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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A Amazônia, por sua dimensão, riquezas naturais e relevância ambiental, é 
região de grande importância para o Estado brasileiro e, por isso, desde muito cedo 
é priorizada no planejamento estratégico do Exército. A Instituição pode ser 
considerada guardiã da Amazônia na defesa dos 11.000 quilômetros de fronteiras 
terrestres com seis países sul-americanos e um departamento ultramarino da 
França. Além da manutenção da soberania, protege os recursos naturais e contribui 
com o desenvolvimento sustentável das populações ali fixadas. Em 2019, quando 
declarações de autoridades internacionais mais uma vez buscaram relativizar a 
soberania da Amazônia, em virtude das queimadas e desmatamentos, o Governo 
Federal novamente empregou as Forças Armadas como principal solução ao 
problema. Coordenadas pelo Ministério da Defesa, as Forças Singulares, Órgãos de 
Segurança Pública e Órgãos Ambientais executaram ações de combate aos ilícitos 
ambientais, com relevantes resultados para a redução do desmatamento. Em virtude 
da importância do bioma amazônico, este trabalho visa identificar que medidas 
podem potencializar o emprego do Exército em ações que contribuam com a 
preservação da Amazônia. 
 

Palavras-chave: Amazônia, Exército Brasileiro, Meio Ambiente. 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 
The Amazon, becouse of your extent, natural riches and ambiental relevance, have 
big vallue for the brazilian State, and since much time ago, the place is priority for the 
Army strategic plannig. The Army can be considered “the guardian of Amazon” 
because it defends about eleven thousand kilometers of border with six South 
American countries and an overseas department France. In addition to maintatinig 
sovereignty, The Army protects natural resources and contributes to the sustentable 
development of amazon population. At 2019, internacional authorities declarations, 
more one time, tries relativize the Amazon sovereignty becouse the forest was 
catchig fire. At the time The Brazilian Government more one time used the Armed 
Forces as its main solution. The Defense Ministary coodenation the operation with 
The Army, The Air force, The Navy, Security Federal Organizations and Ambiental 
Federal Organizations. They carried out actions to combat environmental illicit acts, 
with relevant results for the reduction of deforestation. Due to the relevance of the 
Amazon biome, this work aims to identify which measures can enhance the use of 
the Army in actions that contribute to the preservation of the Amazon. 
 
Keywords: Amazon, Brazilian Army, environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente é um tema de extrema relevância para o Brasil. Por ser o 

quinto maior país do mundo em extensão territorial e em virtude dos diversos climas 

que possui, abriga imenso patrimônio de biodiversidade de flora e fauna. 

A Amazônia Brasileira, chamada de Amazônia Legal é uma área que engloba 

nove estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica e à área de ocorrência das 

vegetações amazônicas, corresponde a 1/3 das florestas tropicais úmidas 

existentes, possui a maior biodiversidade e o maior banco genético do mundo, além 

de 1/5 da disponibilidade de água potável do planeta e imensuráveis riquezas 

minerais (SUDAM, 2017). 

A região ocupa cerca de sessenta por cento do território, englobando nove 

estados da federação, mas abriga somente doze por cento da população brasileira, 

incluindo cinquenta e cinco por cento da população indígena (IBGE, 2010). 

As questões ambientais passaram a ter protagonismo no cenário mundial, a 

partir da década de 1970, sendo que o Brasil já possui uma Política Nacional do 

Meio Ambiente desde a década de 1980. A atenção com o meio ambiente, no 

entanto, se intensificou a partir dos anos 1990, com a regulamentação do Sistema 

Nacional de Gestão Ambiental (Sisnama). Em 1992, a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, propiciou 

grande destaque e visibilidade ao tema. 

A Figura 1 representa, de forma resumida, diversos recursos naturais 

existentes na Amazônia. É possível verificar a grande ocorrência de recursos 

estratégicos em Rondônia, Roraima, Amapá (cobre) e na região do Médio e Baixo 

Amazonas. No mapa, não estão computados a Província Petrolífera de Urucu, em 

Coari, no Amazonas, maior reserva provada terrestre de óleo equivalente (petróleo e 

gás natural) do país e o aquífero de Alter do Chão, em Santarém, no Pará, maior 

reservatório de água subterrâneo do planeta. 
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Figura 1 - Sobreposição Áreas de Interesse Mineral com UCs, TIs e Assentamentos Rurais no 
Brasil (Destaque Faixa Fronteira e Reserva Nacional de Cobre), adaptado 
Fonte: Gonçalves, 2018 

Também na Figura 1 é mostrada a sobreposição das terras indígenas, 

recursos minerais e unidades de conservação, evidenciando a quantidade e 

variedade dos recursos naturais na faixa de fronteira e fora dela. Esses dados nos 

fazem inferir sobre a diversidade e complexidade das questões que envolvem a 

proteção dos recursos naturais brasileiros, como as relacionadas à soberania, à 

regulação de exploração, responsabilidade de fiscalização e, ainda, questões 

indígenas, ambientais e agrárias, dentre outras. 

Historicamente, o estamento militar brasileiro preocupa-se com a manutenção 

da soberania sobre a Amazônia. Segundo Adriana Marques, em ‘Amazônia: 

pensamento e presença militar, “a região é considerada pelas Forças Armadas como 

a principal vulnerabilidade estratégica do país, tendo na presença dissuasória a sua 

principal estratégia de defesa”. Para a autora não se trata apenas da “distribuição 

geográfica das tropas, mas também da dimensão simbólica” (MARQUES, 2007). 

Um exemplo desse simbolismo é a caracterização do Soldado da Amazônia 

como um combatente superior, herdeiro de uma missão quase divinal de defesa 

daquele solo pátrio. Outro, é a estratégia da dissuasão para defesa daquele bioma 

peculiar, onde em determinada fase dos combates, militares e civis unidos atuam em 

combate irregular, com técnicas de guerrilha, contra uma ameaça com poder de 

combate muito superior.  
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Atualmente, o Brasil possui uma legislação ambiental moderna, rigorosa e 

abrangente. O Ministério do Meio Ambiente é o órgão de mais alto nível que trata de 

questões ambientais, elaborando e implementando políticas públicas com foco na 

defesa e conservação do meio ambiente. Atua principalmente por intermédio do 

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

e Instituto Chico Mendes (ICMBio), entidades vinculadas com poder de polícia 

ambiental. 

O Governo Federal, ao orientar a Política Nacional de Defesa, estabelece 

como uma de suas metas estratégicas a priorização do ambiente amazônico, por 

meio da concentração de tropas na região, do monitoramento da fronteira e de 

projetos de desenvolvimento sustentáveis (BRASIL, 2016). 

Neste contexto, o Ministério da Defesa apresenta “O Livro Verde” que resume 

as boas práticas de gestão ambiental desenvolvidas pelas Forças Armadas:  

 
Tradicionalmente, a contribuição das Forças Armadas vai muito além de sua 
missão precípua, de defesa do território e da soberania nacional, e abarca a 
ocupação e a integração do território, bem como a promoção do 
desenvolvimento nacional. A proteção ambiental e o legado secular de 
preservação, embora menos conhecidos, inserem-se também nesse nobre 
rol de atividades. ” (BRASIL, 2017). 
 

O livro destaca na Região Amazônica, o Centro Gestor e Operacional do 

Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), que integra de forma sinérgica as 

ações de governo para proteção do ambiente amazônico e é uma referência 

nacional e internacional na geração e divulgação de informações relacionadas à 

Amazônia. Também apresenta as Operações Militares em apoio aos diversos 

órgãos responsáveis pela fiscalização e combate aos crimes ambientais. 

Dentre as missões constitucionais do Exército, as Atribuições Subsidiárias 

dizem respeito a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de 

interesse social; o atendimento às solicitações, de diversas naturezas, de órgãos 

governamentais; e a participação em planos e programas públicos. Ações deste tipo 

na Região Amazônica são facilitadas pela mobilidade, experiência, treinamento e, 

sobretudo, pela identificação do Exército com a população local (BRASIL, 2007). 

Recentemente o Brasil foi alvo de críticas a sua política ambiental, 

relacionadas à suposta falta de preservação da Amazônia. No final de agosto de 

2019, o presidente da França, Emmanuel Macron, dizia ao mundo que a Amazônia 

“arde em chamas”. Muitas notícias mentirosas ou equivocadas como essa foram 

veiculadas pela mídia nacional e internacional, desgastando a imagem do País. 
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Segundo Bruno Fávero e Amanda Ribeiro “...celebridades têm compartilhado fotos 

antigas ou mesmo de outros lugares ao se manifestar sobre o assunto no Facebook 

e no Instagram. A modelo Gisele Bundchen, o ator Leonardo de Caprio, o presidente 

francês Emmanuel Macron, a cantora Madonna e o jogador de futebol Cristiano 

Ronaldo estão entre as personalidades que compartilharam fotos fora de contexto 

(FÁVERO, RIBEIRO, 2019). ” 

Apesar dos exageros, as queimadas ocorridas na Amazônia fizeram com que 

o Governo Federal empregasse as Forças Armadas, para combater os focos de 

incêndio. Para isso, em decreto de 23 de agosto de 2019, o governo autorizou o 

emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem e para ações 

subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em unidades federais de 

conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal na hipótese de 

requerimento do Governador do respectivo Estado. 

O Ministério da Defesa implementou a Operação Verde Brasil, uma edição 

inédita de Operação de Garantia da Lei e da Ordem com foco na segurança 

ambiental. Tropas das Forças Armadas foram empregadas na Amazônia em 

operação integrada com “órgãos de segurança pública, entidades públicas de 

proteção ambiental e agências federais, estaduais e municipais”, reduzindo 

sensivelmente os focos de incêndio na região (BRASIL, 2019). 

O Exército tem participação ativa no desenvolvimento do país. E nos 

momentos de crise tem sido o protagonista que soluciona os conflitos mais variados 

com efetividade. Na história recente, a Instituição contribuiu internamente para 

enfrentar os problemas de segurança pública, de defesa civil e questões ambientais 

da região amazônica. 

A Garantia da Lei e da Ordem ambiental é uma forma nova de emprego para 

o Exército. Este trabalho visa estudar essa e as demais formas de atuação e 

identificar medidas que possam potencializar o emprego do Exército nas ações 

militares que contribuam para a preservação da Amazônia. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é qualitativa e foi realizada sobre três aspectos principais. 

Inicialmente, a pesquisa do marco legal de emprego do Exército para 

identificar as formas e pertinência do emprego das Forças Armadas em ações para 
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a preservação do meio ambiente, pelo fato dessa não se caracterizar como sua 

missão precípua.  

Posteriormente, foram utilizados conceitos da metodologia do planejamento 

baseado em capacidades para identificar se a Instituição apresenta habilitações que 

lhe conferem a capacidade de ser empregada em ações que contribuam para a 

preservação da Amazônia.  

Conceitualmente, o Planejamento Baseado em Capacidades (PBC) é uma 

ferramenta estratégica de planejamento que permite: identificar as capacidades 

necessárias com foco nas ameaças; avaliar as capacidades existentes e atestar sua 

eficácia face às missões e tarefas (SILVA, 2019). O emprego dos conceitos e a 

observação da metodologia permitiu orientar a análise do problema e sistematizar o 

estudo.  

Por fim, foram analisados os fatores que dificultaram o cumprimento de 

missões nas quais o Exército foi empregado em ações de preservação ambiental. 

Essa análise foi baseada em relatórios de Grande Comandos empregados em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de Ações Subsidiárias e no 

relato de Coronéis do Exército que comandaram Organizações Militares na Região 

Amazônica. 

 

3 DELIMITAÇÃO 

 

Para o estudo foi considerado o espaço temporal do século XXI. Essa 

delimitação se justifica pelos seguintes motivos: 

a. Em 2002 e 2007 foram criadas, respectivamente, a Agência de 

Desenvolvimento da Amazônia (Decreto Presidencial) e a Nova SUDAM (Lei 

Complementar) que enfatizam o viés da proteção ambiental e não somente da 

fixação de populações regionais, principal motivador da criação da SUDAM em 

1966; e 

b. Em 2003, o Exército publicou portaria aprovando a Orientação para a 

Elaboração dos Planos Básicos de Gestão Ambiental, onde o EME oferece subsídios 

aos Órgãos de Direção Setoriais (ODS) para a elaboração dos respectivos planos. 

Trata-se de ação mais objetiva e consistente, que impulsiona a sistematização da 

gestão ambiental no âmbito do Exército. 

A delimitação geográfica será a definida pelo conceito de Amazônia Legal, 
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adotado pelo Governo Federal, com a Lei 1806, de 6 de janeiro de 1953, com o 

objetivo político de integrar a região ao território nacional e promover seu 

desenvolvimento. A Constituição Federal de 1988 definiu sua forma atual, hoje 

constituída pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, de Roraima, Rondônia, 

do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, a oeste do meridiano 44º.  

O foco do estudo se dá, principalmente, na área de Floresta Amazônica 

delimitada na Figura 2, abaixo, pelas áreas na cor verde a norte dos paralelos 13º no 

Tocantins e 16º no Mato Grosso e oeste do meridiano 44º no Maranhão: 

 
Figura 2 - Amazônia Legal e Floresta Amazônica 
Fonte: Blog Descomplica 

 

4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A literatura sobre a missão e formas de emprego do Exército está assentada, 

sobretudo, em leis federais e em regulamentos militares. 

A Constituição Federal, em seu artigo 142, define a missão das Forças 

Armadas como sendo a defesa externa, a garantia dos poderes constitucionais e da 

lei e da ordem. A Lei Complementar 97, de 1999, regulamenta o emprego das 

Forças Armadas no âmbito interno do país definindo as ações subsidiárias que 

podem ser realizadas, desde que, sem prejuízo à sua destinação constitucional. 

A Lei Complementar 97/99, resumidamente, prevê: 
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- o emprego em GLO é realizado “após esgotados os instrumentos destinados 

à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

relacionados no Art. 144, da Constituição Federal”, ou seja, dos Órgãos de 

Segurança Pública (Art 15º, § 3º); 

- o emprego será feito “de forma episódica, em área previamente estabelecida 

e por tempo limitado, com ações de caráter preventivo e repressivo necessárias para 

assegurar o resultado das operações na garantia da lei e da ordem” (Art 15º, § 4º), e 

que 

- os exercícios operacionais de preparo da tropa podem ser realizados em 

cooperação com “os órgãos de segurança pública e de órgãos públicos com 

interesses afins” (Art 13º, § 3º). 

A interpretação da lei nos permite inferir que ela foi feita, principalmente, para 

balizar o emprego da Instituição, em situações pontuais de crise na Segurança 

Pública. Por isso o termo “ambiental” aparece uma única vez em seu texto: 

 
Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, 
cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 
determinada pelo Presidente da República. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 
caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade 
pública ou de interesse social (Incluído pela Lei Complementar nº 117, de 
2004). 
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: I – patrulhamento; II - revista de 
pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; III - 
prisões em flagrante delito (BRASIL, 1999) (grifo nosso). 

 

O artigo 16º da Lei 97/99 permite ao Exército atuar na Faixa de Fronteira com 

ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais, 

proporcionando grande liberdade de ação para a Força Terrestre na área 

compreendida por um raio de 200 quilômetros a partir da linha de fronteira, 

delimitada pela faixa verde escura da Figura 3. 
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Figura 3 - Amazônia Legal e Faixa de Fronteira 
Fonte: NEIFRO, 2003. 

Ainda na Figura 3, verifica-se a grande área da Amazônia Legal onde o 

Exército tem menor liberdade de ação, sendo empregado conforme o artigo 17º, que 

no contexto das Ações Subsidiárias autoriza-o a “cooperar com órgãos federais, 

quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e 

internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de 

comunicações e de instrução. ” (Art 17-A, inciso III). Essa modalidade de emprego 

se mostra muito eficiente no apoio aos Órgãos Ambientais na fiscalização e 

repressão, devido à capilaridade do Exército na Amazônia, sua capacidade logística 

nesse ambiente complexo, ramificado Sistema de Inteligência e possuir grandes 

efetivos. 

Por fim, segundo Hely Lopes Mirelles: “a legalidade, como princípio de 

administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles 

não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido...” (MIRELLES, 

2012). Desse modo, deve-se considerar também o princípio da Legalidade na 

Administração Pública para justificar o comprometimento da Instituição com a 

preservação ambiental da Amazônia. 

 

5 ESTUDO SOB O ENFOQUE DAS CAPACIDADES 

 

Capacidade Operativa (CO) é a aptidão requerida a uma força ou organização 

para que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um 

conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 

Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura que formam o acrônimo DOAMEPI (SILVA, 2019).  
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Neste tópico serão estudados, de forma sucinta e adaptada, cada um dos 

fatores determinantes da capacidade militar sob a ótica da preservação ambiental 

com o intuito de identificar se a Instituição apresenta as capacidades necessárias 

para realizar tarefas e atividades que contribuam para a preservação da Amazônia. 

Para tanto, vamos nortear a análise considerando as seguintes capacidades 

operativas: 

- capacidade de se autogerir e desempenhar suas tarefas sem degradar o 

meio ambiente; 

- capacidade de cumprir missões de prevenção e repressão aos crimes 

ambientais em GLO; e 

- capacidade de apoiar os Órgãos Ambientais do Estado Brasileiro, nas ações 

voltadas para prevenção e repressão aos crimes ambientais. 

Para identificar essas capacidades na Força Terrestre para atuação na 

Amazônia, empregaremos os fatores determinantes com os seguintes critérios: 

Doutrina: previsão de emprego nesse tipo de missão e legislação ambiental 

própria. 

Organização: como o Exército está organizado na Amazônia e como isso 

impacta no enfrentamento aos ilícitos ambientais. 

Adestramento: atividades e exercícios que propiciem a prontidão adequada 

para esse tipo de missão. 

Material: armamento, equipamentos individuais e coletivos, meios de 

transporte, meios de combate a incêndio. 

Educação: educação e conscientização ambiental, conhecimento técnico. 

Pessoal: efetivo existente no espaço amazônico ou vocacionado para ele, 

pessoal capacitado para realizar a gestão ambiental. 

Infraestrutura: infraestrutura regional, infraestruturas críticas e das Brigadas 

na Amazônia Legal. 

 

5.1 DOUTRINA 

 

Na revisão da literatura apresentada no item anterior, verificou-se a legalidade 

e a pertinência do emprego do Exército na Amazônia nas ações subsidiárias que 

contribuem para a preservação ambiental, podendo essas terem os seguintes 

formatos: emprego de forma sistemática, em Operações na Faixa de Fronteira; de 
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forma episódica, apoiando os Órgãos Ambientais, ou de forma episódica e 

excepcional, no contexto de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. Essa 

doutrina de emprego encontra-se consolidada, em constante atualização, por ser a 

doutrina um fator dinâmico, e regulada em manuais militares. 

A normatização do EB relativa ao meio ambiente está balizada nos princípios 

do Direito Ambiental e estão baseadas na Constituição Federal, na Política Nacional 

do Meio Ambiente, além de outras normas e regulamentos. Esse cabedal jurídico 

alcança os militares como agentes da administração pública, mas o foco tem sido a 

conscientização de que o comprometimento e envolvimento de todos é fundamental 

para o sucesso da gestão ambiental na Força Terrestre. 

A Gestão Ambiental é desenvolvida pelo Exército por meio do seu Sistema de 

Gestão Ambiental (SIGAEB), do qual faz parte o Estado-Maior do Exército, todos os 

Órgãos de Direção Setoriais e a Força Terrestre. Na ponta da linha desse sistema, 

as Organizações Militares planejam, coordenam, controlam e fazem cumprir, 

rigorosamente, as normas ambientais na execução de atividades diárias e 

operacionais (BRASIL, 2018). 

O ambiente operacional da tropa é externo aos aquartelamentos. O preparo, o 

emprego e as ações subsidiárias são, normalmente, realizadas nas regiões de 

floresta amazônica e nas zonas urbanas.  

A gestão ambiental é realizada tanto nessas atividades de preparo e emprego 

de tropa quanto nas demais, realizadas dentro dos aquartelamentos, relacionadas à 

administração, saúde, tecnologia e ensino, dentre outras, onde também se verifica a 

atenção com o meio ambiente. A Diretoria de Patrimônio e Meio Ambiente do 

Exército regula e fiscaliza a gestão ambiental, e define os seguintes campos de 

atuação: 

As ações do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro abrangem 
nove campos de atuação: educação ambiental; legislação ambiental; 
licenciamento ambiental; planejamento e controle das atividades 
desenvolvidas; estudos e projetos que se fizerem necessários; operações e 
atividades militares; obras e serviços de engenharia; atividades industriais, 
laboratoriais, logísticas e de saúde; e ciência e tecnologia. (BRASIL, 2020) 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO 

 

Para a manutenção da soberania no espaço amazônico, o Exército está 

organizado em Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus- AM e com 

responsabilidade sobre os Estados de Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre; 
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Comando Militar do Norte, com sede em Belém-PA e responsabilidade sobre os 

Estados do Pará, Amapá, Maranhão e área ao norte do Tocantins; Comando Militar 

do Oeste, com sede em Campo Grande e responsabilidade sobre as 121 cidades do 

norte do Mato Grosso que caracterizam a “franja” meridional da região amazônica e 

Comando Militar do Planalto, com responsabilidade sobre o Estado do Tocantins. 

Esses Comandos Militares estão divididos em Grandes Unidades 

Operacionais, as Brigadas, que são a organização-base de emprego, com grande 

capacidade operativa, dotadas de tropas e meios de combate, apoio ao combate e 

apoio logístico. Cada Brigada tem efetivo que varia entre 4 e 5 mil homens. Na 

Amazônia Legal há oito Brigadas que estão distribuídas da seguinte forma (Quadro 

1): 

Comando Militar de Área Brigadas 
Estados de 
Responsabilidade na 
Amazônia Legal 

Comando Militar da 
Amazônia 

1ª Bda Inf Sl- 
Sede em Boa Vista- RR 

Roraima 
Amazonas 

2ª Bda Inf Sl- 
Sede em São Gabriel da 
Cachoeira- AM 

Amazonas 

16ª Bda Inf Sl- 
Sede em Tefé- AM 

Amazonas 

17ª Bda Inf Sl- 
Sede em Porto Velho- RO 

Rondônia 
Acre 
 

Comando Militar do Norte 

22ª Bda Inf Sl- 
Sede em Macapá-AP 

Amapá 
Pará 
Maranhão 

23ª Bda Inf Sl-  
Sede em Marabá-PA 

Pará 
Maranhão 
Tocantins 

Comando Militar do Oeste 
13ª Bda Inf Mtz- 
Sede em Cuiabá- MT 

Mato Grosso 

Comando Militar do Planalto 
3ª Bda Inf Mtz 
Sede em Cristalina- GO 

Tocantins 

Quadro 1 - Brigadas do Exército com responsabilidade sobre a Amazônia Legal 
Fonte: o Autor 

O efetivo atual do Exército na Amazônia totaliza cerca de 30000 homens 

distribuídos em 62 localidades. Se considerarmos a Amazônia Legal no Mato 

Grosso, área da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e a área do Tocantins, de 

responsabilidade da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, o efetivo chega a cerca de 

36.000 militares. A 13º Brigada, no entanto, tem parte do seu efetivo empenhado 

permanentemente na faixa de fronteira. 

Cada uma das Organizações Militares está distribuída estrategicamente e tem 

responsabilidade por um espaço geográfico da Amazônia. Como exemplo, o 

Comando e diversas estruturas logísticas e operacionais do CMA estão localizados 
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em Manaus, cidade centro de convergência dos principais eixos penetrantes 

provenientes da fronteira: os rios Solimões, Negro e Madeira e a BR-174. Todo o 

espaço geográfico da Amazônia Legal está dividido entre os Comandos Militares e 

suas Unidades que possuem responsabilidade de segurança e defesa sobre ele. 

Complementarmente, distribuídos ao longo da faixa de fronteira estão os 

Pelotões de Fronteira, postos avançados de vigilância e a primeira defesa a 

qualquer ameaça externa (Figura 4). 

 

Figura 4 - Organização do Exército na linha de fronteira 
Fonte: Silva, 2018 

Há de se destacar alguns programas e projetos do Exército que são de 

grande importância para o desenvolvimento da Amazônia. 

O Programa Amazônia Protegida visa ampliar a Capacidade Militar Terrestre 

dos Comandos Militares de Área da Amazônia (Comando Militar da Amazônia e 

Comando Militar do Norte) e a capacidade operativa na faixa de fronteira da 

Amazônia. 

O Projeto Amazônia Conectada provê internet de banda larga por fibra ótica, 

às populações do Norte, principalmente da Amazônia Ocidental, ligando todo Norte 

ao restante do país, em boa velocidade e com funcionamento regular. 

O Programa SISFRON se destina ao sensoriamento, ao apoio à decisão e ao 

apoio à atuação, a fim de permitir o monitoramento e o controle de forma efetiva das 

áreas de fronteira da Amazônia, do Centro-Oeste e do Sul. Permite também a rápida 

e adequada atuação do Poder Público, cooperando, dessa maneira, para a 

segurança, a redução de ilícitos transfronteiriços, a preservação ambiental, a 

proteção de comunidades indígenas e a obtenção do efeito dissuasório, por meio da 
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utilização da capacidade operacional do Exército Brasileiro, na selva, isoladamente 

ou em conjunto com outros órgãos governamentais (RODRIGUES, 2019). 

A restrição e descontinuidade orçamentária impactam fortemente os projetos 

e programas, com reflexos negativos para o monitoramento da área e a repressão 

ativa aos ilícitos ambientais. 

 

5.3 ADESTRAMENTO 

 

O Exército mantém o seu adestramento através de exercícios que simulam o 

emprego em operações militares. Os exercícios de Operações de GLO e de Apoio 

aos Órgãos Governamentais são os que mais tem relação com as atividades de 

proteção ambiental e, alguns realizados na área da Amazônia Legal serão 

apresentados a seguir. 

A Operação Curare realizada periodicamente pelo Comando Militar da 

Amazônia, tem como objetivo reprimir os delitos transfronteiriços e ambientais. 

Durante a operação, intensifica-se a vigilância na faixa de fronteira, por meio de 

patrulhamentos terrestres, aéreos e fluviais. Também são estabelecidos postos de 

bloqueio e controle nas estradas e nas calhas dos rios para a realização de revistas 

em veículos e embarcações (BRASIL, 2016). 

A Operação Arco Verde, realizada em 2011, pelo Comando Militar do Oeste, 

foi realizada nos municípios que apresentam os maiores índices de desmatamento 

na Amazônia. O Exército foi empregado, juntamente com outros órgãos federais, em 

ações de combate ao desmatamento no norte do Estado de Mato Grosso. Neste 

contexto, ocorreram ações diretas de prevenção contra a prática de crimes 

ambientais, com a realização de patrulhamentos, revistas e prisões em flagrante. 

Nestes casos, não há adestramento militar específico para as ações de proteção 

ambiental, mas sim uma preparação da tropa, para realizar tarefas e atividades 

especializadas, possibilitando um melhor apoio aos órgãos ambientais. 

As Operações Ágata são realizadas pelo Ministério da Defesa, dentro da 

concepção do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, operações conjuntas 

das forças armadas brasileiras, com o apoio de outros órgãos federais e de órgãos 

de segurança pública, para combater delitos transfronteiriços e ambientais na faixa 

de fronteira. Tem por finalidade integrar as ações de segurança pública, de controle 

aduaneiro e das Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios 
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situados na faixa de fronteira, permitir a execução de ações conjuntas e a troca de 

informações. O esforço integrado diminui o crime transnacional e permite um 

combate mais efetivo aos crimes ambientais. 

A Operação CABO ORANGE ocorre periodicamente no Estado do Amapá, 

sob coordenação do Comando Militar do Norte (CMN), objetivando o combate aos 

ilícitos transfronteiriços (descaminho, contrabando e entrada ilegal) e ambientais 

(comércio ilegal de minério, caça e pesca sem autorização), que são as principais 

atividades observadas por parte de grupos criminosos naquela área. Em 2020, o 

Comando Militar do Norte contando com o apoio das demais Agências federais e 

estaduais, que atuaram integradamente, dentre outras ações, desarticulou um 

garimpo ilegal no rio Cricou, na foz do rio Oiapoque, no estado do Amapá. 

Na ação, foi realizada a apreensão de material bruto em ouro, de arma de fogo 

calibre 12, de munições, de mercúrio, de equipamento de rádio, de motosserras e de 

diversos outros materiais relacionados à garimpagem. 

Como dito anteriormente, a legislação ambiental é extensa, o que torna 

impossível seu aprendizado de forma sistematizada pelos militares. Mas é 

importante que o básico dessa legislação específica seja de conhecimento prévio da 

tropa empregada. Também a participação das agências ambientais é fundamental, 

pois torna a operação mais eficaz e traz segurança jurídica a atuação da tropa. 

 

5.4 MATERIAL 

 

As Organizações Militares da Amazônia apresentam bom nível de 

recompletamento de material, o que lhes permite o emprego em ações subsidiárias.  

No entanto, alguns problemas pontuais são observados, como por exemplo, a 

insuficiência de alguns meios, como informado pelo Comando Militar da Amazônia 

ao Estado Maior do Exército e consolidado em Relatório Diagnóstico do Exército: 

 
A quantidade de embarcações (voadeiras) existentes nos Batalhões de 
Infantaria de Selva (BIS) não permite a mobilização completa de uma 
Subunidade. A falta desse material tem reflexos negativos para o 
adestramento, uma vez que ele é fundamental para as manobras táticas 
das SU. Tal fato, ainda, deve ser analisado sob a ótica da peculiaridade das 
operações no ambiente amazônico, cujo principal eixo de movimento e 
manobra é fluvial (CEEEx, 2017). 
 

Há de se considerar, também, a limitação de meios específicos para o 

combate a incêndio florestal, como Equipamentos de Proteção Individual e 
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abafadores de fogo que as Organizações Militares possuem em quantidade 

suficiente apenas para emprego em campos de instrução e aquartelamentos. 

As cisternas de 15 mil litros, viaturas de dotação dos Batalhões de Selva, são 

equipamentos eficientes no combate a incêndio, apesar de não possuírem proteção 

ao fogo nas rodas e para-brisas. 

 

Figura 5 - 53º BIS no combate à focos de incêndio em Terras Indígenas 
Fonte: Diário do Pará 

Os meios de transporte são uma limitação a mobilidade estratégica do 

Exército, superada pelo apoio da Força Aérea Brasileira. A 23ª Brigada de Infantaria 

de Selva, localizada em Marabá, sul do Pará, é Força de Ação Estratégica, podendo 

ser empregada em qualquer local da Amazônia.  

Atualmente, a Força Aérea na Amazônia apresenta grande limitação ao 

transporte de tropa, situação que perdurará até a chegada das novas aeronaves KC-

390. Até o momento, a Ala 2 da FAB, localizada em Goiânia, recebeu duas dessas 

aeronaves e realiza a formação dos pilotos e tripulação. Essa aeronave nacional 

pode, ainda, ser equipada para combate a incêndio florestal. 

 

5.5 EDUCAÇÃO 

 

O Programa de Instrução Militar (PIM) prevê que a instrução militar oriente a 

tropa “sobre a conservação do meio ambiente, principalmente no tocante à flora, à 

fauna e aos recursos hídricos (cursos d’água, lagos e lagoas) O PIM orienta os 

responsáveis sobre a necessidade de se fiscalizar o rigoroso cumprimento da 

legislação ambiental e particulariza os cuidados a serem tomados durante o 

adestramento da tropa em Unidades de Conservação, como Parques Nacionais e 

Reservas Biológicas e nas atividades de tropa em áreas indígenas. 
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O Programa-Padrão de Instrução Básica para Organizações Militares de 

Selva prevê o ensino de condutas para a preservação ambiental quando a tropa 

estiver atuando fora da sede, durante as marchas e estacionamentos 

(acampamentos). 

A educação ambiental é uma das vertentes do Sistema de Gestão Ambiental 

do Exército e está prevista no Sistema de Instrução Militar, sendo executada na 

instrução da tropa e praticada nas operações de preparo e emprego de tropa, dentro 

e fora de áreas militares. 

Não há na legislação de ensino do Exército a capacitação para o combate ao 

incêndio florestal. O assunto é técnico e pode ser aprendido pelo soldado. O 

combate ao fogo florestal é uma atividade de risco que requer capacitação e 

adestramento. Várias Organizações Militares de Selva possuem extensas áreas de 

floresta em seus aquartelamentos e, fora deles, algumas possuem campos de 

instrução militar. Por esse motivo o conhecimento de como combater incêndios 

florestais é necessário e justificaria a adoção do seu ensino, de forma sistematizada. 

Os programas de adestramento das tropas de selva preveem instruções de 

combate a incêndio tendo como foco a segurança e preservação das áreas e 

instalações militares. Conforme o Programa-Padrão de Instrução Individual do 

Combatente de Selva, a matéria 6.22 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO tem 

como alguns dos Objetivos Intermediários: “Identificar as ações previstas no Plano 

de Prevenção e Combate a Incêndio da OM; Citar a composição, as atribuições e os 

procedimentos corretos da turma de combate a incêndio; Descrever os 

procedimentos em caso de incêndio no aquartelamento e durante o serviço em 

campanha” (COTER, 2003).  

Dessa forma, considerando-se a existência do assunto Combate a Incêndio 

na instrução da tropa, as técnicas e procedimentos do Combate a Incêndio Florestal 

podem ser introduzidos como objetivos complementares. 

 

5.6 PESSOAL 

 

Nos últimos 20 anos o efetivo do Exército na Amazônia praticamente dobrou, 

fruto de uma estratégia que realocou tropas do sul e sudeste e da política de pessoal 

que priorizou as Unidades de Selva para recompletamento de cargos. 
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Na política de pessoal do Exército, a maioria dos Comandos e Organizações 

Militares de Selva são considerados Localidades Especiais como benefícios relativos 

à percepção de remuneração e/ou menor tempo de permanência obrigatório nessas 

guarnições.  

A possibilidade de especialização na carreira é um atrativo que estimula o 

militar a servir na Amazônia. O Curso de Operações na Selva, considerado um dos 

melhores do mundo, somente pode ser realizar se o militar estiver servindo em 

alguma Organização Militar (OM) da Amazônia. 

O Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), situado em Manaus, forma 

o militar especialista em ambiente de selva. A insuficiência de vagas para oficiais e 

sargentos cursarem o Curso de Operações na Selva, no CIGS, impacta na 

performance dos comandantes, notadamente, tenentes e sargentos, na condução 

das suas frações. 

A política de pessoal do Exército possibilita prover as Organizações Militares 

da Amazônia com pessoal qualificado e motivado profissionalmente, apesar de ser 

uma região com poucos atrativos para a fixação populacional. 

 

5.7 INFRAESTRUTURA 

 

O fator determinante Infraestrutura será analisado sob dois enfoques: o 

enfoque externo, relacionado com as características da área da Amazônia Legal, 

que em muito são peculiares e distintas das demais regiões do país e sob o aspecto 

“intra-força”, considerando-se a infraestrutura do Exército na região. 

A infraestrutura dos setores de energia, transporte e comunicações, dentre 

outros, é muito precária na Amazônia, dificultando a presença e a ação fiscalizadora 

do Estado, o que torna ainda mais vulnerável seus recursos naturais. As limitações 

em saúde, segurança e educação, por sua vez, contribuem para agravar a 

vulnerabilidade das populações que habitam a Amazônia, o que também representa 

um risco para a preservação do meio ambiente. Uma população vulnerável está 

mais suscetível a ser recrutada por organizações criminosas ou praticar 

contravenções. 

Apesar disso, os meios do Exército contribuem para amenizar essas 

restrições, durante as operações militares. As comunicações satelitais, por meio da 

Banda-X de uso exclusivo da Defesa, o uso dos meios de transporte militar, 
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terrestres e fluviais e da Aviação do Exército viabilizam o emprego de tropa até 

mesmo em regiões de difícil acesso. Além disso, as Ações Cívico-Sociais realizadas 

pelas Organizações Militares junto as populações, proveem assistência médica-

odontológica, de serviços básicos como registro civil, de bem-estar pessoal com 

atividades culturais e educativas, contribuindo para minimizar, em parte, a ausência 

da infraestrutura básica que deveria ser disponibilizada pelo Estado Brasileiro. Cabe 

destacar que, apesar de fornecer apoio as populações e aos órgãos governamentais 

para consecução de suas tarefas, essas atividades são sazonais e não resolvem os 

problemas estruturais. 

Apenas 10,49% da população da Amazônia é atendida por rede de esgotos, 

sendo 21,7% o percentual do esgoto que recebe algum tratamento. A falta de 

saneamento básico na região norte do país impacta, também, a grande maioria das 

Organizações Militares. No entanto, muitas delas já possuem Estações de 

Tratamento de Esgoto, como o 7º BEC em Rio Branco e a 23ª Brigada de Infantaria 

de Selva em Marabá, contribuindo para a preservação dos rios. 

Os campos de instrução do Exército são casos de sucesso em preservação 

ambiental. Em sua maioria essas grandes extensões de terra eram propriedades 

rurais que foram repassadas à Força na primeira metade do século XX. Após 

décadas de uso sustentável e, em alguns casos de manejo florestal em Parceria 

Público Privada (PPP), os campos de instrução tiveram suas florestas recuperadas, 

o que contribui para proteger a fauna, a flora e as nascentes dos rios. Esse modelo é 

chamado de Serviço de Ecossistema Militar pelo fato da atividade militar inibir a 

caça, a mineração, o desmatamento e outras ações que degradam o meio ambiente. 

Uma contribuição do Exército com o meio ambiente é a proteção das 

infraestruturas estratégicas. O Programa Proteger é um projeto estratégico do 

Exército utilizado para a segurança de grandes eventos, apoio à Defesa Civil, na 

preservação ambiental e acionado em casos de ataque terrorista. As Hidrelétricas de 

Belo Monte, em Altamira, e Tucuruí, em Tucuruí, ambas no Pará, são exemplo de 

estruturas estratégicas nas quais um acidente, de causas naturais ou não, poderia 

ocasionar graves danos ao meio ambiente: 

 
O PROTEGER é um sistema complexo, composto de unidades da Força 
Terrestre, voltado para a proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres 
(EETer). Tais estruturas são definidas como instalações, serviços, bens e 
sistemas cuja interrupção ou destruição total ou parcial poderia tornar-se 
uma séria ameaça à segurança do Estado e da sociedade (EPEx, 2019). 
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Por esse motivo, as infraestruturas críticas supracitadas estão na área de 

Segurança Integrada do Comando Militar do Norte, sob a responsabilidade da 23ª 

Brigada de Infantaria de Selva, sendo monitoradas e salvaguardadas, 

respectivamente, pelo 51º Batalhão de Infantaria de Selva, com sede em Altamira e 

pelo 1º Esquadrão de Cavalaria de Selva, com sede em Tucuruí. 

Ao levantar, monitorar, planejar a segurança, realizar exercícios de 

adestramento, ou mesmo, ser empregado em operações nessas áreas e estruturas 

estratégicas, o Exército está contribuindo para a preservação ambiental. 

 

5.8 CONCLUSÃO PARCIAL DAS CAPACIDADES 

 

A análise das capacidades operativas, identificadas como sendo as que mais 

favorecem a preservação ambiental por parte do Exército, sob a ótica dos fatores 

determinantes Doutrina, Organização, Adestramento, Meios, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura. Esse estudo, mesmo que empírico, permite identificar quais aspectos 

precisam ser aperfeiçoados, estando identificados na cor vermelha, no Quadro 2. 

a) Capacidade Operativa 1 - O Exército possui uma legislação ambiental 

alinhada com a normatização governamental; sistema próprio e organizado de 

gestão ambiental, que inclui a educação ambiental dos militares no Corpo de Tropa 

e nas escolas militares; e observa os cuidados para preservação da floresta, quando 

da atuação da tropa durante seu preparo e emprego, aspectos do Exército Brasileiro 

extremamente favoráveis para a preservação ambiental da Amazônia. Por sua vez, 

as deficiências de infraestrutura sanitária características da Região Norte impactam 

também nos aquartelamentos, que não conseguem dar o adequado destino aos 

seus dejetos. A aprovação do novo marco legal contribuirá para universalizar o 

saneamento básico na região amazônica. 
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Capacidade Operativa Doutrina Organização Adestramento Meios Educação Pessoal Infrestrutura 

01 - capacidade de se autogerir e 
desempenhar suas tarefas sem 
degradar o meio ambiente 
amazônico 

       

2 - capacidade de cumprir missões 
de prevenção e repressão aos 
crimes ambientais  

       

3 - capacidade de apoiar os Órgãos 
Ambientais do Estado Brasileiro, 
nas ações voltadas para prevenção 
e repressão aos crimes ambientais. 

       

Quadro 2 - Resumo da análise de capacidades 
Fonte: o Autor 

b) Capacidade Operativa 02 - Para que o Exército tenha plena capacidade de 

combater ilícitos ambientais na Faixa de Fronteira faz-se fundamental a participação 

dos Órgãos especializados. Apesar da lei permitir emprego isolado, o conhecimento 

da legislação e expertise de atuação específicas a repressão de ilícitos ambientais 

desses órgãos, propicia maior segurança jurídica ao emprego da tropa e melhores 

resultados. 

Pela primeira vez de forma sistematizada, durante a Operação de GLO Verde 

Brasil, o Exército foi empregado, dentre outras tarefas, para combate às queimadas. 

A inclusão do assunto no Sistema de Preparo Operacional e no Sistema de 

Educação contribuirão para mitigar os riscos a integridade física dos militares 

empregados para combater os incêndios florestais. Da mesma forma, a 

disponibilização de meios e equipamentos adequados proporcionarão maior 

segurança as equipes e melhores resultados aos trabalhos. 

c) Capacidade Operativa 03 – O Exército tem capacidade plena de operar em 

toda a Amazônia em apoio aos órgãos ambientais.  

Conclui-se parcialmente, que o Exército tem capacidade de contribuir no 

combate aos ilícitos ambientais na Amazônia, seguindo o ordenamento jurídico 

atual. A plena integração com as agências e órgãos governamentais ambientais e de 

segurança e o aporte constante e suficiente de recursos para a Defesa aumentam a 

efetividade das ações preventivas e repressivas. 
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6 ÓBICES AO EMPREGO DA TROPA 

 

A pesquisa qualitativa, realizada com oficiais do Exército que comandaram ou 

serviram em Organizações Militares da Amazônia, procurou identificar os principais 

aspectos que dificultam o cumprimento de missões operacionais, impactando 

negativamente a preservação ambiental. 

 

6.1 IMPUNIDADE EM CRIMES AMBIENTAIS 

 

Apesar do rigor das leis ambientais brasileiras, o sistema jurídico, por vezes, 

não é favorável à sua aplicabilidade. Segundo Rodrigues (2017), os procedimentos 

legais para o trato da questão ambiental em três esferas, administrativa, cível e 

penal, e passando por autoridades independentes e com competência legal distinta 

fazem com que os departamentos jurídicos das empresas tendam a seguir linhas 

de defesa que não focam a infração e sim temas subjacentes, combatendo as 

provas geradas e questionando autoria e materialidade, por exemplo. Isso dificulta 

a solução consensual do problema e a reparação ambiental. 

Um estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 

(Imazon), indica que a falta de pessoal e de estratégias do Poder Judiciário para o 

combate aos crimes ambientais é uma das principais causas para a lentidão do 

julgamento e conclusão dos processos judiciais referentes ao tema. 

Segundo o pesquisador da Imazon, Barreto, “o atraso da Justiça está ligado à 

falta de estrutura do Poder Judiciário na Amazônia e a demora das investigações 

dos crimes ambientais da região. ”  Para ele, o motivo do atraso está diretamente 

ligado a insuficiência de varas, juízes federais e de funcionários do Ministério Público 

Federal, bem como a pouca quantidade de investigadores e peritos da Polícia 

Federal na Amazônia. 

O Imazon checou o resultado de uma operação realizada por PF, MPF e 

IBAMA, em 2005, no Mato Grosso, constatando que 3 anos depois apenas 1% das 

multas aplicadas havia sido recolhida. Neste caso, Barreto reforça que há falhas no 

julgamento dos crimes ambientais pois, em muitos casos os posseiros são 

inocentados por alegarem não serem proprietários das terras e não poderem, por 

isso, ser responsabilizados pelos danos. É o aspecto jurídico da autoria dificultando 

a aplicação da justiça. 
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A lentidão no julgamento dos crimes ambientais, aliada a falta de opções 

econômicas sustentáveis cria a sensação de impunidade, alimentando o ciclo vicioso 

com novos ilícitos, dificultando a preservação ambiental.  

 

6.2 DISTORÇÕES NA DIVULGAÇÃO PELA MÍDIA 

 

As transformações ocorridas no mundo a partir do século XXI, com a 

facilidade de acesso à informação promovida pela Internet e suas ferramentas, bem 

como a posterior popularização dos meios de TI, impactaram também as relações 

humanas. Um aspecto interessante é a disseminação massiva das fake news, que 

interfere de forma muito negativa na comunicação, relativizando a verdade e 

confundindo as pessoas. 

O trabalho realizado pelo Estado brasileiro para a preservação da Amazônia é 

pouco divulgado pela mídia nacional ou internacional. Ao contrário, as matérias 

jornalísticas apresentam um quadro trágico em que a Amazônia brasileira está 

sendo destruída. Na mídia internacional isso ocorre desde a época do presidente 

francês Miterrand, que no final da década de 1980 já dizia que “o Brasil precisa 

aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia”. 

O Brasil mantém preservada 85% da floresta amazônica nativa. Cerca de 

83% da matriz energética brasileira é renovável. Somente esses dois fatos já 

enfraquecem a retórica de que a Amazônia está sendo destruída há 40 anos. 

As atividades realizadas pelo Exército brasileiro na Amazônia no contexto da 

Operação Verde Brasil 2 contribuíram para que, até setembro de 2020 já se tenha 

arrecadado em multas dos órgãos ambientais, mais de oito vezes o valor anual 

necessário para viabilizar a operação militar coordenada pelo Ministério da Defesa e 

que tem a participação de diversos órgãos do Estado brasileiro.  

A falta de comprometimento com a verdade demostrada por parte da mídia, 

aliada a interesses escusos de relativização da soberania brasileira são prejudiciais 

à preservação do bioma amazônico uma vez que podem diminuir a confiança da 

população brasileira em seu Governo e suas Forças Armadas e afastam os 

interessados em aportar recursos para a preservação ambiental. 
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6.3 AUSÊNCIA DE AÇÕES SOCIAIS 

 

A ausência do Estado brasileiro, em alguns locais apenas representado por 

frações de tropas das Forças Armadas, é um forte óbice para a efetividade das 

ações militares na proteção ao meio ambiente amazônico. 

A imensidão do espaço amazônico, a baixa densidade demográfica, a 

ausência de infraestrutura, o desinteresse do funcionário público em se fixar na 

região, deficiente estrutura organizacional de alguns órgãos governamentais; esses 

aspectos somados a falta de emprego e renda, contribuem para que os Estados da 

Região Amazônica, de modo geral, apresentem baixos níveis de desenvolvimento 

humano e elevados índices de desigualdade social. Soma-se a esse problema, a 

confirmada presenças do Crime Organizado nacional e internacional na Amazônia, 

inclusive em Terras Indígenas. 

O aumento da presença e o fortalecimento das instituições do Estado 

brasileiro são imperativos para se promover o desenvolvimento cognitivo e 

psicossocial das populações amazônicas. A educação e os valores morais permitem 

compreender a importância da preservação ambiental e conscientizam sobre a 

relevância do trabalho dos órgãos ambientais e do apoio do Exército. 

 

6.4 AUSÊNCIA DE OPÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL 

 

Segundo o Ministro do Meio Ambiente do Brasil, Sr Ricardo Salles, o maior 

óbice para o desenvolvimento da Amazônia é a falta de desenvolvimento 

econômico. Do mesmo modo, para o vice-presidente da República, General 

Hamilton Mourão: 

 
“Precisamos integrar a Amazônia à economia brasileira e 
mundial e permitir o sustento digno das famílias e das pessoas 
de bem que escolheram aquela terra para viver e desenvolver 
suas vocações. Muitos desses brasileiros dependem hoje de 
um modelo extrativista predatório ou do assistencialismo do 
Estado” 
 

Em 2016, foi realizada pelo Exército no Pará a operação Cametá, de apoio 

aos Órgãos Governamentais para o combate ao desmatamento. Além do Exército 

participavam equipes do Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Militar e 

IBAMA, dentre outras, em uma área de difícil acesso. A tarefa principal era o 

fechamento de madeireiras ilegais e o consequente confisco da madeira e dos 



28 

equipamentos. Com o início das operações, a população local passou a hostilizar os 

servidores e a colocar fogo nas pontes de madeira interrompendo o único acesso à 

região. A alegação era de que o corte da madeira e seu beneficiamento eram a 

única fonte de renda na região. A operação foi interrompida para se preservar a 

integridade da população.  

No caso acima, o Exército participou da execução da operação, mas não do 

seu planejamento inicial. A presença de representantes do Exército na fase de 

planejamento, trazendo informações de inteligência sobre a região, permite uma 

melhor análise dos fatos e a escolha de uma estratégia de ação com maior chance 

de sucesso. 

Este breve relato demostra o quão difícil é preservar a Amazônia sem 

explorar seus recursos de forma sustentável. Aspectos psicossociais como falta de 

emprego de renda e de acesso aos serviços de saúde e educação, por vezes, 

tornam menos eficazes as ações militares para a preservação ambiental. 

 

6.5 FALTA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Na década de 1970, diversas famílias foram estimuladas a migrar para a 

Amazônia. Muitas delas até hoje nunca receberam do governo o título de posse da 

terra, causando um impasse que se estende há meio século. 

A grilagem de terras públicas é um crime que destrói o meio ambiente 

amazônico pois, para simular a posse da área como fazenda pecuarista, as terras 

têm sua cobertura vegetal derrubada. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM), o principal foco da grilagem são as áreas de florestas públicas 

federais e estaduais não destinadas, ou seja, ainda não regulamentadas como áreas 

de conservação. Atualmente, uma área na Amazônia Legal de tamanho semelhante 

ao Estado de Minas Gerais encontra-se não destinada. 

A indefinição dos limites de terras públicas e privadas, por vezes, dificulta a 

correta contextualização da área onde as operações militares devem ocorrer. A 

tropa não pode ser empregada se não houver a certeza da legalidade das ações. 

Além disso, a indefinição da posse ou a posse da terra em nome de “laranjas” 

dificulta ou mesmo impede a aplicação da lei. Assim, a regularização fundiária na 

Amazônia e o georreferenciamento dos imóveis rurais, ou seu correto 
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dimensionamento e delimitação, contribuirão para a segurança jurídica das ações 

militares. 

 

6.6 EQUIVOCADA POLÍTICA INDIGENISTA 

 

Foi apresentada a necessidade do aperfeiçoamento na gestão administrativa 

e jurídica de forma a contribuir para a preservação da Amazônia. Da mesma forma, 

a política indigenista precisa ser reavaliada. 

Apesar de não impactar a atuação da tropa, a atual política deixa o índio 

extremamente vulnerável ao assédio criminal. Há relatos de garimpo e exploração 

de madeira em terras indígenas, autorizados pelas próprias lideranças. Há, também, 

os casos de índios dependentes de álcool e drogas nas aldeias.  

As populações indígenas têm a posse de áreas extremamente ricas em 

produtos naturais e, pela lei brasileira, não podem realizar a exploração legal e 

sustentável. No entanto, muitos casos ilegais ocorrem e o índio não pode ser 

imputado criminalmente. 

Ocorre que o índio quer ter acesso a bens de consumo e ao estudo, sem que 

isso configure perda de sua identidade cultural. Transformações na política 

indigenista, a partir de um estudo sério e atento aos aspectos antropológicos e de 

soberania dos recursos naturais, permitirão o desenvolvimento econômico 

sustentável dos povos indígenas da Amazônia, a partir da exploração do turismo 

cultural e ecológico, e da extração mineral e vegetal, o que garantirá também a 

preservação ambiental nas terras indígenas. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A Amazônia, por suas riquezas naturais, é uma região estratégica para o 

Brasil, tendo sido motivo de pressão política, ao longo dos anos. Internamente, 

grupos com os mais variados interesses, atuam em diversos temas relacionados a 

ela, dificultando uma solução exitosa para os problemas.  

A pressão política externa atua em nome da preservação ambiental, mas fica 

patente em muitos casos, o interesse econômico por trás das declarações, sem 

argumentos objetivos. Integrando ou influenciando grupos nacionais e 

internacionais, muitas Organizações Não Governamentais presentes na Amazônia 
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apresentam uma postura de enfrentamento, dificultando uma solução pacífica para 

os conflitos. 

Outra questão que dificulta a preservação ambiental é o fato de grande parte 

das riquezas naturais da Amazônia estarem localizadas em áreas de conservação e 

terras indígenas. A impossibilidade da exploração legal aliada a incapacidade de se 

proteger tão vasta área, facilitam o delito ambiental. 

Este estudo avaliou o ambiente interno da Força para identificar as 

capacidades que lhe permitem cumprir tarefas que, de forma direta ou indireta, 

contribuem para a preservação ambiental do espaço amazônico. Verificou-se que 

Exército apresenta grande capacidade para cumprir essas tarefas, em função de sua 

destinação constitucional, organização, articulação na Amazônia, capacidade 

logística e de inteligência, dentre outras. Aspectos pontuais, como recompletamento 

de material das Organizações Militares, adequações no Sistema de Instrução Militar 

e aporte de recursos para os programas estratégicos do Exército dedicados à região 

amazônica, contribuirão para o desenvolvimento de capacidades ainda incompletas, 

mas cujo atingimento possibilitarão maior efetividade nas ações de preservação 

ambiental. 

Em seguida, observou-se o ambiente externo, identificando os atores e fatos 

que dificultam a execução das tarefas do Exército relacionadas a preservação 

ambiental. Os principais aspectos levantados foram: o elevado índice de impunidade 

dos crimes ambientais, a divulgação insuficiente e distorcida dos fatos relacionados 

a Amazônia, ausência do poder público e, consequentemente, de ações sociais e 

opções para o desenvolvimento econômico e sustentável, a falta de regularização 

fundiária e, por fim, a existência de uma política indigenista que, atualmente, 

favorece os ilícitos ambientais. Esses fatores não impedem a atuação do Exército, 

mas impactam a efetividade das operações militares de combate a ilícitos 

ambientais. 

O presente trabalho conclui que o Exército contribui com a preservação do 

meio ambiente na Amazônia das seguintes formas: 

a) no âmbito da Força 

- preservando o meio ambiente em suas Organizações Militares e Campos de 

Instrução, por meio da gestão ambiental dessas áreas e instalações, com foco na 

manutenção da floresta para uso no adestramento da tropa e, muitas vezes com 

projetos educacionais e parcerias com entidades ambientais; 
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- cumprindo as normas ambientais do Comando do Exército que estão 

alinhadas com as diretrizes do MD e Políticas Ambientais do país; 

- por meio de educação ambiental ao instituir o tema no currículo das Escolas 

Militares e no Sistema de Instrução Militar, por meio dos Programas-Padrão de 

Instrução da tropa; 

- cumprindo as normas ambientais nas atividades de preparo e emprego das 

tropas, preservando o meio ambiente inclusive em áreas de Selva não militares onde 

se realizam Operações de Preparo e Emprego; e 

- por meio da análise e do licenciamento ambiental, nas obras militares. 

b) externamente à Instituição 

- emprego em Operações na Faixa de Fronteira, em ações preventivas e 

repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais; 

- emprego em ações Subsidiárias, fornecendo apoio logístico, de instrução e 

de inteligência aos Órgãos de Proteção Ambiental em suas ações de fiscalização e 

repressão; 

- em apoio a Defesa Civil, em casos de catástrofe ambiental; e 

- em Operações de Garantia da Lei e da Ordem, em situações de crise 

relacionadas ao meio ambiente. 

Assim, apresentado que o Exército contribui para a preservação ambiental da 

Amazônia e identificadas as ameaças e oportunidades, passamos a descrever, sob 

a forma de orientações, as ações necessárias para potencializar o emprego militar: 

c) no nível político (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário): 

- as ações do Estado na repressão aos ilícitos ambientais na Amazônia 

devem ser planejadas desde o nível político, incluindo Executivo, Judiciário e 

Sociedade Organizada, trabalhando de forma integrada, para que o esforço seja 

sinérgico. Assim, essa ação integradora interministerial deve contemplar a 

participação dos diversos setores, de modo a possibilitar o enfrentamento a todos os 

vetores que constituem os complexos problemas amazônicos. Sugere-se que o 

trabalho de coordenação e integração sejam realizados pela Vice-Presidência da 

República, com o suporte da Secretaria de Assuntos Estratégicos, mantendo o atual 

modelo criado com a adoção do Conselho da Amazônia; 

- o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal devem 

aperfeiçoar sua estrutura organizacional na Amazônia e o Poder Judiciário deve 

complementar os efetivos de pessoal nas comarcas, de modo a dar celeridade ao 
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julgamento dos ilícitos e crimes ambientais identificados nessas operações; 

- os julgamentos de crimes ambientais, na medida do possível, podem ser 

realizados, conforme sugere RODRIGUES (2017), de forma que o Termo de Ajuste 

de Conduta, de processo administrativo, desde que proporcione a reparação do 

dano ambiental e adequações para se evitar futuros danos, ponha fim ao processo 

criminal. Na prática, troca-se a prisão pela recuperação ambiental, priorizando-se a 

celeridade do julgamento e a aplicação da pena com foco no meio ambiente; 

- as ações governamentais interministeriais para a preservação e combate ao 

ilícito ambiental devem ser sistematizadas, criando-se um programa interministerial, 

com recursos previstos na Lei Orçamentária Anual; 

- além do âmbito doméstico, essas operações devem ser articuladas com a 

participação e cooperação dos países vizinhos do arco amazônico, integrando os 

seus órgãos de segurança e defesa no planejamento, realizando operações 

sucessivas e simultâneas em ambos os lados da fronteira e incrementando a troca 

de informações; 

- a aquisição de meios aéreos KC-390 para a Força Aérea Brasileira deve ser 

uma prioridade, mantendo a capacidade de defesa de mobilidade estratégica na 

Amazônia; 

- o novo Marco Legal do Saneamento, aprovado no corrente ano, deve ser 

encarado pelo Poder Político como um projeto do Estado brasileiro, garantindo-se a 

manutenção das ações governamentais e o aporte de recursos que permitirão 

acesso das populações da Região Amazônica à agua tratada e ao saneamento 

básico, serviços precariamente ofertados pelo modelo vigente até então; 

- empenho do Legislativo Federal em aprovar uma reforma que facilite a 

regularização fundiária e, da mesma forma, do Executivo em acelerar os processos 

na região amazônica, de forma a viabilizar o desenvolvimento econômico 

sustentável e o aporte de serviços públicos; 

- o emprego das Forças Armadas em Operações de GLO ambiental deve 

respeitar o caráter episódico deste tipo de atividade, conforme a Lei 97/99, de forma 

a estimular o fortalecimento das estruturas dos órgãos ambientais e policiais na 

Amazônia e não banalizar o emprego da Defesa; e 

- a Amazônia deve ser priorizada na comunicação estratégica do governo, de 

forma a esclarecer o povo brasileiro e dos demais países sobre o real estado de 

conservação da Amazônia, os trabalhos realizados para sua preservação e, 
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demonstrando transparência e firmeza de princípios, os problemas existentes 

relacionados à preservação ambiental. 

- o desenvolvimento econômico deve ser estimulado por meio de ações que 

permitam a monetização do patrimônio biológico, o pagamento dos serviços 

ambientais e a fixação de empresas que utilizam matéria prima regional, viabilizando 

a criação de emprego e renda oriundo de atividades econômicas sustentáveis para 

as populações locais, incluindo os indígenas. 

d) no nível setorial (Ministério da Defesa): 

- os meios aéreos para a FAB na Amazônia devem ser priorizados pelo 

Ministério da Defesa, considerando a cauda logística e as horas de voo necessárias 

para o transporte de tropas do Exército nas operações de preparo e emprego; e 

- é desejável que o Planejamento Baseado em Capacidades, metodologia a 

ser integrada ao Sistema de Planejamento Militar, seja utilizado de forma a estimular 

a participação do Poder Político nesse processo de planejamento. A participação do 

governo nos assuntos relacionados a defesa nacional deve ser realizada a partir da 

formulação da Grande Estratégia, definindo o que o país quer para o seu futuro e 

traçando uma estratégia nacional para atingir os objetivos que lhe permitirão tornar-

se uma nação desenvolvida e com igualdade social. Essa compreensão e 

participação do Poder Político propiciará a manutenção dos recursos de defesa 

acima dos atuais 1,4% do PIB, sendo desejáveis entre 1,4 e 2%, de forma a manter 

a constância dos recursos para os projetos e programas estratégicos, permitindo 

desenvolver as capacidades militares necessárias para enfrentar os desafios do 

futuro. 

e) no nível subsetorial (Exército): 

- incluir nos Programas Padrão de Instrução o assunto combate a incêndio 

florestal, de forma a difundir esse conhecimento técnico e propiciar mais segurança 

ao militar, considerando-se os riscos que envolvem esse tipo de atividade;  

- ampliação do poder de combate do CMA e CMN, com foco na criação de 

Organizações Militares de Comando e Controle, Logística e Inteligência, 

completando as Grande Unidades e proporcionando melhores condições de 

emprego e apoio aos órgãos de proteção ambiental; e 

- ampliação do poder de combate do CMO e CMP, com foco na Amazônia 

Legal, com a criação de Organizações Militares. Dessa forma, a 13ª Brigada de 

Infantaria Motorizada (CMO) que possui encargos na Faixa de Fronteira e a 3ª 
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Brigada de Infantaria Motorizada (CMP), que possui apenas um Batalhão de 

Infantaria no Estado do Tocantins, poderão intensificar as ações preventivas e 

repressivas contra os delitos ambientais.  

As sugestões ora apresentadas permitirão o incremento da atuação do 

Exército em atividades que contribuem para a preservação da Amazônia, mas acima 

de tudo, garantirão o desenvolvimento sustentável da região.  

A Amazônia brasileira, por sua importância, exige do Poder Público e da 

Sociedade a implementação de mudanças que, caso continuem sendo adiadas, 

colocarão em risco a preservação desse importante bioma.  

Acima de tudo, o futuro do Brasil e a soberania da Amazônia dependem da 

capacidade de protegermos e explorarmos, de forma sustentável, os seus vastos 

recursos naturais. 
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