônicos, restringindo a soberania dos
mesmos
sob
seus respectivos
territórios,
buscando
a
sua
internacionalização, sob a égide de organismos internacionais. (BRASIL,
1997, p.2-8).

Outra ameaça que caracteriza a região é a presença de várias Organizações
Não Governamentais e missões religiosas, “a maioria delas apoiadas por nações
estrangeiras, cujos objetivos de natureza ambiental e/ou humanitária, muitas vezes
são utilizados como fachada para a realização de levantamento estratégico de área.”
(BRASIL, 1997, p. 2-8).
Cabe salientar que a Faixa de Fronteira Amazônica, em especial com a
Colômbia e o Peru, apresenta uma peculiaridade de ameaças, a presença de grupos
paramilitares e guerrilhas. Dentre elas as que mais se destacam são a Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), hoje divididas devido ao processo
de paz estabelecido com o governo Colombiano; o Exército de Libertação
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Nacional(ELN), também colombiano; e o Grupo Sendero Luminoso do Peru.
Segundo Prazeres (2015), estes grupos permanecem ativos e controlam o
narcotráfico e o comércio de armas na região de fronteira, conforme destaca:
O Vale Paraibano (2000 apud PRAZERES, 2015, p.18), afirmou
que: “Outra preocupação da PF e das Forças Armadas, com a operação na
fronteira, é evitar que pequenas cidades da fronteira brasileira sirvam como
entrepostos para o fornecimento de alimentos e combustíveis para
guerrilheiros das Farc”. Dessa forma, segundo a Marinha do Brasil (2004,
apud PRAZERES, 2015, p.18), “o papel da fronteira Brasil- Colômbia é ser
corredor de trânsito de precursores químicos e armas para os grupos ilegais
colombianos e de saída de drogas para os EUA e a Europa.”
“No lado peruano, o Sendero Luminoso está nos últimos 10 anos,
apesar de suas derrotas militares nas décadas anteriores, intensificando
sua presença com luta armada na selva, com o intuito de formar uma área
de influência concreta nas imediações das fronteiras brasileiras”
(PRAZERES, 2015, p.19). Assim, "...essa situação se materializou ao
tomarem como base o Departamento. de Huánuco e estenderem-se ao
norte do Departamento. de San Martín, onde fica a maior zona de produção
de cocaína, no Vale do Rio Huallaga, em direção ao leste do Departamento.
de Ucayali, com saída ao Brasil...", segundo Torres (1996, apud
PRAZERES, 2015, p.19).
No Peru, o Sendero Luminoso, guerrilha de inspiração Maoísta
criada na década de 1960, tinha sido considerada extinta no final da década
de 1990. No entanto, nos últimos anos, percebe-se seu ressurgimento, com
práticas criminosas, o que elevou o país a ser um dos dois maiores
produtores de cocaína do mundo. Nesse aspecto, as regiões fronteiriças
com o Brasil servem como uma via de escoamento das drogas produzidas
em seu território. (PRAZERES, 2015, p.25).
De maneira análoga, a Colômbia possui as Farc (Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia), que surgiu em 1964 de revoltas populares da
esquerda colombiana, teve grande aumento de integrantes durante as
décadas de 1980 e 1990. Tendo somente sido efetivamente combatida com
a ajuda norte-americana a partir dos anos 2000. Atualmente, mesmo com
seu efetivo bastante reduzido, em torno de 7.000 pessoas, ainda retira seus
principais recursos do narcotráfico e do tráfico de armas, os realizando,
principalmente, pelas suas fronteiras com países vizinhos, em especial, o
Brasil. (PRAZERES, 2015, p.25).

Mais uma problemática da região fronteiriça é a grande imigração ilegal que
tem atingido o Brasil nos últimos anos. As principais portas de entrada dos
imigrantes se dão pelas fronteiras do país com a Venezuela, Colômbia, Peru e
Bolívia. Os principais fluxos são de venezuelanos que ocorre atualmente no Estado
de Roraima; haitianos ocorridos, principalmente nos anos de 2011 a 2013, no
Estado do Acre; colombianos e africanos.
A imigração ilegal traz consigo diversos problemas que se disseminam
rapidamente pela sociedade como expõe Prazeres (2015, p.26), “ademais, o fluxo
de pessoas entre os diversos Estado-Nação são processos que propiciam o
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aumento de criminalidade e de outros ilícitos que ameaçam a segurança nacional.”
Tal situação é especificada abaixo segundo Oliveira (2006):
“...um problema muito sério vem acontecendo na fronteira, é o fluxo
migratório intenso através do acesso ilegal de pessoas que entram no Brasil
sem documentos devido à violência interna vivida na Colômbia...”. Isso
acarreta uma preocupação maior do Estado brasileiro em estabelecer
prioridades em sua Defesa Nacional nesta porção territorial. (OLIVEIRA,
2006, apud PRAZERES, 2015, p.18)

As ameaças que emergem nas regiões transfronteiriças não afetam apenas
esta região tendo seus reflexos migrados para todo o país. “Elas produzem reflexos
nas grandes cidades do país, que sofrem com esse aumento na incidência da
violência urbana, interferindo diretamente na estabilidade da segurança pública,
como é o caso de grandes centros como o Rio de Janeiro.” (PRAZERES, 2015,
p.29).
Infere-se parcialmente que, o estudo das ameaças presents na Faixa de
Fronteira da Amazônia Ocidental ajuda na compreensão e análise de seus
problemas, objetivando as suas resoluções de forma sistemática e com todas as
possibilidades que o Estado brasileiro possa ter, não só a militar, como fator de
coerção, mas com outros órgãos do Poder Público capazes de instruir, fiscalizar e
punir os envolvidos direta ou indiretamente o que corrobora para determinação da
forma de atuação do Comando Militar da Amazônia em Operações de Cooperação e
Coordenação com Agências e sua efetividade nas ações desenvolvidas na Faixa de
Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente as ameaças internas e
transnacionais.

5. ARTICULAÇÃO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
A atuação do Comando Militar da Amazônia(CMA) dentro da nova conjuntura
operacional está baseada em sua organização, estrutura e articulação de presença
em toda Amazônia Ocidental o que permite fazer frente, prontamente, às ameaças
através de operações singulares, conjuntas ou em cooperação e coordenação com
agências com efetividade.
O CMA é o Grande Comando Operacional responsável pela região da
Amazônia Ocidental. Devido ao incremento operacional e a importância estratégica
da região, o CMA teve incorporada a sua estrutura ao longo dos anos novas OM e
contou com um aumento substancial do seu efetivo.
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As Grandes Unidades (GU) operacionais que o CMA possui para
desempenhar a sua atividade fim, na Região Amazônica, estão sediadas nas
seguintes localidades: a 1ª Bda Inf Sl, em Boa Vista-RR; a 2ª Bda Inf Sl, em São
Gabriel da Cachoeira-AM; a 16ª Bda Inf Sl, em efé-AM; e a 17ª Bda Inf Sl, em Porto
Velho-RO. Possui ainda a 12ª Região Militar, Grande Comando Territorial
responsável por prover a logística no CMA. Além dessas, o CMA ainda dispõe do 2º
Grupamento de Engenharia para prestar o apoio de mobilidade, contramobilidade,
proteção e coordenação de obras militares em sua área de atuação. (CMA, 2015,
p.13).

Figura 8 - Articulação das GU do CMA
Fonte: CMA, 2015, p.13.

A 1ª Bda Inf Sl tem o Estado de Roraima como área de responsabilidade. Os
fatores fisiográficos da região diferem das demais áreas da Amazônia Ocidental. O
relevo do Estado de Roraima é bastante variado, embora haja grande parte formada
por terrenos planos. Junto às fronteiras da Venezuela e Guiana, localizam-se as
serras de Parima e Pacaraima, onde se encontra o Monte Roraima (2.875m de
altitude). A vegetação predominante é de floresta tropical (72%) e campos e
cerrados, conhecidos como lavrados (28%). Além disso, a rodovia BR-174, de boa
qualidade, liga Manaus com a maioria dos municípios do Estado de Roraima e torna
a 1ª Bda Inf Sl vocacionada para o transporte terrestre, o que permite o fluxo
logístico entre as Organizações Militares. (CMA, 2015, p.19 e 20).
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A GU é constituída pelas seguintes OM: Comando de Fronteira de Roraima e
7º BIS (CFRR/7ºBIS), 12º Esqd C Mec, 10º GAC Sl, 1º B Log Sl e frações de Polícia
do Exército (32º Pel PE) e de Comando e Controle (1º Pel Com Sl), todas
localizadas em Boa Vista, capital. A Brigada conta ainda com o 1º BIS (Amv), que
está sediado em Manaus-AM. (CMA, 2015, p.20).

Figura 9 – Organograma da 1ª Bda Inf Sl
Fonte: CMA, 2015, p.20.

A Brigada apresentou, ainda, ao EME, os projetos de transformação do 12º
Esqd C Mec em Regimento de Cavalaria Mecanizada (projeto já existente no
PEREX 2003); do 1º Pel Com Sl em Cia Com Sl (uma necessidade visando o
SISFRON). (CMA, 2015, p.20).
O P E Ex 2014-2017 contemplou a transformação da 1ª Ba Log para o atual 1º
B Log Sl, em 2014. Contudo, apesar da transformação, o 1º B Log Sl necessita da
ativação de cargos para o completamento de seus efetivos e dos seus materiais,
viaturas e equipamentos, pois ainda apresenta limitada capacidade de apoio
logístico. Atualmente, o 1º B Log Sl atende adequadamente o grupo funcional
suprimento (Cl I) e de forma razoável o grupo transporte. Os demais Grupos
Funcionais Logísticos ainda não foram contempladas pela implantação do 1º B Log
Sl, o que sobrecarrega as OMDS à 12ª RM. (CMA, 2015, p.20).
No mais, a atual estrutura orgânica de logística limita o emprego da Brigada
como módulo de combate, principalmente se for considerada a profundidade da
zona de ação da Brigada, com 2 (dois) Eixos Principais de Suprimento (EPS), e a
existência de duas Direções Táticas de Atuação (DTA) no Estado de Roraima,
balizados pelas BR-174 e BR-401, que podem comportar duas direções
estratégicas, uma na direção da Venezuela e outra na direção da Guiana. Nesse
contexto, o módulo necessitaria de um desdobramento de suas estruturas logísticas
como recomenda a doutrina. (CMA, 2015, p.21).
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Atualmente, o 12º B Sup realiza o suprimento em comboios terrestres até o 1º
B Log Sl. A partir daí o Btl recebe e armazena o suprimento, bem como distribui as
diversas classes para as Organizações Militares sediadas em Boa Vista-RR. (CMA,
2015, p.21).

Figura 10 – Articulação dos PEF da 1ª Bda Inf Sl e fluxo de suprimento
Fonte: CMA, 2015, p.21.

Quanto às peculiaridades logísticas dos seis PEF da 1ª Bda Inf Sl, de
responsabilidade da Companhia Especial de Fronteira (CEF) do C Fron RR/ 7º BIS,
o 1º B Log Sl executa o apoio logístico aos PEF de lavrado (Bonfim, Normandia,
Pacaraima e Uiramutã), via terrestre. Aos outros dois PEF, de Surucucu e de Auaris,
o apoio logístico é realizado pelo modal aéreo. (CMA, 2015, p.22).
A 2ª Bda Inf Sl tem como área de responsabilidade o oeste do Estado do
Amazonas, em sua porção norte, e está desdobrada ao longo do Alto e Médio Rio
Negro, englobando três municípios (Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São
Gabriel da Cachoeira), sendo que dois destes estão entre os três maiores
municípios do país. A GU é responsável por cerca de 1.700 Km de fronteira com a
Colômbia e Venezuela. (CMA, 2015. P.23).
Tem em sua constituição, como principais OM de apoio e peças de manobra,
o Comando de Fronteira do Rio Negro/5º BIS, o Nu 2º B Log Sl e frações de Polícia
do Exército e de Comando e Controle, em São Gabriel da Cachoeira (SGC). Na
cidade de Barcelos, encontra-se o 3º BIS. (CMA, 2015, p. 23).
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Figura 11 – Organograma da 2ª Bda Inf Sl
Fonte: CMA, 2015, p.23.

A área de operações da 2ª Bda Inf Sl abarca uma região de selva de difícil
acesso e com restrita mobilidade. Não há estradas que interliguem as cidades
supracitadas e a capital do Amazonas, de sorte que qualquer transporte se dê
somente por vias fluviais ou aéreas. (CMA, 2015, p. 24).
O deslocamento fluvial, por sua vez, leva de um a oito dias, de acordo com o
tipo de lancha, embarcação (Embc) regional ou balsa. (CMA, 2015, p. 24).
Para fins logísticos, alguns trechos dos afluentes do Rio Negro, que se
comunicam com os PEF, são encachoeirados e não permitem a passagem de
embarcações, sendo necessário o transbordo através selva. (CMA, 2015, p. 24).
Nesse contexto, há sete PEF enquadrados pela CEF do CFRN/5º BIS, com o
efetivo de 524 homens. Alguns distam mais de 300 Km de São Gabriel da
Cachoeira. Dois têm acesso somente pelo modal aéreo. (CMA, 2015, p. 24).

Figura 12 – Articulação dos PEF da 2ª Bda Inf Sl e fluxo de suprimento
Fonte: CMA, 2015, p.25.

Em que pese possuírem pista de pouso, os PEF de Yauaretê, Maturacá e
Pari-Cachoeira podem ser supridos por via fluvial. No entanto, o emprego do modal
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fluvial para o PEF de Maturacá depende da época do ano e do tipo de embarcação.
Para o PEF de Pari-Cachoeira, o transporte fluvial depende do regime do Rio Tiquié.
(CMA, 2015, p. 25).
No caso dos PEF de São Joaquim e Querari, a logística de transporte é
dependente, exclusivamente, do modal aéreo. Nesses casos, o suprimento é
transportado pelas aeronaves da FAB, por meio do PAA. (CMA, 2015, p. 25).
A Brigada ainda está em implantação com a construção do Pel Com, Pel PE e
da CEF/5º BIS. Todavia, nesse ínterim, percebe-se que tem havido um aumento
significativo de operações na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental, fruto, entre
outros motivos, da prioridade estabelecida pela END. Soma-se a isso, conforme
prevê o P E Ex, uma futura alocação de meios militares para a região. (CMA, 2015,
p. 25).
A 16ª Bda Inf Sl tem como área de responsabilidade o oeste do Estado do
Amazonas, em sua porção centro-sul, demandando pela calha do Rio Solimões, de
Coari a Tabatinga. (CMA, 2015, p.26).
Tem em sua constituição, como principais OM de apoio e peças de manobra,
o Comando de Fronteira do Solimões/8º BIS (Tabatinga), o 17º BIS, a 16ª Ba Log e
Pelotões de Polícia do Exército e de Comando e Controle (esses últimos, em Tefé).
(CMA, 2015, p.26).

Figura 13 – Organograma da 16ª Bda Inf Sl
Fonte: CMA, 2015, p.26.

A zona de ação da Brigada compreende uma área de 4.700 km de perímetro e
431.500 Km² de superfície, o que corresponde, aproximadamente, ao dobro da área
do Estado de São Paulo. Possui 1.631,5 km de fronteira com os países lindeiros,
sendo 1.101 Km de fronteira com a República do Peru e 530,5 Km com a Colômbia.
(CMA, 2015, p.27).
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Portanto, a Grande Unidade Operacional possui, em sua área de
responsabilidade, duas Direções Táticas de Atuação (DTA), uma na direção da
República do Peru e outra na direção da Colômbia, com dois EPS, balizados pelos
Rios Solimões e Japurá. (CMA, 2015, p.27).
A área de operações da 16ª Bda Inf Sl se caracteriza por uma densa
floresta de difícil acesso e com restrita mobilidade. Não há estradas que
interliguem as cidades do interior, exceto um pequeno trecho asfaltado
(cerca de 32 Km), que liga as localidades de Atalaia do Norte e Benjamim
Constant, que não interfere na logística da área, de modo que qualquer
transporte se dê, somente, por vias fluviais ou aéreas. Atualmente, há linha
aérea regular, da companhia Azul, entre Manaus e Tefé. O deslocamento
fluvial, entre estas cidades, dura, aproximadamente, 12 horas subindo e 10
horas descendo o Rio Solimões, utilizando-se a lancha rápida local. (CMA,

2015, p.27).
A quase inexistência de estradas em sua área de atuação, somada à rica rede
fluvial existente, confere à 16ª Bda Inf Sl uma vocação fluvial. (CMA, 2015, p.28).

Figura 14 – Articulação dos PEF da 16ª Bda Inf Sl e fluxo de suprimento
Fonte: CMA, 2015, p.28.

A 16ª Bda Inf Sl possui 04 (quatro) PEF, localizados em sua área de
responsabilidade, todos subordinados ao Comando de Fronteira Solimões e 8º
Batalhão de Infantaria de Selva (CFSol/8º BIS). (CMA, 2015, p.30).
O 1º PEF, localizado em Palmeiras do Javari – AM, e o 4º PEF, em Estirão do
Equador – AM, encontramse dispostos ao longo da fronteira com o Peru, às
margens do Rio Javari, permitindo uma ligação fluvial com Tabatinga – AM, sede do
CFSol/8o BIS, o que viabiliza seu apoio logístico tanto por via fluvial, quanto aérea.
(CMA, 2015, p.31).
O 2º PEF, localizado em Ipiranga – AM, encontra-se disposto na fronteira com
a Colômbia, às margens do Rio Içá, com uma ligação fluvial com Tabatinga
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relativamente viável, pelas distâncias a serem percorridas. Com isso, seu apoio
logístico também pode ser realizado por via fluvial e aérea. (CMA, 2015, p.31).
O 3º PEF, localizado em Vila Bitencourt, encontra-se disposto na fronteira com
a Colômbia, às margens do Rio Japurá, o qual não tem ligação com Tabatinga,
tornando este pelotão dependente do apoio logístico por via aérea. Caso seja
necessário o apoio por via fluvial, o mesmo deve ser realizado a partir de Tefé.
(CMA, 2015, p.31).
A 17ª Bda Inf Sl é a Grande Unidade de maior envergadura do CMA e possui,
também, a maior área de responsabilidade, englobando os Estados do Acre,
Rondônia e Sul do Amazonas. (CMA, 2015, p.32).
A área de operações para as ações de vigilância estratégica é extensa, faz
fronteira com dois países (Peru e Bolívia) e impõe o desdobramento das peças de
manobra em larga frente, em uma área de operações, cujo terreno mescla área de
selva e área similar ao cerrado, com parte considerável de área cultivada. (CMA,
2015, p.32).
Em relação às demais Brigadas de Infantaria da Amazônia, é a GU que ocupa
a área mais povoada e vivificada. Nesse ambiente operacional, há um eixo
predominante, a BR 364, que corta os Estados de Rondônia e Acre, interligando
Porto Velho (RO) – Rio Branco (AC) – Cruzeiro do Sul (AC) e vários eixos
transversais que conduzem às cidades, onde se encontram OM da Brigada e do
CMA. (CMA, 2015, p.32).
A Brigada Príncipe da Beira é constituída pelos 61º BIS (Cruzeiro do Sul),
Comando de Fronteira do Acre/4º BIS (Rio Branco), Comando de Fronteira de
Rondônia/6º BIS (Guajará-Mirim), 54º BIS (Humaitá), 17ª Cia Inf Sl, 17ª Ba Log e
frações de Polícia do Exército e de Comando e Controle (Porto Velho). (CMA, 2015,
p.32).

Figura 15 – Organograma da 17ª Bda Inf Sl
Fonte: CMA, 2015, p.32.
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Figura 16 – Articulação dos PEF da 17ª Bda Inf Sl e fluxo de suprimento
Fonte: CMA, 2015, p.34.

A logística dispensada aos PEF da 17ª Bda Inf Sl é realizada por intermédio
dos seus batalhões, os quais empregam meios terrestres e fluviais orgânicos de
suas unidades. (CMA, 2015, p.35).
O apoio ao PEF de Santa Rosa do Purus, realizado pelo CFAC/4º BIS, pode
ser provido via fluvial ou aérea. (CMA, 2015, p.35).
Os demais PEF/CEF, todos pertencentes ao CFAC/4º BIS, localizados em
Epitaciolândia-AC, Assis Brasil-AC e Plácido de Castro-AC podem ser
supridos por via terrestre, sem maiores problemas. Atualmente, esse
suprimento é realizado pelo próprio CFAC/4º BIS. No entanto, por vezes,
em situações especiais (envergadura da carga, necessidade de transporte
frigorificado, etc), esse ressuprimento é realizado pela 17ª Ba Log. (CMA,
2015, p.36).

O PEF de Marechal Thaumaturgo, localizado no início do Rio Juruá,
considerado o rio mais sinuoso do mundo, está localizado a 150 Km em linha reta da
sede em Cruzeiro de Sul (61º BIS). (CMA, 2015, p.35).
Mesmo no período de vazante do rio, é possível de ser realizado o
suprimento fluvial, por intermédio de Embarcação Patrulha de Esquadra
(EPE) e Embarcação Patrulha de Grupo (EPG). Além disso, o apoio ao
Pelotão é realizado mediante o PAA, em C98 Caravan, devido a falta de
pista de pouso para aeronave C-105 Amazonas. (CMA, 2015, p.35).

O Destacamento Especial de Fronteira de São Salvador, localizado no Rio
Moa, dista 70 Km, em linha reta de Cruzeiro do Sul. O apoio ao Destacamento é
realizado pelo 61º BIS, somente via fluvial ou por helicóptero (4º BAvEx), devido a
inexistência de pista de pouso no Destacamento. (CMA, 2015, p.35).
O PEF do CFRO/6º BIS – Forte Príncipe da Beira - em Costa Marques-RO,
localizado no Rio Mamoré, pode ser apoiado por via fluvial ou via terrestre. (CMA,
2015, p.35).
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O apoio logístico fluvial, partindo do CFRO/6º BIS, em Guajará-Mirim, pode
ser realizado em embarcação ferryboat, navegando 350 (trezentos e
cinquenta) quilômetros em, aproximadamente, 4 (quatro) dias subindo o rio
e 2 (dois) dias descendo. O apoio logístico terrestre é realizado, sem
participação direta do CFRO/6º BIS, pela 17ª Ba Log, de Porto Velho, que
encontrase a 714 Km do PEF. (CMA, 2015, p.36).

Conclui-se

de

forma

parcial

que,

o

conhecimento

da

articulação,

possibilidades e restrições do CMA na Faixa de Fronteira bem como das
capacidades disponíveis, corroboram para o levantamento de soluções de forma
sistemática com a utilização de todos os instrumentos inerentes ao Estado brasileiro,
não só a militar, mas de todos os outros órgãos do Poder Público capazes de
instruir, fiscalizar e punir os envolvidos direta ou indiretamente contribuindo para
determinação da forma de atuação do Comando Militar da Amazônia em Operações
de Cooperação e Coordenação com Agências e sua efetividade nas ações
desenvolvidas na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente as
ameaças internas e transnacionais.

6. ATUAÇÃO DO CMA DENTRO DA NOVA CONJUNTURA OPERACIONAL NAS
OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO COM AGÊNCIAS
As FA, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinamse à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 2007, p. 43).
Segundo Brasil (2014), o emprego das FFAA ocorre nas seguintes situações:
- Operações militares de guerra: Operações que utilizam o Poder Militar,
explorando a plenitude de suas características de emprego da força, ou seja, a
violência militar em sua maior expressão, caracterizado pela Defesa da Pátria.
(BRASIL, 2014, p.2-8).
- Operações militares de não guerra: Operações em que as Forças Armadas,
embora fazendo uso do Poder Militar, são empregadas em tarefas que não
envolvam o combate propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais, em que
esse poder é usado de forma limitada. Podem ocorrer, inclusive, casos nos quais a
expressão militar do Poder Nacional não exerça necessariamente o papel principal.
(BRASIL, 2014, p.2-8).
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O emprego das FFAA na defesa da Pátria constitui a atividade finalística das
instituições militares e visa primordialmente à garantia da soberania, da integridade
territorial e patrimonial e à consecução dos interesses nacionais. (BRASIL, 2007, p.
44).
Os elementos da F Ter podem realizar três operações básicas: em situação de
Guerra (ofensiva e defensiva) e em situação de Não-guerra (de cooperação e
coordenação com agências). (BRASIL, 2017).
As operações básicas podem ocorrer simultânea ou sucessivamente, no
amplo espectro dos conflitos, a fim de que sejam estabelecidas as condições para
alcançar os objetivos definidos e atingir o estado final desejado (EFD) da campanha.
(BRASIL, 2017, p. 3-1).
O incremento de ameaças trazidos pela intensificação da globalização em
todas as áreas levou a uma reestruturação da forma de atuação da Força Terrestre
para fazer frente as novas demandas operacionais.
O crescente emprego em Operações de Não-guerra como as Operações de
Garantia da Lei e da Ordem; as Operações de Intensificação da Presença na Faixa
de Fronteira após inclusão do Poder de Polícia na Faixa de Fronteira; o incremento
na Participação em Missões de Paz; e a destacada atuação nos Grandes Eventos
que o Brasil sediou nos últimos anos; aliados a nova conjuntura nacional e mundial
geraram uma nova percepção do emprego operacional do poder militar terrestre.
Tal fato está exemplificado pelo que prevê as Bases para transformação da
Doutrina Militar Terrestre de 2013.
As mudanças experimentadas pelas sociedades, com reflexos na forma de
fazer política, e o surgimento de nova configuração geopolítica conduzem a
horizontes mais incertos e complexos para planejar a Defesa da Pátria,
razão de ser das Forças Armadas. Essas mudanças vêm alterando
gradativamente as relações de poder, provocando instabilidades e
incertezas e suscitando o aparecimento de conflitos locais e regionais com a
inserção de novos atores – estatais e não estatais – no contexto dos
conflitos. (Bases para transformação da DMT, 2013, p.7).

O Exército Brasileiro tem passado por um processo de transformação e a
Doutrina Militar Terrestre (DMT), acompanhou esse aperfeiçoamento. “Nesse
sentido, a antiga Doutrina Delta de emprego foi substituída pelo inovador conceito de
Operações no Amplo Espectro.” (BRASIL, 2014 p. 1-1).
No que diz respeito às Operações de Amplo Espectro temos a seguinte
definição:
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É o Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos
da F Ter para obter e manter resultados decisivos nas operações, mediante
a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de
Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente,
prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados,
em situações de Guerra e de Não Guerra. (BRASIL, 2014 p. 4-4).

Figura 17 – O Espectro dos Conflitos
Fonte: BRASIL, 2014, p. 4-2

Tal fato está exemplificado pelo que prevê as Bases para transformação da
Doutrina Militar Terrestre de 2013.
Na Era do Conhecimento, tornou-se comum a inserção de novos atores no
Espaço de Batalha, inclusive de atores não estatais com elevado poder de
influenciar opiniões e defender interesses de seus patrocinadores. São
exemplos as organizações governamentais e não governamentais, as
agências supranacionais de organismos internacionais e as já mencionadas
mídias tradicionais e sociais. Muitos desses atores utilizam o denominado
“espaço humanitário”, parte indissociável das áreas conflagradas. A ação
coordenada entre as forças militares e esses atores na defesa de interesses
legítimos é a chave do sucesso. Portanto, pode-se depreender que as
operações militares da Era do Conhecimento têm como traço comum o
ambiente interagências, que pode interferir favoravelmente no seu curso.
Atuar nesse ambiente operacional exige efetivos militares com mentalidade,
linguagem e estruturas adequadas ao relacionamento com essa diversidade
de agências.” (Bases para transformação da DM , 2013, p.11).

Nesse sentido, o Exército Brasileiro deve estar apto a conduzir operações
militares dentro do espectro dos conflitos, atuando de acordo com a legislação e
usando a força de forma controlada. Dessa forma, o poder militar deve atuar para
inibir ameaças, gerenciar crises ou solucionar conflitos de qualquer natureza e
intensidade (BRASIL, 2014, p. 3-1).
As forças a serem empregadas devem estar aptas a conduzir Operações no
Amplo Espectro, combinando atitudes, simultânea ou sucessivamente, em
operações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos
governamentais, tudo isso em um ambiente conjunto e interagências e, por
vezes, multinacional. (Bases para transformação da DMT, 2013, p.8).
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As Operações no Amplo Espectro podem ser desenvolvidas em qualquer
espaço geográfico adequadas as necessárias capacidades e apoio logístico,
conforme se define abaixo:
“em áreas geográficas lineares ou não, de forma contígua ou não, buscando
contemplar as diversas missões e tarefas que envolvem o emprego de
meios terrestres. Essas missões e tarefas orientam quanto às capacidades
necessárias à Força. Com base nessas capacidades, a composição de
meios deve ser flexível, modular, permitindo adaptação às mudanças do
ambiente e com sustentabilidade garantida por meios logísticos
dimensionados na medida certa.”. (BRASIL, 2014, p. 4-4)

Figura 18 – Conceito operativo do Exército (exemplos de situações)
Fonte: BRASIL, 2017, p. 2-17

As novas necessidades do combate moderno apresentam os conceitos das
Operações no Amplo Espectro. A possibilidade de atuação em todos os ambientes
operacionais e contra atores variados impõe à F Ter a noção do momento de certo
de empregar a força e de realizar uma transição para o apoio humanitário dentro de
uma mesma operação. (BRASIL, 2014c, p. 1-2)
Nesse contexto, e diante das ameaças internas e transnacionais já
mencionadas, é de fundamental importância a compreensão do conceito de atuação
das Forças Armadas na Faixa de Fronteira Brasileira, onde o Estado Brasileiro
delegou as FFAA a atribuição para atuar de forma repressiva contra ameaças que
possam interferir na sua soberania nacional, delimitando o espectro de atuação
contra os ilícitos:
A fim de tornar mais robusta a repressão e prevenção aos crimes
transnacionais nas fronteiras brasileiras, o Governo Federal editou a Lei
Complementar Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999 modificada pela lei
complementar 117/2004, as quais atribuem às FFAA a competência para
promoverem ações inerentes a polícia judiciária em caráter subsidiário de
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maneira isolada ou em cooperação com outros órgãos. (AMORIM, 2012,
p.44).
Com o objetivo de respaldar o exercício operacional realizado pelas FFAA
em atividade repressiva inerente à polícia judiciária, o Governo Federal
editou a Lei Complementar 136/2010:
Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes,
também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências
exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores,
independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de qualquer
gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e ambientais,
isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo,
executando, dentre outras, as ações de: (Incluído pela Lei Complementar nº
136, de 2010).
I - patrulhamento; (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de
aeronaves; e (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de 2010).
III - prisões em flagrante delito. (Incluído pela Lei Complementar nº 136, de
2010). (AMORIM, 2012, p.45).
O disposto legal permitiu então que as autoridades pertencentes a uma das
três forças que estiverem em exercício de atividades operacionais na região
de fronteira tenham a atribuição legal para atuarem como polícia judiciária,
podendo realizar busca e apreensão, revista de pessoas e veículos e
prender em flagrante delito. (AMORIM, 2012, p.45).

Dessa forma e a partir desse marco, o Estado Brasileiro, percebendo a
evolução das ameaças em sua fronteira, ampliou as Operações Militares por meio
de suas FFAA em cooperação com as diversas Agências Nacionais, para dissuadir e
enfrentar os novos desafios a segurança e defesa nacional.
Ademais, tal tendência operacional foi ratificada por meio do lançamento em
2012 do Projeto de Força do Exército Brasileiro (PROFORÇA), determinando que o
profissional militar do futuro deverá estar qualificado/habilitado/capacitado a, dentre
outros aspectos, participar de operações conjuntas, multinacionais e interagências.
(PROFORÇA, 2012).
Nesse escopo, o Exército Brasileiro intensificou, nos últimos anos, sua
atuação na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental por meio do Comando Militar
da Amazônia com ênfase nas Operações de Cooperação e Coordenação com
Agências.
As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências são operações
executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou instituições
(governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, nacionais ou
internacionais), definidos genericamente como agências. (BRASIL, 2017, p. 3-14).
Estas operações destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para
a consecução de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem
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comum. Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia,
efetividade e menores custos. (BRASIL, 2017, p. 3-14).
Nas operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade de
ação do comandante operativo está limitada pela norma legal que autorizou o
emprego da tropa. Assim, o emprego é episódico, limitado no espaço e tempo.
(BRASIL, 2017, p. 3-14).
Segundo Brasil (2017, p. 3-15), as operações de cooperação e coordenação
com agências são aquelas que normalmente ocorrem nas situações de não
guerra, nas quais o emprego do poder militar é usado no âmbito interno e
externo, não envolvendo o combate propriamente dito, exceto em
circunstâncias especiais. São elas: garantia dos poderes constitucionais;
garantia da lei e da ordem; atribuições subsidiárias; prevenção e combate
ao terrorismo; sob a égide de organismos internacionais; em apoio à política
externa em tempo de paz ou crise; e outras operações em situação de não
guerra.

Estas operações tem como características: uso limitado da força; coordenação
com outros órgãos governamentais e/ou não governamentais; execução de tarefas
atípicas; combinação de esforços políticos, militares, econômicos, ambientais,
humanitários, sociais, científicos e tecnológicos; caráter episódico; não há
subordinação

entre

as

agências

e,

sim,

cooperação

e

coordenação;

interdependência dos trabalhos; maior interação com a população; influência de
atores não oficiais e de indivíduos sobre as operações; e ambiente complexo.
(BRASIL, 2017, p. 3-15).

Figura 19 - Agências
Fonte (BRASIL, 2017, p. 3-15)

Dentre os tipos de operações realizadas no contexto acima podemos destacar
como mais relevantes e mais empregadas no Comando Militar da Amazônia. As
Operações Interagências e A Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
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Conforme o Manual de Campanha EB20-MC-10-201 (OPERAÇÕES EM
AMBIENTE INTERAGÊNCIAS), tais Operações caracterizam-se pela interação das
Forças armadas com outras agências, a fim de conciliar interesses e coordenar
esforços na consecução de objetivos comuns, desenvolvendo ações eficientes e
eficazes, com uma maior sinergia de ações. As agências, por sua vez, são
organizações, instituições ou entidades, governamentais ou não, civis ou militares,
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com participação ativa na
prevenção de qualquer ameaça, gerenciamento de crises ou solução de conflitos.
(SILVA, 2017, p.37)
As Operações Interagências são desencadeadas sob diversos fundamentos,
com destaque para os que se seguem: ambiente operacional menos estruturado e
mais interdependente; influência externa, durante a execução das operações, de
outros atores (entidades e/ou pessoas); presença de Organizações NãoGovernamentais (Incremento de interferências); necessidade de preparação técnica
da tropa para operar com agências; necessidade de preparação e conhecimento a
respeito das características e das missões dos demais órgãos integrantes de uma
Operação Interagências, a fim de que a integração de todos conduzam para a
conquista do objetivo comum. (ALVES, 2014 apud SILVA, 2017, p. 37 e 38).
Na faixa de fronteira existem, permanentemente, diversas agências com
missões

específicas

que

contribuem

em

ações

de

combate

aos

ilícitos

transfronteiriços, conforme a figura abaixo, facilitando as Operações Interagências
(SILVA, 2017, p.38).

Figura 20 - Distribuição das agências na faixa de fronteira
Fonte: site do Ministério da Integração Nacional, 2017, apud SILVA, 2017, p.38
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No CMA este tipo de operação foi empregado no período de pesquisa nas
Operações de Intensificação da Presença na Faixa de Fronteira, em especial, a Op
ÁGATA.

Figura 21 - Operação interagências na Região Amazônica
Fonte: LBDN, 2016, p.22

Segundo o Plano Estratégico de Fronteiras (2011), a Operação ÁGATA tratasede uma Ação Subsidiária prevista na Lei Complementar 97(Art 16 a 18), onde as
Forças Armadas atuarão nas suas missões constitucionais e apoiarão as operações
das agências, sem substituí-las. Ainda segundo o referido plano a operação possui
as seguintes características: Operação de Não-Guerra, Interagências, Objetivo de
Visibilidade, Operações de Inteligência(Intlg) a cargo do SISBIN e Área e período
determinados.
A Garantia da Lei e da Ordem (GLO) é uma operação militar conduzida pelas
Forças Armadas, de forma episódica, em área previamente estabelecida e por
tempo limitado. Tem por objetivo a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que houver o esgotamento
dos instrumentos previstos no art. 144 da Constituição ou nas que se presuma ser
possível a perturbação da ordem. (BRASIL, 2017, p. 3-16).
No contexto da GLO, existe o conceito de segurança integrada, que tem o
objetivo de estimular e caracterizar maior participação e integração de todos os
setores envolvidos, abrangendo ações preventivas e repressivas. (BRASIL,2017, p.
3-16).
No CMA este tipo de operação foi empregado no período de pesquisa nas Op
de Varredura de Presídio nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima; e
nas Op de Garantia da Votação e Apuração para Governador do Estado do
Amazonas.
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Neste contexto, o Comando Militar da Amazônia obteve resultados tangíveis
no ano de 2017, com destaque para as Operações na Faixa de Fronteira e
Operações Varredura. Nos dois quadros abaixo pode-se observar um extrato desses
resultados especificamente em Operações na Faixa de Fronteira, com destaque
para as inspeções e vistorias de veículos e motos, patrulhamentos e as apreensões
de embarcações, dragas e motores, maconha, cocaína, skank e produtos de
descaminho, conforme a figura 22.

Figura 22 – Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.6-10

Já no quadro abaixo pode-se observar um extrato dos resultados tangíveis,
especificamente, em Operações na Faixa de Fronteira, com destaque para a
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fiscalização de produtos controlados e as apreensões de combustíveis, animais
silvestres, madeira, mercúrio, cordel detonante e explosivos, conforme a figura 23.

Figura 23 – Resultados tangíveis nas Operações na Faixa de Fronteira em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.6-10

No quadro abaixo pode-se observar os resultados tangíveis alcançados pelo
Comando Militar da Amazônia em Operações de Varredura de Presídios já dentro da
GLO.

Figura 24 – Resultados das Operações VARREDURA (CMA) em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.7-10

Até o dia 21 de outubro de 2017, o Comando Militar da Amazônia já havia
realizado 445 operações militares, sendo 388 operações na Faixa de Fronteira e
operações de varreduras em 29 estabelecimentos prisionais. (CMA, 2017, p. 2-10)
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empregados totalizaram 142.195 homens em 2.613 dias de operação. Total
equivalente ao emprego de 490 homens / dia. (CMA, 2017, p.2-10).

Figura 25 – Efetivo empregado nas Operações VARREDURA (CMA) em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.8-10

Para conferir mobilidade tática às tropas empregadas, durante as operações,
o transporte do pessoal e o apoio logístico necessário utilizou um total de 1025
viaturas leves, viaturas pesadas e embarcações. (CMA, 2017, p. 2-10). Tais dados
podem ser observados no quadro abaixo:

Figura 26 – Quadro de meios empregados durante Operações na Faixa de Fronteira
realizadas no ano de 2017
Fonte: CMA, 2017, p.7-10

No quadro abaixo podemos verificar especificamente os meios empregados
nas Operações de Varredura de Presídio dentro da GLO.
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Figura 27 – Efetivo empregado nas Operações VARREDURA (CMA) em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.8-10

No ambiente operacional Amazônico, algumas localidades somente são
atingidas com o emprego de aeronaves de asa rotativa. Nas operações realizadas
no 1º Semestre do ano, foram empregados 10 (dez) helicópteros do 4º Batalhão de
Aviação do Exército, sediado em Manaus- AM. (CMA, 2017, p. 2-10).
O emprego dos helicópteros nas operações exigiu o consumo de 360 horas
de voo. Este esforço aéreo resultou em um custo de R$ 6.767.432,28 para o
abastecimento e para a manutenção das aeronaves. (CMA, 2017, p. 2-10).
Ainda no aspecto logístico, durante estes 10 meses de operações foram
consumidos 337.392 litros de gasolina e 656.854 litros de Óleo Diesel, para a
movimentação de viaturas e embarcações, além de utilização em geradores. O
custo total do combustível utilizado foi da ordem de R$ 3.442.601,36. (CMA, 2017, p.
2-10).
As ações interagências realizadas para desarticular a logística dos garimpos
ilegais localizados na calha do Alto UIRARICOERA teve ampla divulgação
nas mídias locais e na mídia nacional. Naquela região, o trabalho
desordenado do garimpo vinha acarretando danos irreparáveis ao meio
ambiente, sem contar com a ocorrência de outros ilícitos associados, tais
como a entrada clandestina em terra indígena e a ocorrência de trabalho
semelhante ao escravo. (CMA, 2017, p. 3-10).
A atuação de meios da Força Aérea, elementos da Aviação do Exército,
Forças de Operações Especiais e tropas de infantaria de selva, foi
responsável pela apreensão de quase 20.900 (vinte mil e novecentos) litros
de combustível, armas, munições, balsas, motores para extração de ouro,
geradores de energia, baterias, televisão, computador quadriciclos,
motocicleta e telefone satelital. (CMA, 2017, p. 3-10).
O garimpo de MUTUM foi o maior já encontrado no Estado de Roraima,
ocupava uma área aproximada de 1.5 (um ponto cinco) Km2 e movimentava
mensalmente uma cifra de cerca de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões
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de reais) em ouro. Além disso, os garimpos de balsas no mesmo rio
movimentaram cerca de R$ 20.000.000,00 de ouro por mês. (CMA, 2017, p.
3-10).
Ainda durante as operações realizadas na faixa de fronteira, a apreensão de
entorpecentes merece destaque. Apenas no 1º Semestre do ano foram
apreendidas cerca de 1.022 Kg de Skank, 756,52 Kg de Maconha e 37,35
Kg de cocaína. As apreensões foram estimadas em um valor aproximado de
R$ 5.500.000,00. (CMA, 2017, p. 3-10).

Os crimes ambientais também foram alvo de operações realizadas pelo EB
na Amazônia. No período considerado foram apreendidos cerca de 9.734 m3 de
madeira, estimados no valor de R$ 48.670.000,00. (CMA, 2017, p. 3-10).
Como ações secundárias, porém igualmente importantes para garantir a
presença do Estado Brasileiro na região Amazônica, foram realizadas
Ações Cívico Sociais (ACISO) com o objetivo de melhorar as condições de
vida e de saúde das populações indígenas e ribeirinhas na área. Durante o
período, profissionais de saúde do Exército Brasileiro, por vezes apoiados
por agentes de saúde e outros integrantes de agências parceiras,
realizaram

13.388

atendimentos

médicos,

5.796

atendimentos

odontológicos, 10.905 procedimentos diversos de saúde e distribuíram
21.827 medicamentos. (CMA, 2017, p. 3-10).

No quadro abaixo pode-se verificar resultados tangíveis em Ações Cívico Sociais
desenvolvidas pelo Comando Militar da Amazônia.

Figura 28 – Apoio à população nas operações realizadas na Faixa de Fronteira em 2017
Fonte: CMA, 2017, p.7-10

Infere-se de forma parcial que, o Comando Militar da Amazônia adaptou-se ao
ambiente operacional difuso e complexo que regem a nova conjuntura e emprega
com efetividade suas capacidades nas operações de cooperação e coordenação
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com agências na Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental nas ações contra
ameaças internas e ilícitos transnacionais.
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7. CONCLUSÃO
As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências são, atualmente,
uma das principais atividades desenvolvidas pelo Comando Militar da Amazônia na
Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental para fazer frente aos ilícitos e combater
as ameaças internas e transnacionais naquela região.
Em síntese, as Operações Militares desenvolvidas na Faixa de Fronteira da
Região Amazônica tem como destaque a atuação do Comando Militar da Amazônia
nas Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA). Tais
operações apresentam peculiaridades com relação ao espaço geográfico, as
ameaças, a articulação e infraestrutura militar presente, e a forma de atuação para
fazer frente a um ambiente operacional difuso e complexo. Constata-se que, apesar
de todas as dificuldades apresentadas as OCCA empreendidas pelo CMA
produziram resultados tangíveis e efetivos.
A importância geoestratégica da Amazônia Brasileira, seja pela sua riqueza,
seja pelo seu posicionamento em relação à America do Sul. A sua Faixa de
Fronteira, complexa e diversa com características únicas no contexto mundial,
podem ser materializadas pela sua grande dimensão; a proximidade com os três
maiores produtores de cocaína do mundo; a presença de grupos guerrilheiros; as
novas ameaças, particularmente, o tráfico de drogas e armas, o contrabando, o
descaminho e a intesificação das ações do crime organizado na região; o seu
afastamento em relação aos grandes centros; a imersão na Floresta Amazônica; a
grande quantidade de rios e a permeabilidade.
Tais particularidades dificultam as ações e o controle por parte dos diversos
órgãos do Estado que apesar dos esforços realizados, apresentam-se insuficientes
para o efetivo combate às ameaças existentes na faixa de fronteira. Tal fato produz
consequências e reflexos que são sentidas nos grandes centros urbanos do país
com destaque para o incremento da vilência urbana e o recrudescimento da atuação
do crime organizado.
Neste sentido, a presença permanente do Exército Brasileiro por intermédio
do Comando Militar da Amazônia é um grande componente que dispõe o país para
mitigar os referidos óbices e ameaças. A articulação e estrutura que dispõe o
Exército em toda região da Amazônia Ocidental para a Defesa Nacional, através das
estratégias da presença e dissuasão, permitem uma grande capilaridade de suas
ações. Essas características, atualmente, são utilizadas com grande ênfase em
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grande número de operações em apoio a área de segurança, particularmente, as
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transfronteiriços e ameaças internas.
O Comando Militar da Amazônia encontra-se totalmente inserido no ambiente
de amplo espectro dos conflitos presente no Conceito Operativo do Exército tem por
objetivo principal realizar uma maior integração entre todas as agências envolvidas
nos diversos tipos de operação com vistas a gerar a sinergia de esforços e
consequente ampliação das capacidades com a participação efetiva dos órgãos civis
num ambiente de Operações Interagências. O amparo legal conferido ao Exército
para ações de polícia na faixa de fronteira, de acordo o Art 16A da LC 136, de 2010,
apesar de se limitar ao patrulhamento, revistas e prisões em flagrante é
complementado nas OCCA pelas agências proporcionando maior amplitude nas
ações o que é essencial para o êxito.
As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências realizadas no
CMA vem conseguindo obter êxito como foi demonstrado no presente trabalho. A
união de esforços, em todos os níveis, entre civis e militares consolidaram o sucesso
deste tipo de operação. Observa-se nos resultados das Operações desenvolvidas no
Comando Militar da Amazônia em 2017, entre elas as Operações Escudo, Ágata e
Varredura, uma quantidade significativa de apreensões durante a fase de emprego
da tropa. Ressalta-se, ainda, os resultados intangíveis alcançados na medida em
que verifica-se uma relevante inibição na ocorrência de crimes, pois, os criminosos
evitam a realização de ilícitos nos períodos das operações. Tais resultados
materializam a efetividade das Operações, seja por resultados tangíveis como os
apresentados, seja por resultados intangíveis como o incremento na percepção de
segurança e a dissuasão sobre os grupos criminosos.
Por fim, conclui-se que, a atuação do Comando Militar da Amazônia nas
Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), icrementaram o
combate contra ilícitos transnacionais e ameaças existentes na Faixa de Fronteira
da Amazônia Ocidental corroborando para a efetividade das ações. A importância
deste tipo de operação em um ambiente operacional com novas ameaças só é
possível com a integração civil militar e com uma política de defesa com grande
prioridade para fronteira. Os resultados apresentados nos comprovam a efetividade
destas ações e o acerto das instituições na priorização das Operações de
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Cooperação e Coordenação com Agências como novo modus operandi a ser
estabelecido dentro das Operações de Não Guerra na Faixa de Fronteira com foco
para manutenção da soberania e paz social no país.
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