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RESUMO 

 

O EMPREGO DOS PELOTÕES DE INFANTARIA PARA SOLUCIONAR OS 

PROBLEMAS DA AMAZÔNIA 

 

AUTOR: Cassiano Cardoso de Melo 

ORIENTADOR: Cap Jonas Perreira Oliveira  

  

 

Este trabalho tem por objetivo geral apresentar e analisar os problemas da Amazônia e 

conhecer as ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro em conjunto com outras agências 

para minimizar esses males. Por ser a fronteira amazônica muito extensa, torna-se de suma 

importância a atuação do Exército Brasileiro, utilizando os PEF, tendo em vista os crimes que 

são praticados nas fronteiras, como: garimpo ilegal, desmatamento, tráfico de animais 

silvestres, narcotráfico, e ainda a necessidade de se proteger a soberania nacional. Ao final 

concluiu-se que os PEF são de grande relevância para a proteção das fronteiras, a exemplo das 

operações Ágata e Pajé Brabo. 

 

Palavras-chave: PEF. Amazônia. Fronteira. Problemas. 
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ABSTRACT 

 

THE USE OF INFANTRY PELOTONS TO SOLVE THE PROBLEMS OF THE 

AMAZON 

 

AUTHOR: Cassiano Cardoso de Melo 

SUPERVISOR: Cpt Jonas Perreira Oliveira 

  

This work has as general objective to present and analyze the problems of the Amazon and to 

know the actions developed by the Brazilian Army together with other agencies to minimize 

these evils. Because the Amazon frontier is so long, the role of the Brazilian Army, using the 

PEFs, is extremely important, in view of the crimes that are practiced on the borders, such as: 

illegal mining, deforestation, wild animal trafficking, drug trafficking, and the need to protect 

national sovereignty. In the end, it was concluded that PEF are of great relevance for border 

protection, as in the case of the Ágata and Pajé Brabo operations. 

 

Keywords: PEF. Amazon. Border. Problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia tem como característica ser uma das regiões de maior expressão tanto no 

cenário nacional quanto mundial. Esse bioma justifica sua relevância por possuir a maior 

bacia hidrográfica do mundo, na qual está inserido um dos rios mais extensos do mundo, o 

Rio Amazonas. Além disso, nessa região se concentra uma grande diversidade de fauna e 

flora com espécies existentes somente nesse hábitat natural. Pode-se destacar também o 

Aquífero Alter do Chão que após estudos é considerado o maior reservatório de água doce do 

mundo. 

Diante de todas as riquezas presentes nessa região do país surgem em contraposição 

diversos problemas. O desmatamento é um dos exemplos dos males que afeta essa região, ele 

é realizado por vários motivos como extração de madeira, aumento da fronteira agrícola, 

crescimento das cidades, dentre outros. O garimpo ilegal também se manifesta em diversas 

áreas da floresta amazônica. Pode-se citar o tráfico de drogas, o tráfico de animais e a 

biopirataria como outros exemplos de ações que vêm com o passar dos anos destruindo e 

esgotando os recursos da Amazônia.  

Dessa forma, sendo o Exército Brasileiro (EB) um representante do Estado em locais 

onde não há outras instituições federais, e por estar ciente da situação que a região apresenta é 

de extrema valia problematizar a questão: quais as ações realizadas pelo EB com o apoio de 

outras agências para solucionar ou minimizar os problemas da região amazônica? 

Ainda, se pode apontar outras questões de estudos, visto que é preciso saber qual o 

verdadeiro impacto das atividades do EB nas ações criminosas citadas anteriormente; e, como 

são organizadas e desenvolvidas as operações interagências desde o seu planejamento até a 

execução. 

Tomando por base esses questionamentos, este trabalho tem como finalidade coletar 

informações e dados referentes à Amazônia e os problemas que afligem a região, de maneira 

que consiga demonstrar a grandeza dessa região, e justifique o motivo de ser cobiçada 

internacionalmente. Além disso, o trabalho busca apresentar as operações referentes aos 

problemas amazônicos que o Exército Brasileiro realiza nessa parte do país. 

Esta pesquisa justifica-se para constatar e comprovar os demasiados esforços que o 

Exército Brasileiro prestou e continua prestando em defesa da soberania da Amazônia, 

garantido dessa maneira a presença do Estado nos lugares mais remotos, e fazendo cumprir as 

leis e a constituição vigente no Brasil. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Apresentar e analisar os problemas da Amazônia e conhecer as ações desenvolvidas 

pelo Exército Brasileiro em conjunto com outras agências para minimizar esses males. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Entender as características da região que a tornam alvo de interesse de vários países 

estrangeiros. 

Constatar a motivação para as atividades criminosas assim como mensurar o impacto 

das ações do Exército Brasileiro em relação aos crimes cometidos nesse bioma brasileiro; 

Compreender como são empregados os pelotões em regiões de selva durante as 

missões, e como funcionam as operações interagências. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A FLORESTA AMAZÔNICA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Segundo Peixoto (2009), essa grande faixa de terra compreende 59% do território 

nacional, e abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Mato 

Grosso, Maranhão, Goiás e Tocantins fazem parte da Amazônia Legal, o conceito foi 

estabelecido no Brasil no ano de 1996 através de um Decreto-Lei. Essa área representa 67% 

das florestas tropicais do mundo.  

Amazônia Legal é um termo criado na forma de lei pelo governo com o intuito de 

melhor planejar o desenvolvimento social e econômico da Amazônia. Para isso, reuniu 

regiões com problemas sociais, econômicos e políticos idênticos. Assim, a expressão abrange 

além dos sete estados federativos da região norte, a região oeste do meridiano 44° Oeste do 

Maranhão e o estado do Mato Grosso (PEIXOTO, 2009). 

 

Figura 1 – Amazônia Legal 

      

 

                    
Fonte: WIKIPÉDIA (2020)  
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Para Coelho e Terra (2002), a floresta tropical, denominada floresta tropical úmida ou 

floresta amazônica é a maior floresta do mundo e possui um tipo de vegetação existente nesta 

área entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Suas características são: grande concentração 

de árvores altas, mata fechada e subdivididas durante o ano devido ao nível pluviométrico ser 

muito elevado, ou seja, região propícia a receber muitas chuvas, além de ter um clima quente. 

Meirelles (2006) afirma que este é o maior conjunto de florestas tropicais existente no 

mundo cuja sua maior porção está em território brasileiro 3,9 milhões de Km², drenadas pela 

bacia do rio Amazonas, Araguaia-Tocantins, Orenoco e outros menores. 

No entanto, devido à ação direta do homem sobre a natureza, isso vem causando 

grande impacto na floresta como a diminuição desta vegetação. Sendo assim deve haver 

maior conscientização da sociedade perante a relevância deste sistema para a sobrevivência 

neste planeta, pois sabe-se que esta magnífica região é responsável por ajudar na estabilização 

do clima mundial, sendo uma rica fonte de remédios e alimentos (MEILRELLES, 2006).  

A maior parte da região Amazônica está inserida na parte dos arqueanos de granito, 

representada pela depressão Amazônica. Na Era Paleozóica (420 milhões de anos atrás), a 

região era coberta pelo mar, após isso, foram acumulando sedimentos depositados no seu 

leito, explicando a formação da região amazônica (MEIRELLES, 2006). 

De acordo com Coelho e Terra (2002), o relevo da região Amazônica é 

predominantemente de baixas altitudes, consequência da agregação de sedimentos da era 

Paleozóica. É uma área de planícies, contudo possui um terreno bastante movimentado em 

determinadas regiões. 95% da Amazônia é composta por terras baixas, ora semi-planas, ora 

semi-onduladas, formando um imenso conjunto de colinas. Com relação a sua altimetria 

pode-se dizer que metade do relevo amazônico possui entre 100 – 500 metros, dando origem 

aos “socavões”, configuração planimétrica que dificulta as operações militares, e menos de 

2% acima dos 500 metros, dos quais estão presentes os picos mais altos do Brasil como o Pico 

da Neblina (2.993,8 m), maior altitude do país. 

O solo desta região, devido a sua formação geológica, é considerado de baixa 

fertilidade, efeito contrário à grandiosidade de sua floresta, pois essa é responsável em parte 

pela baixa fertilidade deste, já que para manter-se tão imponente quanto é, a floresta utiliza-se 

do processo de simbiose, ou seja, ela absorve e recicla todos os nutrientes proveniente de 

fontes de energia diversas deixando o solo pobre ou com utilização restritiva (COELHO e 

TERRA, 2002). 

De acordo com Santos (2002), devido a sua grandiosidade, a Floresta Amazônica é 

mundialmente conhecida pela sua riqueza e recursos, tanto que milhares desses ainda nem 
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foram catalogados demonstrando sua imensidão. E assim tendo como ponto de cobiça, seu 

valor agregado, milhares de espécies que possuem grande valor econômico e medicinal, 

responsável por tal atitude exterior. 

O subssolo da Amazônia apresenta grande potencialidade para uma grande variedade 

de minerais, tais como ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, 

ouro, prata, platina, paládio, ródio, estanho, tugstênio, tântalo, zircônio, terras-raras, urânio e 

diamante (SANTOS, 2002). 

Como exemplificação desse grande potencial mineral podemos citar a “província 

mineral de Carajás”. As jazidas de ferro de Carajás, com seus 18 bilhões de toneladas de 

minério, correspondem à maior concentração de alto teor já localizada no planeta (SANTOS, 

2002). 

Segundo Coelho e Terra (2002), a vegetação da região Amazônica caracteriza-se por 

árvores de grande e médio porte, cujas copas estão no dossel da floresta podendo chegar a 55 

metros de altura, sem contar as inúmeras menores que delas se dependuram. Sendo assim, a 

grande diversidade lhe custou a divisão em três áreas: mata de igapó, mata de várzea e mata 

de terra firme. 

A Mata de Igapó situa-se em terrenos alagados, próximos aos rios, tem por 

características ser uma área de extrativismos vegetal. Sua vegetação permanece sempre verde 

e suas árvores podendo chegar até 20 metros de altura (COELHO e TERRA, 2002). 

 

Figura 2 – Mata de Igapó 

                          
   Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 
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A mata de várzea está localizada em terrenos baixos, os quais estão sujeitos a 

inundações. Área de grande diversidade vegetal, na qual se destaca a seringueira, que é 

responsável pela extração do látex (COLEHO e TERRA, 2002). 

Diante do exposto, Coelho e Terra (2002) dizem que esta pode ser dividida em mata 

de várzea baixa e alta. Na alta, a água permanece por pouco tempo, favorecendo assim o 

crescimento da vegetação, que adquirem maior altura, sendo a seringueira pertencente a esta 

área. Na baixa, a vegetação se adequou a permanecer há mais tempo debaixo d’água, e é 

maior a presença de campos e vegetação arbustiva. 

                      

Figura 3 – Mata de Várzea 

 
Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 

 

A mata de terra firme, de acordo com Coelho e Terra (2002) está numa região mais 

elevada, não está sujeita às inundações e representa mais de 80% da cobertura vegetal desta 

região. Nesta área, a vegetação apresenta pelo menos quatro níveis de vegetação sendo eles: 

sub-bosque, arbóreo inferior, abóboda foliar e canópia. 

O fato de não sofrer com inundações favorece que árvores de grande porte se 

desenvolvam nesse tipo de ambiente, essas árvores podem chegar até 50 metros de altura. 

Outro fato interessante está relacionado com o fato de não haver grande quantidade de plantas 

rasteiras, pois as folhas das árvores maiores se entrelaçam impedindo a penetração de luz, o 

que torna seu interior muito úmido, escuro e pouco ventilado (BRASIL,2005). 
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Figura 4 – Mata de terra firme 

  
  Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 

 

Segundo Coelho e Terra (2002), a Amazônia é uma região de clima equatorial não 

uniforme, isto é, caracterizado pelo calor intenso, com temperaturas médias acima de 25° C e 

com variação térmica entre os meses que não superior a 4° C, tendo seu total pluviométrico 

anual em cerca de 1500 mm. 

Sendo assim, devido ao elevado índice pluviométrico, a região amazônica possui a 

maior bacia hidrográfica do mundo. Essa grande quantidade de chuva se deve a um eficiente 

sistema de evaporação, onde a vegetação retém e quase que imediatamente retorna ao ar em 

forma de vapor (COELHO e TERRA, 2002).  

Segundo Ferreira e Salati (2005), nessa região há presença de uma das maiores bacias 

hidrográficas do mundo – Solimões-Amazonas – está localizada também uma grande planície 

fluvial formada, predominantemente, por terrenos baixos, muitas vezes denominados de “Vale 

Amazônico”, o domínio amazônico possui 25 mil quilômetros de rios navegáveis e área 

abrangem seis países: Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela.   

Naime (2015) destaca a presença do Aquífero Alter do Chão que recentemente foi 

constatado por pesquisadores do Pará se tratar do maior reservatório em volume de água do 

mundo. Ele está localizado no subsolo dos estados do Pará, Amapá e Amazonas, estimam em 

480 mil km² a área do aquífero, e em mais de 500 metros. Este aquífero abastece as cidades de 

Santarém no Pará e quase a totalidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. 

Nesta região, devido às suas particularidades pode-se afirmar que a via aquática é a 

mais utilizada sabendo da quantidade de cursos d’águas existentes na mesma, isso tudo pela 
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falta de investimentos nas demais vias e também relacionado ao custo beneficio devido às 

peculiaridades da região (NAIME, 2015). 

Sabendo de sua grandiosidade, Meirelles (2006) afirma que a bacia amazônica é a 

maior bacia hidrográfica do mundo abrangendo uma área de 3,9 milhões km² no território 

nacional, totalizando dentre os demais países que são banhados por essa bacia uma área de 6,4 

milhões km². E para melhor entendimento o autor também faz alusão ao desdobramento na 

bacia hidrográfica na qual: o Igarapé é o rio nascedouro; Furo representa a ligação entre duas 

linhas, não tendo nascente; Paraná é um braço do rio; e Rio Mãe é o rio principal. 

Alguns dos principais afluentes do rio Solimões-Amazonas são: Purus, Madeira,  

Tapajós, Xingu, Negro, Trombetas, Paru e Jari. Logo podemos perceber tamanha 

grandiosidade que de importância impar para região estabelece um grande canal de transporte 

hidroviário, pois seus rios são na sua maioria navegáveis por um longo trecho 

(aproximadamente 3.700 km). Além disso, sua importância para a região é indiscutível desde 

a sobrevivência dos nativos, que utilizam-se de sua magnitude para obter alimentos (caça e 

pesca) e para transporte, até a fertilização de sua área contribuindo para tamanha riqueza 

vegetal-animal durante seu trajeto (MEIRELLES, 2006). 

 

Figura 5 – Bacia hidrográfica amazônica 

                 
Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 
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2.2 VULNERABILIDADES E ATIVIDADES CRIMINOSAS NA AMAZÔNIA 

 

2.2.1 Soberania nacional 

 

Segundo Peixoto (2009), atualmente uns dos problemas mais encontrados na fronteira 

amazônica está relacionado à ameaça internacional e nos seus diversos tipos de ações 

clandestinas. Por isso em vários destes problemas de cunho social, político e econômico, o 

Exército Brasileiro (EB) vem atuando como mediador e pacificador intervindo nessas 

questões, já que a atuação do Estado nessas áreas é incipiente. 

Sendo assim, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, pode-

se perceber logo em seu primeiro artigo a importância dada à essa questão fronteiriça, 

estabelecendo a soberania nacional. 

 
Art. 1º. – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democr5ático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I- A soberania [...] (BRASIL, 1988). 

 

 

             Diante do exposto ratifica-se a importância dada pelo Estado aos aspectos como 

soberania, não-intervenção e igualdade entre os estados. A soberania trata-se de um dos 

elementos formais do estado, ao lado da ordem jurídica, e pode ser definida como a qualidade 

do poder do estado que o situa acima de qualquer outro no âmbito interno, e que o coloca no 

mesmo plano do poder de outros estados. O poder do estado é, necessariamente, supremo, 

soberano. Se o governo é uma das causas formais do estado, a soberania é a diferença 

específica do governo, é seu traço identificador (AZAMBUJA, 1988). 

Portanto, a soberania do estado, diz Azambuja (1998), pode ser considerada sob os 

aspectos interno e externo. Pelo primeiro, o poder do estado impera sobre qualquer outro no 

âmbito de seu território. Indivíduos e sociedades formadas por estes submetem-se ao poder do 

Estado, auto-limitado pela própria lei. Pelo segundo, observa-se que, nas relações recíprocas 

entre os Estados, não há subordinação nem dependência, mas igualdade. Quanto às 

características da soberania, a doutrina clássica francesa já apontava as seguintes: unidade, 

indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. 
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2.2.2 Ameaça internacional 

 

Com o aumento generalizado dos meios de comunicação e o avanço significativo dos 

meios tecnológicos, assim pode-se dizer que estamos no auge da globalização, na qual a 

interação entre os países se tornou muito mais complexa. 

De acordo com Santos (2002), vê-se cada vez mais as ingerências de quem tem poder 

sobre os que não têm, resumindo a relação dos países desenvolvidos sobre os que estão em 

desenvolvimento. Para tanto, isso vem se tornando uma ameaça aos países em 

desenvolvimento, no caso do Brasil pode-se afirmar que tal ameaça se reveste até sobre o 

poder que cada um tem sobre sua soberania, e isso é notável quando outros países, países 

ricos, tem intenção de galgar recursos sobre a Amazônia.  

Nas últimas décadas é notório o interesse das demais nações na Amazônia, por ser 

considerada umas das regiões mais ricas em recursos naturais e além de tudo ser considerada 

o “pulmão do mundo”, e isso pode ser visto no interesse de importantes autoridades destes 

países em relação ao Brasil como em algumas frases: “Ao contrário do que os brasileiros 

pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Oferecemos o perdão da divida externa 

em troca da floresta”, Al Gore, antigo vice-presidente dos EUA (1989), “O Brasil deve 

delegar parte dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes”, 

Gorbachev, antigo ex-presidente da ex-URSS (1992). Em manchete do New York Times 

indaga: “de quem realmente é a Amazônia?”, (31 de maio de 2008): “Caso o Brasil resolva 

fazer uso da Amazônia, pondo em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar 

prontos para interromper este processo imediatamente”, General Patrick Hugles (Chefe do 

órgão central de informações do Exército Americano) em uma conferência no MIT (Instituto 

de Tecnologia de Massachusset), (22 de maio de 2008) de acordo com matéria publicada no 

jornal O Globo, 28 de maio de 2008. 

Sabendo do interesse desses países pela Amazônia resta ao Estado protegê-la contra 

estas ameaças de forma a integrar nesta área: a unidade militar do (EB) – o Pelotão Especial 

de Fronteira na região amazônica, visando repelir as ações que possam comprometer a 

soberania nacional e que tentam internacionalizar a Amazônia. E para manter a autoridade 

nacional na região os PEF realizam a ocupação e o povoamento das áreas fronteiriças da 

região amazônica.    
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2.2.3 Narcotráfico 

 

É de conhecimento geral que o crime organizado possui como um dos seus principais 

sustentáculos financeiros o tráfico de drogas, sendo assim, com o passar dos anos os 

criminosos despertaram para a necessidade de controlar desde a fabricação da droga até a sua 

venda. A partir dessa mudança de atitude, foi possível aumentar as remessas de lucros 

oriundas desse comércio ilegal. 

Um aspecto importante sobre o panorama do Brasil, está no Relatório do Escritório 

das Nações Sobre Drogas e Crime (UNODC, 2013; 2014) que aponta para o crescimento do 

consumo de cocaína no país, o que, de certa forma, é favorecido por sua localização 

geográfica próximo aos maiores produtores de cocaína do mundo, pelo aumento do poder de 

compra no país e pela conectividade existente entre organizações criminosas como o Primeiro 

Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e a Família Do Norte (FDN), 

conectados aos cartéis Colombianos. Este tipo de organização torna-se, portanto, uma espécie 

de empresa multinacional do tráfico de drogas, com mecanismos e estruturas de poder 

consolidados, com atores cujas funções são bem definidas e os espaços de atuação bem 

delimitados, os quais obedecem a comandos hierárquicos (GEOGRAPHIA OPPORTUNO 

TEMPORE, 2017, p.53). 

A Amazônia é um dos principais corredores de transporte de drogas em escala global, 

esse papel é garantido pelo rio Amazonas, rio que possibilita a ligação do Atlântico ao 

Pacífico. Há diversas rotas que conectam a Amazônia Brasileira aos países andinos.  

 

 Figura 6 – Redes e fluxo do tráfico de drogas na Amazônia 

 

Fonte: Polícia Federal/ Pesquisa de Campo (2016). 
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Figura 7 – Caminho da maconha 

 
Fonte: Uol notícias (2018) 

 Conforme constatamos nos mapas acima são diversas as formas de entrada da droga 

no país. A Bolívia, por exemplo, utiliza o estado do Mato Grosso para escoar seus ilícitos, 

com uso de rotas terrestres e aéreas que levam a droga do Oeste do Pará para a região do 

Xingu, a partir do município de Altamira (Sudeste do Pará), até os municípios de Conceição 

do Araguaia, Redenção e Marabá e para o Norte do Tocantins até Palmas, chegando até o 

Sudeste do Brasil. Já o Peru, possui predomino de rotas fluviais para distribuição de seus 

narcóticos. Os destinos das rotas são em direção aos estados de Rondônia e Acre; do estado 

do Amazonas em direção ao rio Amazonas e seus afluentes da margem direita 

(GEOGRAPHIA OPPORTUNO TEMPORE, 2017, p.61). 

 Segundo a Geographia Opportuno Tempore (2017, p.61): 

 
Nesse arco, as cidades de São José Chiquitos, San Ignacio, San Matias, Guajará 

Mirin e a capital La Paz, todas na Bolívia, funcionam como nós ou nexos conectados 

que dão sentido a toda a estrutura espacial em redes e chega até às cidades da 

Amazônia, sem respeitar os limites fronteiriços. As cidades de Cusco e Pucallpa e 

Iquitos, no Peru, são os nexos das redes; no arco Central e Sul da fronteira, com 

forte integração com o estado do Amazonas pelos rios, destacam-se as cidades de 

Porto Walter e Assis Brasil no Acre. 

 

 Ao analisar a Colômbia, damos destaque a cidade de Letícia, na fronteira com 

Tabatinga, importante ponto para transporta das drogas. Por fim, há uma conexão de Bogotá 

até Pacaraima e Boa Vista passando pela Venezuela. 
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Como explicado, essas rotas têm como característica utilizar diversos modais de 

transporte como as estradas, rios e trilhas no meio da floresta que são criadas por “mulas”, 

pessoas geralmente de baixa renda que fazem o transporte de pequenas quantidades de droga 

a pé por dentro da floresta. Essa complexa rede de escoamento torna difícil o trabalho das 

forças policiais de mitigar o problema das drogas nas cidades. 

Atualmente, o Brasil além de ser um ponto de passagem importante para o mercado 

europeu se tornou um grande polo consumidor. Segundo estudo contido no anexo do decreto 

nº 9761, de 11 de abril de 2019, o uso de drogas ilícitas no Brasil cresceu consideravelmente, 

com destaque para o uso de maconha. Um estudo domiciliar realizado no ano de 2012 aponta 

que 6,8% da população adulta e 4,3% da população adolescente declararam já ter feito uso da 

substância, ao menos, uma vez na vida. Em relação a cocaína o resultado do estudo nos 

mostra que pelo menos 3,8% entre os adultos e 2,3% entre os adolescentes já fez o uso da 

substância. Fazendo referência ao crack o estudo apresenta dados numéricos relacionado ao 

uso de 1,3% para os adultos e 0,8% para adolescentes. No tocante aos números apresentados, 

podemos deduzir que o acesso e a exposição as drogas ilícitas está mais facilitado 

ultimamente. 

Por tal situação explícita, o risco da internacionalização da Amazônia sempre está em 

constante discussão no cenário internacional, e isso leva à ameaça da soberania nacional, 

como já explicado. Desta forma, conseguimos entender a importância dos PEF como vetor de 

inteligência na faixa de fronteira a fim de inibir a ação ilícita dos narcotraficantes e impedir 

que o crime organizado avance sobre as fronteiras do Estados Nacionais.  

 

Figura 8 – Área de atuação das FARC em prol do narcotráfico 

 
Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 



22 

 

 

2.2.4 Garimpo 

 

Garimpo ilegal é uma atividade de extrativismo mineral, que usa geralmente 

equipamentos rudimentares. Essa atividade traz uma série de consequências negativas tanto 

para o indivíduo quanto para o meio ambiente. O principal problema enfrentado é o uso de 

mercúrio, que através de uma reação em cadeia contamina os rios, peixes e o próprio ser 

humano. 

Segundo Moraes (2018), “no Brasil, a valorização do metal, de 149% desde 2010, com 

o grama valendo na última sexta R$153,23 – é apontado como uma das razões do 

recrudescimento do garimpo ilegal na Amazônia nacional, cujo polo minerador localiza-se na 

região do rio Tapajós. 

Figura 9 – Garimpo ilegal na Amazônia 

 
Fonte: Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciado (2018) 

O garimpo, na maioria dos casos, é uma atividade ilegal e informal, tão antiga quanto 

à chegada dos europeus à América. É realizado para a extração de diversos elementos de alto 

valor unitário, como o ouro, o diamante, a esmeralda e o estanho. O garimpo torna-se uma 

atividade preocupante para a integridade da Amazônia pelo fato de atrair muitas pessoas, 

entre elas estrangeiros, que vêm para o Brasil de forma ilegal. Segundo depoimento do 

geólogo Everi Aquino, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM): “em 400 

garimpos no Tapajós, são movimentadas cerca de 40 mil pessoas” (O LIBERAL, 16.04.2006 

apud MEIRELLES, 2006, p.219). 

Outro problema, também, gerado pela atividade de garimpo é o conflito entre 

garimpeiros e índios. Desde a década de 1970, em Roraima e no Amazonas os índios vêm 
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sofrendo com a mineração sendo estes, em muitos dos casos, as principais vítimas. 

Atualmente, o cuidado do governo é com a invasão de áreas indígenas, como no caso da 

reserva Raposa Serra do Sol (MEIRELLES, 2006). 

Figura 10 – Garimpo em áreas indígenas  

 
Fonte: Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georeferenciado (2018) 

A atividade de garimpo trás consequências sérias para a população local. O primeiro 

impacto é no nível pessoal, muitos garimpeiros com baixo grau de escolaridade acham que o 

garimpo irá lhes trazer riqueza e vivem buscando novas áreas de garimpo na esperança de 

mudar de vida. Outro ponto a ser tratado é a questão da degradação ao meio ambiente. Com a 

utilização de produtos químicos como, por exemplo, o mercúrio, os garimpeiros poluem o 

solo e os rios trazendo sérios problemas de saúde para população local (MEIRELLES, 2006). 

Em depoimento prestado para Arini (2019), um garimpeiro afirma “Se eu tivesse na 

roça não tirava nem meio mínimo [R$ 499 reais]. Não tivemos chance de estudo, aqui é o 

melhor que temos”. Ao analisar a realidade de garimpeiros podemos entender o porquê dessa 

atividade ser de difícil erradicação. 

 

2.2.5 Desmatamento 

 

De acordo com Meirelles (2006), o desmatamento é uma atividade constante no 

território amazônico desde as premissas do movimento de expansão agrícola trazido para essa 
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região pelo povo sulista e nordestino que vieram de suas terras em busca de oportunidade. O 

Brasil é um país tipicamente produtor de produtos primários como: soja, cana, agropecuária, 

principalmente a exploração madeireira, que é uma das principais fontes de renda desses 

esquecidos povoados, e dentre outros. Isso tudo fez com que a fronteira agrícola do Brasil 

crescesse, já que na região ocupada, Centro-Sul, estava inchada, ou seja, a demanda já era 

pequena, para o Norte – região Amazônica, que por consequência desta atividade para o seu 

melhor desempenho utilizam-se métodos como o desmatamento. 

Portanto, o desmatamento também contribui para o aumento da instabilidade social 

econômica e política desta região, pois nessas áreas na qual o poder do Estado praticamente 

não existe, as atividades ilegais ganham vulto, de tal forma, a colaborar com o 

enfraquecimento da soberania nacional, instaurando um poder paralelo, e utilizando as 

grilagens para subtrair território nacional. Desta forma esse poder, que por aliciamento de 

grandes empresas até mesmo multinacionais, adentram na Amazônia a fim de conquistar e 

utilizar-se da nossa riqueza, internacionalizando o território (MEIRELLES, 2006). 

Peixoto (2009) afirma que em 2002, aproximadamente 47% da Amazônia brasileira 

estavam sob algum tipo de pressão humana, incluindo desmatamento, zonas de influência 

urbana, assentamentos de reforma agrária, áreas alocadas para prospecção mineral e reserva 

garimpeira, bem como áreas sob pressão indicadas pela incidência de focos de calor.  

A derrubada de árvores está relacionada à construção de rodovias e a movimentos 

migratórios. O acesso rodoviário facilita a entrada na mata e a extração seletiva de madeira, 

segundo estimativas da Imazon, com base em imagens de satélites, há 95,4 km de estradas 

clandestinas na Amazônia Legal, sendo que a maioria delas está localizada no Estado do Pará 

(PEIXOTO, 2009). 

 

2.2.6 Tráfrico de animais silvestres 

 

A lei 5.197/67 classifica como crime o uso, perseguição, apanha de animais silvestres, 

caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos derivados de sua caça, 

além de proibir a introdução de espécie exótica (importada) e a caça amadorística sem 

autorização do Ibama. Criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios e 

répteis em bruto. 

No entanto, na Amazônia é crescente o tráfico de animais silvestres. O IBAMA 

(2010) conceitua tráfico de animais silvestres como sendo “a retirada de espécimes da 

natureza para que possam ser vendidos no mercado interno brasileiro ou para o exterior”. 
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IBAMA (2010) informa que o tráfico de animais silvestres ocorre desde os tempos do 

descobrimento do Brasil, quando um enorme número de aves, como araras e papagaios foram 

mandados para Portugal.  No entanto, observa-se que até os dias de hoje há tráfico de animais 

silvestres, principalmente para a Europa e Estados Unidos, sendo que a Inglaterra é o 

principal importador de penas de aves, conforme dados do IBAMA. 

De acordo como Renctas (2011) esse comércio tem movimentado cerca de US$ 2,5 

bilhões por ano. 

Segundo o IBAMA (2010) a maioria dos animais são capturados em seus habitats 

naturais e levados via terrestre ou fluvial para serem vendidos em feiras ou a atravessadores, 

que por sua vez os levam para os grandes centros. Quando exportados os mesmos são levados 

para as fronteiras ou aeroportos. 

Segundo Renctas (2011): 

As redes de tráfico de vida silvestre, como toda rede criminosa, possuem grande 

flexibilidade e adaptabilidade e se junta a outras categorias ou atividades (legais ou 

ilegais), tais como drogas, armas, álcool e pedras preciosas. Seus produtos são 

geralmente enviados das mesmas regiões e possuem procedimentos parecidos como 

falsificação, suborno de autoridades, sonegação fiscal, declarações alfandegárias 

fraudulentas, entre muitas outras. 

 

Hernandez (2006) afirma que muitas vezes os traficantes infiltram seu pessoal em 

órgãos públicos, no intuito de facilitar o tráfico, levando propina aos funcionários, o que 

torna difícil localizar os traficantes. 

Ainda segundo Hernandez (2006) os principais compradores de animais silvestres 

são: zoológicos e colecionadores particulares, laboratórios para utilizar em pesquisas 

científicas, petshops, pessoas que os utilizam para subprodutos. 

Wasser et at (2008) chamam atenção para o fato de que o tráfico de animais traz um 

lucro muito grande para quem o pratica, no entanto observam os autores que as penas são 

pequenas e raramente são instaurados processos contra esses indivíduos, o que facilita a ação 

destas pessoas. 

 

 

2.3 OPERAÇÕES E EMPREGO DOS PELOTÕES NA SELVA 

 

Segundo Brasil (2005), para se realizar uma operação/patrulha em ambiente de selva é 

necessário que se tenha uma preparação diferente. Uma das peculiaridades desse tipo de 

missão é que os homens que são empregados devem estar preparados para sobreviver na 
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selva. Além disso, não há deslocamentos noturnos na floresta e a dificuldade de contato visual 

obriga a determinação de medidas especiais de coordenação e controle. 

Conforme consta em Brasil (2005), “por haver abundância de águas interiores e, em 

consequência, a ocorrência de ambientes operacionais ribeirinhos, são comuns as patrulhas 

fluviais”. Esse é um tipo de patrulha que o militar que esteja operando nessa região deve estar 

familiarizado, por conseguinte, há necessidade de uma preparação adequada de material e 

pessoal. Medidas como manutenção das embarcações; prever colete salva-vidas para todos os 

militares e a quantidade de suprimento que será necessário para cada missão se tornam 

fundamentais para lograr êxito nas operações. 

Segundo Brasil (2005, p 4-22): 

 
a. A patrulha deverá iniciar a missão tendo o máximo de suprimento 

necessário para concluir a missão. Nos casos de patrulhas com maior duração, 

devem ser previstos ressuprimentos. 

b. As aeronaves de asa rotativa, fixas e embarcações podem ser empregadas 

nos ressuprimento, na evacuação e nos recompletamentos. 

 

Umas das características dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) é o seu emprego 

para solucionar diversos problemas que afligem a Amazônia brasileira como garimpo ilegal, 

desmatamento, tráfico de drogas entre outros.  

De acordo com Campelo (2008), a operação Pajé Brabo é um exemplo do emprego 

dos pelotões de selva. Após denúncias recebidas pela Procuradoria da República de Itaituba 

(PA) de atividades ilegais de garimpo em terras-indígenas, diversos órgãos em conjunto 

atuam para coibir o funcionamento da exploração de minério na região sudoeste do Pará. 

Essa operação resultou na destruição de oito escavadeiras hidráulicas e um trator, que 

eram usados para exploração de ouro na Terra Indígena (TI) Munduruku, situada entre os 

municípios de Jacareacanga e Itaituba (CAMPELO, 2018). 

O  Comando Militar da Amazônia (CMA) assim como o Comando Militar Norte 

(CMN) realizam constantemente operações presença que visam coibir as atividades ilegais na 

região. Recentemente os militares do 3º BIS apreenderam 450kg de skunk em um Posto de 

Controle de Interdição Fluvial, na região de Santa Isabel do Rio Negro (BRASIL, 2018). 
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Figura 11 – Drogas apreendidas pelo Exército 

 
Fonte: Comando Militar da Amazõnia (2018) 

Em virtude dos novos desafios enfrentados pela segurança pública e pela 

complexidade dos problemas, o Exército Brasileiro (EB) tem realizado operações de 

cooperação e coordenação com agências (OCCA). 

Segundo Brasil (2017): 

 
São operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 

instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. Destinam-se a 

conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 

propósitos convergentes que atendem ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade 

de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os envolvidos 

a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos. 

  

A Operação Ágata é uma operação conjunta das Forças Armadas Brasileiras em 

coordenação com outros órgãos federais e estaduais e que tem como principal missão o 

patrulhamento da fronteira terrestre do Brasil. Teve início em 2011, por meio de um decreto 

assinado pela então Presidente da República Dilma Rouseff, e não tem data para término, pois 

é realizada periodicamente nos dias de hoje (CAMPELO, 2018). 

Como resultados foram apreendidos diversos materiais ilícitos como, veículos 

roubados, embarcações ilegais, armas, drogas, munições e explosivos caseiros. Além dessas 

ações coercitivas, são realizadas ações cívico-sociais em prol dos mais necessitados, como por 

exemplo, atendimentos médicos e odontológicos coletivos (CAMPELO, 2018). 
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2.3.1. Os pelotões de fronteira e sua atuação 

 

Os pelotões especiais de fronteira são uma espécie de vanguarda avançada do 

Comando Militar da Amazônia (CMA). Compostos em média por 50 soldados e oficiais, e 

obedecendo a padrões arquitetônicos assemelhados, eles se distribuem em pontos estratégicos 

de fronteira, quase sempre localizados à beira dos grandes rios amazônicos (SENADO, 2006). 

Figura 12 – Localização dos PEF 

 
Fonte: WIKIPÉDIA (2020) 

Segundo o Exército Brasileiro (2015), o 1º. Pelotão Especial de Fronteira (PEF) do 

Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron RR/7ºBIS) situa-

se na cidade de Bonfim, tendo sido criado no ano de 1969, estando a aproximadamente 1230 

Km de Rio Branco, onde encontra-se acesso pela rodovia BR-401. 

Encontra-se sob sua responsabilidade uma parte da fronteira com a Guiana, possuindo 

oito residências para as famílias dos oficiais e sargentos que não residem em Bonfim. Além 

de soldados brasileiros este Pelotão incorpora soldados com dupla cidadania. Estão em 

permanente contato com os índios Makuxi e Wapixana (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015). 

De acordo com o Exército Brasileiro (2015), o 2º. PEF do C Fron RR/7ºBIS situa-se 

na cidade de Normandia, tendo sido instalado em 1969, ficando a 185 Km de Boa Vista e 

tendo acesso pela BR-401, porém os últimos 80 Km são estrada de chão, a qual se encontra 

em estado precário. Protegendo a fronteira com a Guiana, têm contato diário com os índios 
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Makuxi e Wapixana e possui oito PNR1 para abrigar as famílias de oficiais e sargentos que 

não residem em Normandia. 

De acordo com o Exército Brasileiro (2015), o 3º. PEF do C Fron RR/7ºBIS situa-se 

no município de Pacaraima desde o ano de 1973, estando a uma distância de 215 Km de Boa 

Vista, sendo responsável pela guarda de uma parte da fronteira seca da Venezuela, estando 

em constante contato com os índios Makuxi e Taurepang. Além de incorporar soldados 

brasileiros, também incorpora soldados de dupla cidadania. Possui oito PNR para as famílias 

dos oficiais e sargentos que não residem em Pacaraima. 

Segundo o Exército Brasileiro (2015), o 4º. PEF do C Fron RR/7ºBIS situa-se na 

cidade de Alto Alegre e teve sua fundação em 1988, ficando a uma distância de 330 Km de 

Boa Vista. Localizado na selva, qualquer tipo de acesso ou apoio é feito via aérea, sendo o 

mesmo responsável pela guarda da fronteira com a Venezuela. O Pelotão encontra-se em 

contato diário com mais de 1000 índios da tribo dos Yanomamis e possui onze PNR para as 

famílias de oficiais, sargentos e cabos que ali residem. 

Segundo o Exército Brasileiro (2015), o 5º. PEF do C Fron RR/7ºBIS situa-se na 

cidade de Amajari, tendo sido fundado em 1995 e estando a 445 Km de Boa Vista. Por 

encontrar-se no meio da selva qualquer acesso é feito por meio de aeronaves. Tem como 

objetivo guardar parte da fronteira seca com a Venezuela. 

Convivem diariamente com cerca de 2000 índios das tribos Sanumá e Yekuana, tendo 

dois índios da tribo Yekuana servindo como soldados. Possui onze PNR para as famílias de 

oficiais, sargentos e cabos que ali residem (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015). 

De acordo com o Exército Brasileiro (2015), o 6º. PEF do C Fron RR/7ºBIS situa-se 

na cidade de Uiramutã, ficando a 310 Km de Boa Vista e tendo sido o mesmo fundado em 

2002, sendo responsável pela guarda de uma parte da fronteira com a Guiana. 

O acesso ao local é feito por três rodovias, as BRs 174, 433 e 171, no entanto os 

últimos 140 Km são de estrada de chão em estado precário. Possui contato diário com índios 

Makuxi, Ingarikó e Patamona, além de onze PNR para as famílias de oficiais e sargentos que 

moram em Uiramutã. 

De acordo com Baines (2004) a fronteira Brasil-Guiana é uma fronteira de fácil acesso 

terrestre, possuindo campos abertos com muitas árvores, onde além da população indígena 

 
1 Próprios Nacionais Residenciais: imóveis residenciais sob a jurisdição da administração central do Ministério 

da Defesa 
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também há a população de não indígenas, que vieram para a fronteira devido à construção da 

BR 174 que liga Roraima ao resto do Brasil. 

Com isso houve um processo de aceleração da economia na região e segundo Baines 

(2004) 80% dos moradores locais são índios. No ano de 2000 houve a necessidade da 

implantação de um Pelotão Especial de Fronteira, o que criou um certo conflito com os 

índios. 

Ao analisarmos os PEF do C Fron RR/7ºBIS podemos deduzir algumas dificuldades 

que se aplicam a maioria dos outros pelotões de fronteira instalados na fronteira amazônica 

que são: falta de luz constante, comida racionada em virtude de atrasos no avião que leva 

mantimentos uma vez ao mês, dificuldades de transporte e comunicação e principalmente, a 

distância entre a civilização e a família. 

Nessas localidades o militar é exposto a um novo dogma, que deve ser aprendido e 

vivenciado. Essa doutrina é comumente chamada de tríade do PEF (vida-combate-trabalho). 

A vida, está relacionada com todas as ações para manter as instalações e o pelotão 

funcionando, nesse quesito se enquadram racionamento de energia e gasolina por exemplo. O 

trabalho, diz respeito a parte administrativa e podemos citar a criação de animais e 

agricultura. Por fim, o combate é efetivamente a manutenção das fronteiras e inibir os crimes 

transfronteireiços. Além disso, rotineiramente há o contato com a comunidade indígena que 

está próxima com a finalidade de prestar todo assistência social. 

No ano de 2019 o Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º 

BIS), por intermédio do 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF), juntamente com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESAC) e a Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Rosa do Purus, executou uma Ação Cívico-Social (ACISO) no município de Santa Rosa do 

Purus, AC. Foi proporcionado 348 atendimentos médicos, 93 atendimentos odontológicos (11 

extrações, 37 limpezas e 45 restaurações), 40 atendimentos de enfermagem, 162 atendimentos 

na farmácia, 38 exames Papanicolau, 75 ultrassonografias, 68 exames laboratoriais e 27 

atendimentos com a assistência social (BRASIL, 2019). 

 

Conforme informou Brasil (2019), o Comando de Fronteira Rondônia/6º Batalhão de 

Infantaria de Selva (CFRO/6º BIS), realizou a Operação Escudo com a finalidade de atuar 

contra crimes ambientais e ilícitos transfronteiriços, tais como narcotráfico e tráfico de armas 

e munições. As ações ficaram a cargo do 1º PEF do CFRO/6º BIS no município de São 

Francisco do Guaporé. A região passa por forte degradação ambiental, com movimento 

intenso de pessoas, inclusive utilizando olheiros e rádios de comunicação. Ao final, os 
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resultados foram 04 (quatro) pessoas detidas e os seguintes materiais apreendidos: 02 (duas) 

motosserras; 02 (dois) caminhões com madeira Itaúba; 06 (seis) motocicletas; munições de 

caça; gasolina; e óleo queimado (BRASIL, 2019). 

Figura 13 – Apreensão de madeira 1º PEF do CFRO/6º BIS 

 
Fonte: Comando Militar da Amazônia (2019) 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares 

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a 

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além 

de propiciar a verificação das etapas de estudo. 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

O estudo foi desenvolvido a partir da pesquisa bibliográfica do tipo descritiva. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Foram realizadas pesquisas em manual do Exército Brasileiro, livros e artigos em 

bancos de dados eletrônicos, os quais diziam respeito ao tema. Foram realizados fichamentos 

do material coletado, os quais posteriormente deram embasamento à parte teórica do estudo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 No decorrer dos estudos constatamos a imensidão da região Amazônica, detentora de 

diversas riquezas. Sendo uma delas a sua capacidade hídrica imensurável, que além de gerar 

energia e ser o principal meio utilizado para transporte é também a base da vida dos 

ribeirinhos. Outra característica que se destacou foi o potencial das matas, que abrigam uma 

biodiversidade ímpar capaz de proporcionar recursos naturais para serem utilizados na 

Ciência e pela indústria. 

 Contudo, todas essas peculiaridades despertam a cobiça de agentes estrangeiros e 

criminosos locais, que visando apenas o lucro, exploram de forma desmedida e descuidada os 

recursos oferecidos pela floresta. Ao abordar esse aspecto destacaram-se:  o garimpo, tráfico 

de animais silvestres, desmatamento e narcotráfico. Foi verificado que as atividades 

anteriormente citadas se tornaram um mercado muito lucrativo, e dessa forma dificultam a 

erradicação desses males. 

 Buscando coibir esses crimes o Exército Brasileiro criou os Pelotões Especiais de 

Fronteira e os instalou nas proximidades das divisas com outros países. Os PEF cumprem a 

função de ser a vanguarda mais avançada e uma de suas atribuições é fazer as leis serem 

cumpridas, eles são muitas das vezes os únicos representantes do Estado. Além disso, as 

operações dos Batalhões de Infantaria de Selva com a participação de outras agências têm 

dado resultados otimistas, que gradativamente estão minando o crime organizado e reduzindo 

os focos de ilícitos na Amazônia brasileira. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem brasileira à segurança nas fronteiras nos últimos 30 anos tem sido um 

sucesso em vários níveis. No nível fundamental das relações civil-militares, os militares 

brasileiros demonstraram iniciativa, paciência e adaptabilidade ao recomendar uma nova 

abordagem para a fronteira, prevendo segurança e, em seguida, servindo como parceiro de 

diversas agências civis. 

A Floresta Amazônica possui riquezas inumeráveis, e a extensão de seu território com 

fronteira de outros países exige que haja a participação do Exército Brasileiro a fim de 

colaborar com órgãos governamentais na fiscalização das mesmas. 

Diante dos resultados apresentados pela pesquisa pôde-se constatar que o Pelotão 

Especial de Fronteira – PEF, que é uma célula de vigilância na fronteira nacional, mesmo com 

todos os problemas enfrentados devido às dificuldades da região amazônica como: o 

isolamento geográfico, a falta de meios, falta de ação governamental, principalmente por este 

não enviar recursos necessários para a manutenção das células, sem falar nas ameaças 

constantes que a região amazônica possui, devido a sua imensidão, como por exemplo: o 

grande interesse internacional, conflitos por terras, o narcotráfico, os problemas relacionados 

as reservas indígenas, o garimpo, dentre outros, contudo vê-se no PEF a única entidade 

representativa do Estado, que proporciona àquele cidadãos o sentimento de brasilidade. Sendo 

assim, pôde-se comprovar que os PEF são excelentes ferramentas utilizadas pelo Exército 

Brasileiro na manutenção de suas fronteiras amazônicas. 

No decorrer do estudo foram citadas duas operações desencadeadas pelo Exército 

Brasileiro nas fronteiras, a Operação Pajé Brabo, a qual resultou na destruição de oito 

escavadeiras hidráulicas e um trator, que eram usados para exploração de ouro na Terra 

Indígena (TI) Munduruku, situada entre os municípios de Jacareacanga e Itaituba. E a 

Operação Ágata, a qual culminou com a apreensão de diversos materiais ilícitos como, 

veículos roubados, embarcações ilegais, armas, drogas, munições e explosivos caseiros. Além 

dessas ações coercitivas, são realizadas ações cívico-sociais em prol dos mais necessitados, 

como por exemplo, atendimentos médicos e odontológicos coletivos. 

Por fim, concluímos que o EB desenvolve um trabalho ímpar para mitigar os 

problemas da região através das diversas operações no decorrer do ano. As atuações tanto dos 

batalhões de selva quanto dos PEF se mostraram fundamentais para manter a soberania 

nacional seja com operações presença ou missões de maior vulto que contam com o apoio de 

outras agências.  
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