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RESUMO 

 

ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA A GARANTIA DO 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

AUTOR: Everton Balbinot Lamberti 

ORIENTADOR: Jonas Pereira de Oliveira 

 

Tendo em vista que o Brasil detém grande parte do bioma Amazônia e essa possui a maior 

floresta tropical do mundo, concentra uma enorme biodiversidade e possui localização 

estratégica no continente sul americano, é imprescindível que haja defesa contínua destas 

riquezas. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi demonstrar a atuação do Exército Brasileiro 

na garantia da preservação amazônica e no combate às ações ilícitas que ameaçam a região e a 

soberania nacional como também verificar as dificuldades encontradas na execução de 

operações militares. Com o intuito de levantar dados sobre a realidade vivenciada pelo 

Exército Brasileiro na região norte e parte da região oeste do Brasil, foi realizado um 

questionário destinado a militares que servem ou serviram nessas regiões. A pesquisa foi 

apresentada em forma de gráficos e comparada com a literatura encontrada nos meios 

eletrônicos disponíveis. Visto que existem poucas informações acerca deste tema que deve ser 

melhor explorado pelos meios de comunicação, dada a grande importância que o bioma detém 

para o mundo. Os resultados obtidos condizem com a literatura encontrada nos diversos meios 

eletrônicos. Conclui-se dessa forma, unindo-se os conhecimentos encontrados e a pesquisa 

realizada, que é de suma importância a presença constante do Exército Brasileiro na região 

amazônica e que as operações de cooperação e coordenação com agências (OCCA) se fazem 

de suma importância, auxiliando nas operações e fornecendo muitas das vezes a retaguarda 

jurídica necessária para a atuação do Exército Brasileiro frente as operações necessárias à 

preservação da Amazônia. 

 

 

Palavras-chave: Amazônia, Exército Brasileiro, fronteira, crimes transfronteiriços. 



  

ABSTRACT 

 

PERFORMANCE OF THE BRAZILIAN ARMY TO GUARANTEE THE 

DEVELOPMENT OF THE AMAZON REGION 

 

AUTHOR: Everton Balbinot Lamberti 

ADVISOR: Jonas Pereira de Oliveira 

 

Bearing in mind that Brazil holds a large part of the Amazon biome and it has the largest 

tropical forest in the world, concentrates a huge biodiversity and has a strategic location in the 

South American continent, it is essential that there is a continuous defense of these riches. In 

this sense, the objective of this work was to demonstrate the role of the Brazilian Army in 

guaranteeing Amazonian preservation and in combating illicit actions that threaten the region 

and national sovereignty, as well as verifying the difficulties encountered in the execution of 

military operations. In order to collect data on the reality experienced by the Brazilian Army 

in the northern and part of the western region of Brazil, a questionnaire was carried out for 

military personnel who serve or have served in these regions.  

The research was presented in the form of graphs and compared with the literature found in 

the available electronic media. Since there is little information on this topic that should be 

better explored by the media, given the great importance that the biome holds for the world.  

The results obtained are consistent with the literature found in the various electronic media.  

It concludes in this way, joining the knowledge found and the research carried out, that the 

constant presence of the Brazilian Army in the Amazon region is of paramount importance 

and that the cooperation and coordination operations with agencies (OCCA) are of paramount 

importance, assisting in operations and often providing the necessary legal backing for the 

Brazilian Army to perform operations necessary to preserve the Amazon. 

 

 

Keywords: Amazon, Brazilian Army, frontier, cross-border crimes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao transcorrer dos anos, foram realizadas mudanças no foco que tangem as estratégias 

de defesa do Brasil. Nessa perspectiva, vê-se a necessidade de intensificação da presença de 

órgãos governamentais em prol da defesa da soberania nacional, tanto nas regiões fronteiriças, 

quanto nas áreas mais internas do norte do país. 

A região amazônica ocupa um lugar de destaque no cenário mundial, não só devido a 

sua imensidão territorial, como também por sua vasta reserva de recursos naturais. Comporta 

o rio com maior volume de água do mundo, o Rio Amazonas, importante meio de escoamento 

de produção e obtenção de alimentos. Nesse bioma também são encontradas diversas riquezas 

naturais importantes para o desenvolvimento industrial e por isso torna-se alvo de grande 

especulação internacional, motivo pelo qual deve-se cada vez mais serem defendidas de 

objeções externas ao país. 

Diante desse cenário é oportuno destacar a atuação das Forças Armadas (FFAA), com 

destaque para o Exército Brasileiro (EB). Essa instituição realiza ações que visam o 

desenvolvimento sustentável da região amazônica, sejam elas previstas na constituição maior 

do Brasil, sejam os programas criados pelo governo nacional e executado pelas FFAA, muitas 

das vezes em operações interagências. Para bem cumprir as determinações impostas ao 

Exército Brasileiro, organizações militares foram instaladas, em coordenadas estratégicas, 

vistas a cumprir as atribuições constitucionais e as ações subsidiárias a ele impostas. Pode-se 

destacar a criação de Brigadas de Infantaria de Selva com toda a sua constituição, que conta 

na ponta da linha com os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). Hoje são essas as frações 

mais afastadas da sede, porém mais próximas da realidade vivida nas fronteiras da Amazônia. 

Devido ao valor que a Amazônia detém, o Exército Brasileiro desprende esforços para 

que ela seja explorada de maneira sustentável e cada vez menos degradada pela ação 

antrópica. Para isso, atua-se diuturnamente na fiscalização das ações legais e para combater os 

ilícitos praticados na região. As operações Curaretinga, o Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e as operações Ágata são alguns exemplos de 

missões impostas pelo governo ao EB, todas elas com vistas à proteção da riqueza amazônica. 

Neste viés, é válido destacar as ações realizadas quando ocorrem situações 

inesperadas, como é o caso de dois opostos, as enchentes e as queimadas. Desta forma, o 

Exército sempre está presente e procura solucionar essas problemáticas da maneira mais 

eficiente e com menor efeito colateral possível. Deve ser levado em conta que há uma grande 
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preocupação quanto aos danos ao bioma e a população, sendo, as operações realizadas com 

cautela e dentro da estabilidade, legalidade e legitimidade.  

Portanto, serão discutidos a seguir aspectos atinentes à importância da presença do 

Exército Brasileiro na Amazônia e os reflexos da atuação desse para a população local, além 

de levantar alguns dados referentes a situação atual da ação militar frente as diversidades 

impostas.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Demonstrar a atuação do Exército Brasileiro na garantia da preservação amazônica e 

no combate às ações ilícitas que ameaçam a Amazônia e a soberania nacional, bem como as 

principais adversidades encontradas na defesa deste bioma. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Ratificar as riquezas do bioma Amazônia e a sua importância geopolítica. 

Observar a localização das organizações militares em pontos estratégicos para a defesa 

da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os 

interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. 

Relatar atividades exercidas pelo Exército Brasileiro na Amazônia e os benefícios à 

população local. 

Informar o quantitativo de pessoal do Exército Brasileiro atuando nas diversas áreas da 

região amazônica e as dificuldades deste pessoal na defesa da Amazônia Legal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO BIOMA AMAZÔNICO 

 

É incontestável que a Amazônia possui um imenso território e incontáveis riquezas 

naturais em toda sua extensão. Segundo o Ministério do Meio Ambiente nela crescem 2.500 

espécies de árvores o que representa a maior reserva de madeira tropical do mundo. Esta 

floresta também detém 30.000 espécies de plantas das 100.000 existentes na América do Sul. 

 

A Amazônia Legal compreende uma área de mais de 5,2 milhões de km2 – 61% do 

território brasileiro –, sendo 5,1 milhões de km2 de terra e 96 mil km2 de água. Da 

área de terra, cerca de 900 mil km2 são várzeas inundáveis, localizadas 

principalmente nas margens dos grandes rios. A região representa um ponto 

estratégico do território nacional, nele estão 20% da disponibilidade mundial de 

água doce e mais de 30% das reservas florestais (Junior et al.,2010). 

 

Segundo Pieranti (2007, p.2), o território amazônico na sua complexidade abrange 

reservas de pelo menos 12 minerais diferentes. Diz ainda que residem no Brasil entre 250 e 

320 mil indígenas, em sua maioria na região norte onde estão 83,72% das terras indígenas. 

Como exemplo, têm-se o estado de Roraima que possui 57,27% do seu território ocupado por 

indígenas. 

A Amazônia, apesar de possuir apenas cerca de 10% das minas brasileiras, já é 

responsável por mais de 30% da produção mineral total do Brasil (Cordani et al., 2019, p. 

103). Além disso, a exploração mineral na relação lucro x área, é mais rentável que a pecuária 

e a agricultura, segundo Cordani et al. (2019, p. 107). Com isso vê-se que, quando explorada 

de maneira sustentável a região amazônica gera lucro e desenvolvimento para as regiões onde 

se encontram essas riquezas minerais, dando melhor qualidade de vida as populações lá 

presentes. 

De acordo com Araújo (2018, p. 57), a Faixa de Fronteira amazônica é 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 intensificação 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. 
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Os crimes contra a diversidade biológica privam o homem do usufruto dos recursos 

naturais, para transformá-lo em meios de renda econômica de poucos; além disso, elimina 

espécimes raros e promove a usurpação de sementes, ou seja, tais crimes fragilizam também a 

economia (Pozzetti et al., 2014, p. 214). 

Conforme Barreto et al. (2009, p.23), a caça, mineração e incêndios não tiveram 

resultados significativos nas pesquisas realizadas. Porém a extração e transporte ilegal de 

madeira predominam os crimes ambientais na região amazônica com 53% dos casos, seguido 

do desmatamento para abertura de estradas e atividades agropastoris com 17%. 

 

Figura 1 - Riquezas Naturais da Amazônia 

 

Fonte: Exército Brasileiro apud Guimarães Filho 

 

2.2 AMEAÇAS NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

A Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979 em seu artigo primeiro diz que é considerada 

Faixa de Fronteira e 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. 

Segundo Ferreira Neto e Ribeiro (2014, p.1019), a Portaria Nº 061/2005 define os 

principais crimes transfronteiriços e ambientais existentes. Em seu item 6. EXECUÇÃO essa 

norma exemplifica esses 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 
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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. 

 

- 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.  

 

De acordo com Silva (2013, p. 8), devido a existência de livre tráfego de pessoas e 

materiais nas fronteiras do norte do Brasil, aquela área torna-se uma importante rota de 

escoamento das drogas provenientes da região andina, e serve ainda de alavanca para a 

distribuição de ilícitos para todo o mundo. 

Prazeres (2015, p. 25) diz que 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, conforme citado por Araújo (2018, p. 31). 

Conforme Araújo (2018, p. 31) expõe, “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”. 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. 

(apud Osava, 2012; PRAZERES, 2015, p.28) 

Segundo Brasil (1997), a região amazônica é alvo de cobiça internacional devido as 

riquezas naturais lá existentes. As inúmeras riquezas naturais da Amazônia principalmente 

minerais, quase que intactas, representam o potencial econômico da região e podem motivar 

conflitos internacionais, de natureza e intensidade diversas. Existem, entre outras, enormes 

reservas de ouro, pedras preciosas, cassiterita, bauxita, manganês, caulim e minerais 

estratégicos. 

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. Além disso, 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 
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são de venezuelanos que ocorre atualmente no Estado de Roraima; haitianos ocorridos, 

principalmente nos anos de 2011 a 2013, no Estado do Acre; colombianos. (ARAÚJO, 2018, 

pg. 33). 

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. (ARAÚJO, 2018, apud PRAZERES, 2015, p. 34). 

Brasil (1997) apresenta outra ameaça característica da região que é a presença de 

várias Organizações Não Governamentais (ONG’s) e missões religiosas, e que muitas das 

vezes são apoiadas por nações estrangeiras, e seus objetivos são de natureza ambiental e/ou 

humanitária, entretanto muitas vezes são utilizados como fachada para a realização de 

levantamento estratégico de área, podendo a, no futuro, ser utilizado contra a soberania 

nacional. 

 

2.3 COMPOSIÇÃO E LOCALIZAÇÃO MILITAR NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

Segundo Abreu Lima (2018), o Exército encontra-se distribuído ao longo de toda a 

Faixa de Fronteira amazônica, por meio dos Comandos de Fronteiras e seus 24 PEF 

destacados. Também, há pouco tempo, fora criada a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, em 

Macapá-AP, com objetivo de ter o controle de uma região considerada estratégica para o país, 

a Foz do Rio Amazonas. Com isso, essas unidades combatem em melhores condições o 

narcotráfico e o tráfico de armas, reduzindo a entrada desses produtos em território nacional. 

 Conforme o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), o 

efetivo das Forças Armadas unindo o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do 

Norte, é de 45.456 militares, sendo 30.646 do Exército Brasileiro e desse efetivo do EB, 1.675 

estão atuando em Pelotões Especiais de Fronteira ou Destacamentos Especiais de Fronteira 

(DEF). 

 Na figura 2 tem-se o organograma de todo o Comando Militar da Amazônia. Nela está 

contido todas as organizações militares pertencentes ao então CMA, hoje as organizações 

militares do estado do Pará são as mesmas, porém pertencem hoje ao Comando Militar do 

Norte. E na figura 3 temos a localização de cada uma das OM presentes na figura 2. 
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Na figura 3 está observa-se a localização dos PEF da região amazônica. Sendo no 

estado de Rondônia o Pelotão Especial de Fronteira de Príncipe da Beira, no estado do Acre a 

Companhia Especial de Fronteira de Epitáciolândia que engloba os pelotões de Plácido de 

Castro, Brasiléia, Assis Brasil e o de Santa Rosa do Purus, além de termos no estado os DEF 

de Marechal Thaumaturgo e São Salvador. No Estado do Amazonas tem-se os pelotões de 

Palmeira do Javari, Maturacá, Estirão do Equador, Ipiranga, Vila Bittencourt, Pari Cachoeira, 

Yaureté, São Joaquim, Querari, Tunuí, Cucuí e Maturacá. O estado de Roraima conta com 6 

Pelotões Especiais de Fronteira, sendo eles, Surucucu, Auaris, Uiramutã, Normandia, Bomfim 

e BV-8 (Pacaraima). No Estado do Pará há dois PEF, Tiriós e Oiapoque.  
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Figura 2 - Organograma do Comando Militar da Amazônia

 
Fonte: Comando Militar da Amazônia, 2016. 

Figura 3 - Organizações Militares na Amazônia Legal 
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Fonte: Villas Bôas (2005), adaptado por Marques (2007) 

 

Figura 4 - Organograma do Comando Militar do Norte

 

8ª Região Militar (8º RM), Grande Comando Logístico e Administrativo, com sede em Belém-PA. 
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22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), Grande Comando Operacional, com sede em Macapá- AP. 

23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), Grande Comando Operacional, com sede em Marabá-PA. 

Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte (B Adm Ap CMN), com sede em Belém-PA. 

15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), com sede em Belém-PA. 

8ª Companhia de Inteligência (8ª Cia Intlg), com sede em Belém-PA. 

Fonte: O Autor, 2020. 

 

BATALHÕES DA BRIGADA 

. 

 

 

 

 

 

 

 

No Comando Militar do Oeste, há algumas organizações militares que são designadas 

como OM de selva, ou seja, estão em território denominado Amazônia Legal. Todas elas são 

subordinadas diretamente a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada na cidade de 

Cuiabá. Essas OM estão demonstradas na figura 5. 

Figura 5 – Organizações Militares do CMO localizadas na Amazônia Legal. 
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Cia de Comando da 13ª Brigada Infantaria Motorizada (Cia C 13ª Bda Inf Mtz), com sede em Cuiabá-MT. 

2º Batalhão de Fronteira (2º B Fron), com sede em Cáceres-MT. 

44º Batalhão de Infantaria Motorizado (44º BI Mtz), com sede em Cuiabá-MT. 

58º Batalhão de Infantaria Motorizado (58º BI Mtz), com sede em Aragarças-GO. 

18º Grupo de Artilharia de Campanha (18º GAC), com sede em Rondonópolis-MT. 

13º Pelotão de Comunicações (13º Pel Com), com sede em Cuiabá-MT. 

13º Pelotão de Polícia do Exército (13º Pel PE), com sede em Cuiabá-MT. 

Fonte: O autor, 2020. 

  

2.4 AÇÕES REALIZADAS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO E SEUS REFLEXOS 

 

Conforme o art. 142 da Constituição Federal de 1988, as FFAA, 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 destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

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

Nas últimas décadas, a Força Terrestre vem fortalecendo suas ações voltadas à 

conservação da natureza, quebrando paradigmas e preconceitos, mostrando que pode ser 

considerado um exemplo no caminho para o desenvolvimento sustentável (Exército 

Brasileiro, 2019). 

http://www.13bdainfmtz.eb.mil.br/cia-c-13-bdainfmtz
http://www.13bdainfmtz.eb.mil.br/cia-c-13-bdainfmtz
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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, 2007). Conforme Araújo (2018, p. 13), deve-se fazer presente o 

Exército Brasileiro nos mais inóspitos e longínquos pontos da Faixa de Fronteira, visando 

defender e fiscalizar a região, operando sempre de maneira repressiva e preventiva diante das 

diversas situações de ameaça a fim de cumprir a missão atribuída as FFAA.  

Conforme publicado pelo Ministério da Defesa (MD), o Projeto Calha Norte (PCN) 

foi criado em 1985 e desde 1999 tem o propósito de promover a ocupação e o 

desenvolvimento de oito estados brasileiros, englobando uma população de aproximadamente 

9 milhões de pessoas e 44% do território nacional. Dentre os objetivos descritos pelo MD, o 

PCN tem como principais o aumento da presença do Poder Público alinhado com a Estratégia 

Nacional de Defesa (END), a ocupação de vazios estratégicos, a integração da população à 

cidadania, a melhoria do padrão de vida das populações e o fortalecimento das atividades 

econômicas estaduais e municipais da região. O programa tem duas vertentes, a civil que atua 

em prol do desenvolvimento regional e a militar que trabalha em prol do desenvolvimento 

sustentável da região e ainda realiza a manutenção da soberania e integridade nacional através 

das FFAA. 

O Exército auxilia no desenvolvimento do Projeto Rondon que visa contribuir no o 

desenvolvimento e o fortalecimento da cidadania do estudante universitário, além de 

contribuir com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida nas 

comunidades carentes, usando as habilidades universitárias. 

O Projeto conta com objetivos específicos que visam conscientizar o estudante 

universitário da realidade brasileira; fortalecer as políticas públicas de acordo com a 

necessidade de cada comunidade; desenvolver sentimentos de responsabilidade social, 

espírito crítico e patriotismo; e promover intercâmbio lideranças comunitárias, governos 

locais e instituições de ensino superior, conforme descrito no website do Projeto. 

Conforme Portaria Normativa Nº 2.617/MD, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015, as 

regiões prioritárias para a atuação do Projeto Rondon são as que possuem baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e exclusão social, e estão em áreas isoladas. Por isso a 

Diretriz Estratégica do Projeto prioriza as regiões norte e nordeste do país bem como áreas 

isoladas do território nacional que necessitem de maior aporte de bens e serviços. Por essa 

razão, a Diretriz Estratégica do Projeto Rondon prioriza as regiões norte e nordeste do país. 
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De acordo com publicação do Exército Brasileiro (2018), a Operação Assacaio, parte 

da Operação Ágata, foi realizada no dia 12 de junho de 2018, seu principal objetivo foi coibir 

ilícitos, em terras indígenas, na região da Comunidade indígena de Belém do Solimões e 

entornos, no município de Tabatinga, estado do Amazonas. A operação contou com um 

destacamento de operações na selva do 8º BIS, três militares oriundos do 8º BPE e dois fiscais 

da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), e apreendeu além de armamentos, quantias em 

dinheiro, uma embarcação e um motor tipo rabeta. 

Como publicado pelo Comando Militar do Norte, o EB realizou a Operação Cabo 

Orange entre os dias 12 e 18 de maio de 2019, parte da contínua Operação Ágata, no estado 

do Pará e Amapá, nas fronteiras com Suriname e Guiana-Francesa. Teve como integrantes 

efetivos do 34º BIS, do 2º BIS, da 15ª Cia PE, do 24º BIS, do 4º BAvEx e da 23ª Cia Com Sl, 

além de apoio de órgãos governamentais. A operação teve como resultado a destruição de 

uma pista de pouso clandestina, apreensão de drogas e pescado ilegal, além de desativar uma 

área de garimpo ilegal (EB, 2019).  

Observa-se os militares no combate ao desmatamento ilegal quando, na atuação deles 

em ações participantes da Operação Verde Brasil.  No dia 13 de setembro de 2019 o 6º BIS 

em operações interagências, no município de Buritis-RO, apreendeu um caminhão com 

madeiras em toras ilegais e no dia 11 de setembro de 2019, através do 4º BIS, foram 

realizadas inspeções na Floresta Nacional Iquiri, no Amazonas. Por ocasião dessa, foram 

lavrados autos de infração por destruição e dano à vegetação nativa que ultrapassaram o valor 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de termos de apreensão de tratores e 

caminhões irregulares na região (EB, 2019). 

O 24º BIS realizou a segunda Operação Vulcão, em São Luís - MA. Na operação 

foram destruídas 970 armas de fogo e 395 armas brancas. O responsável pela realização da 

ação foi a Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Batalhão, em 

cumprimento ao previsto no Artigo 25, da Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003 e 

contou com o apoio da PM – MA e da Siderúrgica de Viena (Exército Brasileiro, 2019). 

Araújo (2018, p. 33), 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” (apud O Vale Paraibano, 2000 apud PRAZERES, 2015, p.18). 

2.5 ADVERSIDADES ENCONTRADAS NAS OPERAÇÕES 
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De acordo com Da Costa Pereira (2017, p. 48-49, apud Freitas, 2013) na Faixa de 

Fronteira é muito importante o sistema de transporte, porém contam com uma grande 

deficiência neste quesito. As OM dependem muitas das vezes do apoio da 12ª Região Militar 

e da Força Aérea Brasileira, no entanto essa nem sempre tem disponibilidade de aeronaves 

para prestar o apoio necessário, dificultando em muito as operações nessa área. 

Da Costa Pereira (2017, p. 53) diz que o planejamento das atividades de mobilização 

de efetivos do Exército Brasileiro na região amazônica deve ser feito de forma criteriosa 

tendo em vista as dificuldades encontradas pela falta de infraestrutura, principalmente, no 

tocante a logística e seu transporte enfrentadas frente as características da região.  

O descaso do poder público com as fronteiras pode fazer com que habitantes daquelas 

regiões venham a se corromper e trabalhar com ilícitos, seja para si ou para organizações 

criminosas atuantes naquela região, de acordo com Marques (2007, p. 75). 

Conforme Sindireceita (2011): 

 

Além de contrabandistas e traficantes, polícia e Exército enfrentam a falta de 

recursos e de estrutura para operar em estradas, no campo e na floresta. Selva 

amazônica, nua e crua. Maturacá é terra de índios ianomâmis. Para chegar ao local, 

voamos 800 quilômetros de Manaus rumo a São Gabriel da Cachoeira. Lá, pegamos 

helicóptero e viajamos mais 130 quilômetros. 

 

A selva é a vida dessa gente. E com uma selva desse tamanho, tem que pegar muita 

estrada, muito rio, para tentar vigiar os 11 mil quilômetros de fronteira amazônica. 

Garimpo clandestino, extração ilegal de madeira, biopirataria e tráfico de drogas. 

Os desafios são muitos: barco carregado tem abordagem na certa. Mas uma 

constatação favorece os criminosos: 22 mil quilômetros de rios navegáveis, para 

apenas 21 pelotões de fronteira. “Não tenho dúvida de que é muito pouco. E a 

estratégia nacional de defesa já está pensando no aumento significativo dessa tropa”, 

declarou general Luís Carlos Gomes Mattos, chefe do Comando Militar da 

Amazônia. 

Após sete horas de voadeira, cai a luz. É hora de parar. “Aqui, a gente tem a 

presença de onça. A gente vai montar um fogo para tentar impedir que essa onça 

chegue até o nosso acampamento”, explicou o sargento Edvaldo José Pacheco, do 

Departamento de Operações de Fronteira. 

 

Visto em De Lima (2018, p. 61), a capacidade de proteção da fronteira amazônica pelo 

Exército Brasileiro, frente às ameaças internas e externas existentes, conta com uma lacuna no 

fator doutrina, devido à falta de manuais que detalhem o emprego das tropas em ações na 

faixa de fronteira, dificultando muitas vezes as ações militares. 

Segundo Ximenes (2012) o Pelotão Especial de Fronteira de Cucuí, na tríplice 

fronteira Brasil/Venezuela/Colômbia dista 858 km de Manaus. Há como uma grande 
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dificuldade nos PEF, a distância dessa OM até a organização militar a que é subordinado, ou a 

sua base logística. O acesso a esses locais muitas das vezes só é possível por meio aéreo ou 

fluvial, o que traz grande dificuldade de ser realizado o transporte de suprimento para aquelas 

OM. 

Devido às características físicas o modal hidroviário é o mais utilizado na região 

seguido do aeroviário e rodoviário. Já o modal ferroviário e dutoviário têm estrutura limitada 

(Júnior et. al, 2010). Ainda segundo Júnior(2010), a bacia do rio Amazonas e a bacia do 

Tocantins/Araguaia são as duas redes físicas de transporte da Amazônia. 

A logística é um dos eternos obstáculos para o desenvolvimento da Amazônia 

(Ximenes, 2019). Frente a isso e no que tange a situação logística militar, o transporte aéreo 

de suprimentos é limitado de acordo com a capacidade de transporte e a disponibilidade de 

horas de voo das aeronaves das FFAA disponíveis, sendo necessário muitas das vezes a 

locação de aeronaves particulares para este transporte.  

 Quando se fala em transporte fluvial tem-se a limitação de trafegar em rios rasos, 

principalmente nos períodos de secas na região norte do Brasil, ou então em rios estreitos 

demais dada o tamanho das embarcações que realizam o transporte de suprimentos na região 

Amazônica. 

Em 1996 o governo coloca em forma de programas os grandes planos de 

investimento para o Brasil como um todo, no qual procura dar uma atenção especial 

a região amazônica, são os chamados Planos Plurianuais de Investimento (PPI). O 

primeiro grande plano foi o Brasil em Ação que posteriormente foi chamado de 

Avança Brasil, que previa um investimento para serem aplicados entre 2000 e 2007 

na região da Amazônia Legal da ordem de US$ 43 bilhões, sendo 20 bilhões em 

infra-estrutura (Júnior., 2010) 

Pode-se se verificar que os respectivos programas andaram a passos lentos. Muitos 

destes investimentos ainda não saíram do papel, seja por ordem de recursos 

financeiros ou por problemas legais de impactos ambientais.(Júnior et a., 2010) 

Neste ano o governo lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no 

qual procura dar atenção a infra-estrutura logística num total de 58 bilhões de reais. 

Deste total, 6,2 bilhões estão previstos para investimentos em setores críticos de 

infra-estrutura logística na Amazônia (Júnior et al., 2010). 

 

Além de todas essas dificuldades para o transporte do suprimento, tanto pelo meio 

aéreo, quanto pelo meio fluvial, pode-se notar o descaso público com a situação, quando é 

visto que projetos determinados para serem implantados em 2000 e 2007 ainda não saíram do 

papel. Além disso existe a falta de injeção de recursos pelos órgãos governamentais para 

realização destas atividades que são de suma importância para quem vive nestes lugares 

longínquos da nação. 

https://www.logisticadescomplicada.com/o-que-e-logistica/
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foram realizadas pesquisas em livros, noticiários, debates, conferências, artigos de 

opinião, teses, trabalhos de conclusão de curso, todos em meios eletrônicos com o intuito de 

obter o máximo de informações referentes ao desenvolvimento da Amazônia e a proteção 

exercida pelo EB na região.  

Além disso, foi realizado um questionário online a militares que servem ou que já 

serviram na região Amazônica a fim de coletar dados e elaborar estatísticas sobre a presença e 

atuação do EB na Amazônia. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

A pesquisa de campo realizada utilizou o método qualitativo-quantitativo. Na parte 

qualitativa, foi realizado o estudo de percepções, pensamentos e opiniões dos entrevistados 

acerca de assuntos pertinentes as operações que são realizadas diuturnamente em ambiente 

amazônico, no que tange a questões operacionais e assuntos referentes ao apoio de órgãos 

governamentais ou não-governamentais às Forças Armadas. Na parte quantitativa ocorreu a 

realização de questionários a militares que servem ou já serviram na região denominada 

Amazônia Legal e analisados os mesmos por meio de gráficos disponibilizados pela 

plataforma google forms. 

Com a pesquisa de campo, representada no trabalho em forma de gráficos, associada a 

pesquisa bibliográfica, realizada em meios eletrônicos, foi possível a comparação real entre as 

respostas coletadas por militares que operaram naquele bioma e o que é retratado em meios 

virtual por meio de artigos científicos e de opinião, debates, trabalhos de conclusão de curso, 

reportagens jornalísticas, entre outros disponíveis abertamente ao acesso público. Dados os 

métodos utilizados, foi possível obter tanto os dados estatísticos de dificuldades e limitações 

encontradas, quanto os significados das relações humanas em operações, em ambiente 

pertencente a Amazônia Legal, realizadas pelo Exército Brasileiro em operações de 

cooperação e coordenação com agências. 
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram contabilizados e transformados em gráficos e expostos no 

trabalho. Foram postos em gráficos as questões referentes a  problemas enfrentados pela OM 

em ambiente amazônico, órgãos mais presentes nas operações realizadas na Amazônia e as 

principais dificuldades encontradas em operações e comparados com conteúdo disponível em 

meio eletrônico.
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foi realizada entre os dias 10 de fevereiro e 10 de março de 2020 uma pesquisa em 

ambiente virtual. Contou com a colaboração de 50 militares do Exército Brasileiro que 

servem ou já serviram no território denominado Amazônia Legal, sendo destes 38 oficiais e 

12 praças. Dos participantes da pesquisa 30 já atuaram no CMA, 17 no CMN e 3 no CMO na 

região que abrange a Amazônia Legal. Além da pesquisa, fora disponibilizado um espaço para 

que de maneira voluntária os militares entrevistados deixassem alguma contribuição de forma 

anônima.  

As respostas obtidas são de suma importância para que seja possível a comparação 

entre o que é publicado e difundido no Brasil por principalmente meio eletrônico, e o que 

realmente acontece e é vivenciado pelos profissionais das armas nessa região de grande valia 

que é a Amazônia Legal. 

Foi perguntado aos entrevistados, quais os problemas mais enfrentados pelo militar na 

OM que serve ou serviu, na região Amazônica. Obteve-se como destaque os problemas 

relacionados com garimpo ilegal, tráfico e extração ilegal de madeira e tráfico de drogas, 

seguidos de movimentos indígenas e queimadas ilegais. 

Gráfico 1 - Problemas enfrentados pela OM em ambiente amazônico. 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Como forma de exemplificar um pouco da vivência na labuta diária de um militar da 

região Amazônia, determinado militar de forma voluntária e anônima deixou o seguinte 
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comentário: “A Amazônia ainda precisa muito das Organizações Militares para o apoio às 

populações ribeirinhas e também ao controle de contrabando de drogas e animais silvestres!! 

O que falta muito é efetivo pela dimensão da região e o apoio logístico no geral!”. Observa-se 

assim a grande dificuldade no controle aos ilícitos, nesse caso principalmente por falta de 

efetivo para realizar o controle da região. 

Segundo Silva e Ribeiro (2016, p. 234-235), as ameaças a Amazônia são vistas como 

preponderantemente externas quando lida a PDN de 2006, porém o Brasil pode sofrer 

conflitos internos que possam desestabilizar a segurança do país e de instituições. Como 

conflito exemplo tem-se a falta de desenvolvimento e a problemática dos garimpos ilegais. 

Ainda conforme Silva e Ribeiro (2016, p. 236), o desenvolvimento está associado à defesa, e 

a Estratégia Nacional de Defesa exemplifica isso afirmando que o desenvolvimento motiva a 

defesa na medida em que a defesa fornece escudo para o desenvolvimento, uma age em razão 

da outra. 

Em conformidade ao dito por Silva (2013, p. 1) as ameaças presentes na região 

amazônica são o tráfico de drogas, de armas e de seres humanos, o contrabando, a presença de 

grupos paramilitares e de guerrilha e a biopirataria. Esses delitos têm em comum um caráter 

transnacional devido as características físicas da região que dificultam o monitoramento de 

toda a área e a fácil transposição das fronteiras. 

A Agência Câmara Notícias disse em setembro de 2007 que o narcotráfico é o 

principal problema enfrentado seguido de problemas com garimpos ilegais, tráfico de armas, 

conflitos fundiários, movimentos indígenas e terrorismo nos países vizinhos.  Grande parte do 

problema do narcotráfico se deve ao Brasil fazer fronteira com os 3 maiores países produtores 

de cocaína do mundo, sendo eles o Peru, Bolívia e Colômbia, e os plantios dessa droga ser 

realizado nas cabeceiras dos rios que entram na Amazônia Brasileira. 

Em suma, observa-se que os problemas relatados pelos militares vão de encontro aos 

divulgados nos meios informacionais. Esta pesquisa engloba todos os parâmetros relatados 

pelos documentos encontrados em meios eletrônicos. Isso se deve a área de pesquisa de cada 

órgão ser limitado a determinada região da Amazônia, diferentemente desta pesquisa que 

abrange todo o território da Amazônia Legal. 

É importante destacar que as operações realizadas pelo EB na região Amazônica 

dificilmente são desencadeadas somente por essa organização. Diversos órgãos 

governamentais e até não governamentais são parceiros diretos do Exército Brasileiro, e 
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servem em muitas oportunidades para dar o subsídio legal do emprego da força no 

cumprimento de suas missões constitucionais. 

Conforme questionário destacam-se como mais presentes em operações a Polícia 

Federal com 32%, IBAMA com 30% e Polícia Militar Estadual e FUNAI com 8% dos casos, 

de acordo com o gráfico a seguir: 

Gráfico 2 - Órgãos mais presentes nas operações realizadas na Amazônia 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

Pode-se comparar então esse gráfico atual com o que é publicado em diversas 

literaturas on-line. Tem-se por conclusão que o encontrado na literatura confere com o 

vivenciado dia-a-dia. A seguir exemplifica-se alguns fragmentos que pode ser encontrado em 

trabalhos literários e noticiários do governo nacional que vão ao encontro aos dados obtidos 

na pesquisa. 

 

A Operação Ágata expõe a integração entre diversas instituições na região da tríplice 

fronteira Brasil-Bolívia-Peru, como: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 

Polícia Militar, Receita Federal, Instituto Chico Mendes de Biologia, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente, Fundação Nacional do Índio, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, Força Nacional de Segurança, Corpo de Bombeiros Militares, 

entre outras. (De Souza, 2019, p. 67).  
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Relata Ximenes (2018) que auxiliado pela Polícia Federal e pela Agência Brasileira de 

Inteligência, o Exército consegue encontrar as atividades dos criminosos transnacionais na 

faixa de fronteira. Também afirma que o êxito em operações é decorrente do respeito da 

cadeia de comando e preparo da tropa.  

Conforme o Ministério da Defesa (2019) relata, na Operação Ágata, além das Forças 

Armadas, atuam a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e órgãos de segurança dos 

estados das regiões de fronteira, todos no intuito de coibir os ilícitos cometidos na região 

Amazônica. No total são 12 ministérios e 20 agências do governo envolvidas na operação. 

Um dos entrevistados deu o seguinte relato: “Na área de São Gabriel da Cachoeira, 

região conhecida como "Cabeça do Cachorro", a atuação dos órgãos governamentais, tais 

como a PF, IBAMA e FUNAI, é quase nula, ficando o combate aos ilícitos restrito às ações 

conduzidas pelo Exército Brasileiro, que acaba assumindo responsabilidades que são próprias 

de outros órgãos.”. A situação é da região da cidade de São Gabriel da Cachoeira, porém 

também é encontrada em muitas áreas remotas da nossa Amazônia. 

Outro entrevistado relata que “As operações conjuntas e interagências na Amazônia 

são fundamentais para o êxito das mais variadas missões. Nenhuma instituição é 

autosuficiente para uma atuação plena na região amazônica”. Com isso vê-se a importância 

das OCCA em território amazônico. Ainda sobre a questão de operações conjuntas entre as 

FFAA e órgãos governamentais, foi relatado que “Existe a necessidade de intensificação de 

operações conjuntas na região, visando à otimização dos recursos logísticos e o consequente 

aumento da capacidade operacional”.  

Verifica-se que o efetivo empregado sempre é alto, tanto quando abordado o número 

de militares, como o número expressivo de civis. EB (2019) relatou que foram empregados 

5.400 militares e civis somente no primeiro mês da Operação verde Brasil, além de 12 

aeronaves das agências governamentais e das Forças Armadas. 

O militar brasileiro enfrenta diversas dificuldades no cumprimento de suas missões em 

toda a área denominada Amazônia Legal. Frente a isso foi questionado qual a maior 

dificuldade enfrentada por eles quando na realização das operações em ambiente amazônico. 

Os resultados nos mostram o quanto a falta de infraestrutura impacta diretamente no sucesso 

das ações pelo exército desenvolvidas. Como mais relatadas têm-se a falta de infraestrutura no 

que tange a transporte e logística com 40%, a dificuldade de acesso à região da operação com 

18% e a falta de apoio dos órgãos governamentais, seguidas de equipamentos obsoletos e 

apoio de habitantes locais a criminosos da região, ambos com 8% dos votos. 
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Gráfico 3 - Principais dificuldades encontradas em operações 

 
Fonte: O Autor, 2020. 

 

Frente ao explicitado no site do Sindireceita (2011) vemos que entre as principais 

dificuldades encontradas pelo Exército e pela polícia está a falta de recursos e de estrutura 

para operar no ambiente amazônico, além da existência de traficantes e contrabandistas na 

região. O General Luís Carlos Gomes Mattos, em 2011, então chefe do CMA, relatou o 

seguinte: “Não tenho dúvida de que é muito pouco. E a estratégia nacional de defesa já está 

pensando no aumento significativo dessa tropa”, a declaração se refere ao pequeno número de 

Pelotões Especiais de Fronteira existente para salvaguardar uma região tão grande de 

fronteira. 

 

A grande extensão territorial, a precariedade da malha rodoviária, o clima, 

as dificuldades de ligações e comunicações, o desafio da selva, os parcos recursos 

locais existentes e as dificuldades governamentais em integrar a área restante do País 

concorreram decisivamente para o isolamento da região e conferiram a esse 

verdadeiro “Continente Amazônico” peculiaridades que influenciam diretamente a 

estrutura da 12ª Região Militar (Simões, 2010). 

 

Verifica-se desta forma que a realidade vivida e o difundido na mídia estão de acordo. 

Essas dificuldades encontradas devem ser sanadas no mais curto prazo de tempo para que as 

operações naquele ambiente possam ter continuidade e aprimoramento, e resultar no 
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cumprimento das missões constitucionais impostas ao EB e aos demais órgãos 

governamentais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente o exposto neste trabalho vê-se a grande importância que a Floresta Amazônia 

detém, tanto em questões socioambientais, quanto em questões econômicas. Daí observa-se a 

necessidade de um desenvolvimento da região para questões de controle de fronteiras e 

combate aos mais diversos ilícitos praticados naquela área. Para que isso se realize é 

necessário a realização de mais estudos referentes a região, tais como mapeamentos de pontos 

de prática de crimes ambientais, possíveis vias de acesso à região, rotas de fugas dos 

criminosos, possíveis comunidades que auxiliam as práticas ilegais, dentre outros que visem o 

emprego mais preciso das FFAA e órgãos em apoio. Faz-se necessário também um aumento 

do desenvolvimento em infraestrutura na região, como por exemplo a construção de estradas e 

aeroportos, de forma que auxilie na logística das operações, tanto material, como pessoal. A 

intensificação da presença de militares nas distintas regiões da Amazônia causa aos 

criminosos uma intimidação em realizar as ações ilícitas naquele local e por isso é cada vez 

mais necessária a presença deles na região, seja por PEF, DEF, CEF ou de maneira 

esporádica. A realidade vivenciada em todo o território da Amazônia, principalmente 

naquelas mais isoladas, é pouco conhecida pela população brasileira, porém é de suma 

importância que todos à conheçam, principalmente os órgãos governamentais que tem a 

possibilidade de interferir na região de maneira positiva para cada vez mais salvaguardar a 

região e seus habitantes. A prática de todas essas atividades contribuirá significativamente 

para o desenvolvimento e segurança da região, podendo a, no futuro, usufruirmos de maneira 

consciente, gerar por exemplo um maior índice de empregos, uma alta no nível de segurança 

da região e uma maior educação àqueles que estão em áreas isoladas. Portanto faz-se 

necessária o maior estudo e intensificação da atuação de todos os órgãos para o 

desenvolvimento e defesa desta floresta que é tão importante a nível mundial. 
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