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 RESUMO 

 

O PELOTÃO DE INFANTARIA NO COMBATE AOS PROBLEMAS DA 

AMAZÔNIA E COMO ISSO PODE IMPACTAR NA SOBERANIA BRASILEIRA 

  

AUTOR: Igor Vinícius Luciano Silva 

ORIENTADOR:  Jonas Pereira de Oliveira - Capitão 

 

A Amazônia, maior floresta tropical do mudo, possui uma vasta riqueza, com um grande 

potencial econômico e estratégico, porém apresenta alguns problemas que podem gerar 

impactos negativos na soberania brasileira. O Brasil soberano está vulnerável devido a 

ampliação do conceito de segurança, uma vez que agora o narcotráfico e a cobiça internacional 

na floresta podem causar graves consequências a nação. O Exército Brasileiro, sendo um dos 

responsáveis por garantir a proteção e a soberania do país, utiliza-se dos seus pelotões de 

infantaria de selva para combater essas adversidades. O presente trabalho se apresenta com o 

objetivo de avaliar a importância dos pelotões de Infantaria no combate aos problemas da 

Amazônia e como isso pode impactar na soberania brasileira sobre esse bioma.  Para tanto, são 

evidenciados a importância e os principais problemas dessa floresta, o posicionamento das 

unidades de infantaria e suas principais operações. Além disso, é verificado a definição de 

soberania e analisado como ela está sendo ameaçada. Para auxiliar na pesquisa, são realizados 

questionários com oficiais que possuem experiencia trabalhando na Amazônia e seus resultados 

apontam para uma excelente atuação dos pelotões de infantaria nessa região. Por fim, após 

discussões, é apresentado a importância dessas frações para a Amazônia e é proposto um 

aumento das unidades de infantaria na região. 

 

Palavras-chave: Amazônia; Soberania; Pelotão de Infantaria; Exército Brasileiro; Problemas 

ambientais. 
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ABSTRACT 

 

THE INFANTRY PLATOON IN THE FIGHT AGAINST THE AMAZON 

PROBLEMS AND HOW THIS CAN IMPACT ON BRAZILIAN SOVEREIGNTY 

 

AUTHOR: Igor Vinícius Luciano Silva  

ADVISOR: Jonas Pereira de Oliveira – Capitão  

 

The Amazon, the largest tropical forest in the world, has a vast wealth, with great economic and 

strategic potential, but has some problems that can have negative impacts on Brazilian 

sovereignty. Sovereign Brazil is vulnerable due to the expansion of the concept of security, 

since drug trafficking and international greed in the forest can now have serious consequences 

for the nation. The Brazilian Army, being one of those responsible for guaranteeing the 

protection and sovereignty of the country, uses its platoons of jungle infantry to combat these 

adversities. The present work is presented with the objective of evaluating the importance of 

the Infantry platoons in combating the problems of the Amazon and how it can impact on the 

Brazilian sovereignty over this biome. For that, the importance and the main problems of this 

forest, the positioning of the infantry units and their main operations are highlighted. In addition, 

the definition of sovereignty is verified and analyzed as it is being threatened. To assist in the 

research, questionnaires are carried out with officers who have experience working in the 

Amazon and their results point to an excellent performance by the infantry platoons in that 

region. Finally, after discussions, the importance of these fractions for the Amazon is presented 

and an increase in infantry units in the region is proposed. 

 

Keywords: Amazon; Sovereignty; Infantry Platoon; Brazilian Army; Environmental Problems. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, ocupa nove países da América do Sul, 

sendo que 67,8% do seu território está localizada no Brasil. Essa floresta é conhecida por 

possuir uma vasta riqueza graças a sua biodiversidade, reservas minerais e por possuir a maior 

bacia hidrográfica do planeta. Todas essas características, além de gerar sobre ela um grande 

potencial econômico e estratégico, faz com que grandes potências mundiais queiram intervir e 

utilizar seus recursos para benefício de suas próprias nações. 

A cobiça internacional sobre a Amazônia ocorre de maneira dissimulada, uma vez que 

as grandes potências se utilizam de questões ambientais e indigenistas para influenciar no Brasil 

como soberano dessa floresta. Outro problema que fere a soberania brasileira é o crescimento 

do narcotráfico e do crime organizado na região norte do país, graças principalmente ao 

comércio de cocaína. Esses fatos afetam ainda mais a autoridade brasileira devido ao 

alargamento do conceito de segurança, que começou a abranger uma quantidade maior de 

quesitos para que um país possa sentir-se de livre ameaças. 

O Exército Brasileiro possui na Amazônia uma grande quantidade de Batalhões de 

Infantaria de Selva que são utilizadas no apoio a população e no combate a diversos crimes que 

ocorrem nessa região. Com o emprego dos Pelotões Especiais de Fronteira e dos pelotões das 

Organizações Militares (OM), o Brasil atua sobre a extração ilegal de madeira e minério, o 

tráfico de drogas e outros delitos. 

  O objetivo de estudo desse trabalho será o emprego dos pelotões de infantaria no 

combate aos problemas da Amazônia e uma análise do que pode impactar na soberania 

brasileira.  

O trabalho se divide em 5 capítulos. Sendo o primeiro a introdução, na qual foi feita 

uma apresentação do trabalho, a exposição do tema e sua delimitação, a formulação do 

problema, a justificativa, as questões de estudo e os objetivos geral e específicos que o trabalho 

procura cumprir. O segundo capítulo contém o referencial teórico, no qual é exposto trechos 

resultantes da pesquisa bibliográfica e documental que serviram como base para formular e 

solucionar o problema proposto. No terceiro capítulo foi apresentado o referencial 

metodológico, expondo a pesquisa que foi realizada para coletar dados necessários ao trabalho, 

além de apresentar os resultados por meio de gráficos. O quarto capítulo relaciona, por meio 

das discussões, os resultados da pesquisa com questões pertinentes apresentadas durante o 
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trabalho. Já o quinto e último capítulo traz a conclusão do trabalho e a resposta ao problema 

formulado na introdução. 

1.1 TEMA  

O presente trabalho tem como tema abordar o Emprego de Frações de Infantaria em 

Operações de Selva. 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

Tendo em vista os recorrentes problemas que ocorrem na Amazônia e a grande 

quantidade de Batalhões de Infantaria de Selva nessa região, nota-se que os pelotões dessas 

unidades possuem um grande potencial de interferir nesse cenário. Logo, é de extrema 

importância para o Exército Brasileiro verificar se essas frações conseguem cumprir essa 

missão. Por isso, o tema foi delimitado em uma análise da capacidade dos pelotões de infantaria 

em combater as adversidades que ocorrem na floresta amazônica e quais impactos isso pode 

gerar na soberania brasileira. 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

Dessa forma, é oportuno problematizar a questão: quais operações os pelotões de 

infantaria realizam no combate aos problemas da Amazônia e como isso impacta na soberania 

do Brasil?  

1.4 JUSTIFICATIVA  

O trabalho justifica-se pela grande importância que a Amazônia tem para o Brasil, uma 

vez que possui uma elevada quantidade de riquezas e ocupa significativa parte do território 

brasileiro. Essa floresta possui tamanha relevância para o país, uma vez que o Ministério da 

Defesa (2012a) a intitula como um dos maiores interesses da nação. Soma-se a essa conjuntura 

problemas internos e externos que ameaçam a soberania brasileira nessa região. Porém, o 

Exército Brasileiro possui diversas frações de infantaria na região norte, logo é de seu interesse 

verificar se essas unidades possuem a capacidade de combater tais ameaças. A relevância desse 

trabalho está na magnitude da adversidade que uma perda de soberania causaria ao Brasil. 

1.5 QUESTÕES DE ESTUDO  

O estudo terá como objetivo avaliar quais são os problemas da Amazônia e como eles 

impactam na soberania brasileira, observando como a ampliação do conceito de segurança está 

relacionado com essa conjuntura. A partir disso, ocorrerá a verificação das operações dos 

pelotões de infantaria no combate a essas ameaças. Por fim, será concluído se essas frações 

obtêm êxito em influenciar positivamente na manutenção do Brasil como soberano na floresta 

amazônica, visando dar ao Exército Brasileiro um panorama de suas capacidades. 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo geral 

Avaliar a importância dos pelotões de Infantaria no combate aos problemas na 

Amazônia e como isso pode impactar na soberania brasileira sobre esse bioma.  

1.6.2 Objetivos específicos   

Descrever as características da floresta amazônica e identificar sua importância para o 

Brasil e para o mundo; 

Definir o conceito de soberania nos tempos atuais, observando a ampliação do conceito 

de segurança; 

Identificar os principais problemas que ocorrem na Amazônia e definir como isso 

impacta na soberania brasileira; 

Identificar a localização dos Batalhões de Infantaria de Selva e das frações especiais de 

fronteira (pelotão e destacamento) na Amazônia, ligando esse dado ao combate as ameaças a 

esse bioma; 

Analisar as operações realizadas pelos pelotões de Infantaria no combate as ameaças a 

Amazônia; 

Concluir se os pelotões de Infantaria são importantes para combater os problemas na 

Amazônia e se suas operações podem impactar na soberania brasileira nesse bioma. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 AMAZÔNIA  

Conforme defendido por Gheller, Gonzales e Melo (2015), a Amazônia ocupa 7,8 

milhões de quilômetros quadrados na América do Sul, totalizando 60% do seu território total, 

dessa imensidão de floresta, 67,8% está contida no Brasil. Essa hileia latifoliada possui a maior 

biodiversidade e bacia hidrográfica do planeta, além de possuir vasta quantidade de madeiras 

nobres e de um potencial de geração de energia hidroelétrica muito grande. 

Outra grande riqueza presente na Amazônia envolve sua reserva mineral, uma vez que 

há nessa região elevado estoque de ferro, bauxita, alumínio, ouro, cromo, zinco, níquel e nióbio. 

Esses minérios possuem relevante importância para a indústria e muitos deles (como o nióbio 

por exemplo) são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico do século XXI (COSTA; 

ALVES, 2018). Logo, essa característica agrega valor ao potencial econômico da floresta 

amazônica. 

Segundo a WWF-Brasil (World Wide Fund-Brasil) e a Torrezani (2018), o ecossistema 

amazônico, por mais que seja rico, é frágil, uma vez que a floresta depende do seu próprio 

material orgânico para se nutrir, pois a maior parte do seu solo é pobre em nutrientes devido à 

chuva intensa que os retira. O segredo da sobrevivência da Amazônia está no seu funcionamento 

ecológico que ocorre a partir da camada de folhas caídas, troncos, plantas e animais mortos que 

vão se acumulando e se decompondo rapidamente graças ao calor e alta umidade formando um 

manto de húmus que fornece todos aqueles elementos que nutrem a vegetação. Essa mesma 

vegetação irá fornecer os frutos aos pássaros e mamíferos, que servirão de alimento aos grandes 

felinos e cobras da região. Portanto, existe nessa floresta um equilíbrio sensível e uma 

interdependência de todos os seus componentes. 

2.1.1 Relevo e Hidrografia 

De acordo com a Torrezani (2018), a maior parte do relevo da região amazônica brasileira 

é formada por planícies, que possuem uma altitude média de 200 metros. Em menor quantidade, 

há ainda terrenos com altitudes superiores a 1200 metros localizados na fronteira com a 

Venezuela, como por exemplo o Pico da Neblina (ponto mais alto do Brasil com quase 3000 

metros acima do nível do mar). Essa característica predominante de terreno mais plano é um 

dos fatores que permitem a Amazônia possuir tão extensa rede hidrográfica, com grande parte 

dos cursos dos rios sendo navegáveis.  

 Segundo a Agência Nacional de Águas (2015), a bacia Amazônica ocupa sete países 

(Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela), começando nos Andes 
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peruanos e terminando na foz do rio Amazonas no Oceano Atlântico. No território brasileiro 

essa bacia possui uma grande rede hidrográfica, tendo como principais cursos d’água os rios 

Xingu, Solimões, Madeira, Negro e Amazonas. De acordo com a WWF-Brasil, a bacia 

Amazônica é a maior reserva de águas superficiais do mundo, possuindo 110 afluentes e 

desaguando 175 milhões de litros de água no mar. 

2.1.2 Biodiversidade 

Segundo a WWF-Brasil, a Amazônia possui uma biodiversidade incrível que gera um 

elevado potencial de desenvolvimento para região. Isso ocorre uma vez que há nessa floresta 

mais de 30% das espécies de animais, duas mil e quinhentas espécies de arvores e quase um 

terço das plantas do planeta. Estimativas indicam que existem 60 bilhões de metros cúbicos de 

madeira que pode ser comercializada, sendo a maior reserva de madeira tropical do mundo. O 

Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN) elenca diversas árvores importantes para a 

população local como o açaí, a seringueira, andiroba, pupunha, mogno, cedro, cacau, cupuaçu, 

guaraná e tucumã. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização 

do Tratado de Cooperação Amazônica (PNUMA/OTCA) (2008), é aceito no mundo científico 

que ainda não foi documentado toda a biodiversidade amazônica, inclusive constantemente são 

inventariadas novas espécies. Somente no Brasil, há pelo menos 311 mamíferos, 1300 aves, 

273 répteis, 232 anfíbios e 1800 peixes. Conforme defende o ISPN, além de ser utilizada para 

alimentação, a fauna amazônica tem também seu uso medicinal, como por exemplo: a gordura 

de peixe-boi usada em pomadas, o veneno da rã-kambo usada no trato de várias doenças. 

O uso medicinal e na alimentação não está restrito somente a fauna amazônica, a flora 

também possui grandes utilidades nessas áreas. O PNUMA/OTCA (2008) afirma que há na 

Amazônia mais de 2000 plantas utilizadas para alimentar, tratar enfermidades e para outros fins 

diversos. 

2.1.3 Riqueza mineral 

Segundo Enríquez (2014) os estados da região norte do país estão repletos de reservas 

minerais, como por exemplo o Pará (possuindo cobre, bauxita metalúrgica, ouro e ferro) e o 

Amazonas (com fluorita, zircônio, estanho, tungstênio, gás natural e petróleo).  Já o Ministério 

de Minas e Energia (2011) afirma que ainda falta muito para identificar o real potencial mineral 

da Amazônia, devido a uma carência cartográfica da região, uma vez que é necessário o estudo 

de cartas para detectar condições geológicas que evidenciem uma possível jazida no local. 

Portanto, mesmo com a falta de informações para uma leitura completa da área, a floresta 
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amazônica já demonstra possuir, não somente uma riqueza biológica, como também um grande 

estoque mineral. 

2.1.4 Principais problemas que ocorrem na Amazônia  

O PNUMA/OTCA (2008) enumera diversos crimes que ocorrem na região norte e 

geram um impacto muitas vezes irreparáveis a Amazônia. Pode-se citar a exploração ilegal de 

minérios que lança mercúrio na natureza, as queimadas, a exploração ilegal de madeira e o 

tráfico de animais e plantas como alguns exemplos das várias atividades que alteram todo o 

habitat da floresta causando um desequilíbrio que pode levar a extinção de diversas espécies. 

Segundo o PNUMA/OTCA (2008), a biodiversidade (maior riqueza da floresta 

amazônica) é alvo do tráfico de espécie, a terceira maior atividade ilícita do mundo, retirando 

por ano 38 milhões de animais silvestres. De acordo com o Pensamento Verde (2013), a falta 

de fermentas legislativas somadas ao baixo investimento em biotecnologia resulta na grande 

perda que o país tem por causa da biopirataria (uso pelas indústrias estrangeiras de obra-prima 

e espécies nativas do Brasil sem a devida autorização e sem gerar benefícios a população local). 

Ao longo dos últimos anos ocorreram diversos casos desse tipo de crime, como principal 

exemplo tem-se o açaí (fruta tipicamente brasileira) que foi patenteada por uma empresa 

japonesa, restringindo a comercialização desse produto por brasileiros no Japão ao uso de outro 

nome para essa fruta. 

De acordo com Couto (2018), pela localização geográfica do Brasil (fazendo fronteira 

com grandes produtores de cocaína como Colômbia, Bolívia e Peru) ocorre na Amazônia uma 

associação entre as principais organizações criminosas brasileira (Primeiro Comando da Capital, 

Comando Vermelho e Família do Norte) e os carteis produtores dessa droga. Dessa forma os 

limites de Amazônia brasileira ficam vulneráveis ao narcotráfico e a outros crimes que são 

alimentados por essas atividades, como por exemplo o tráfico de armas e a lavagem de dinheiro. 

Destacam-se na rota da cocaína as cidades de Tabatinga, Japurá e São Gabriel da Cachoeira no 

Amazonas, Pacaraima e Boa Vista em Roraima, Altamira e Marabá no Pará e Palmas em 

Tocantins. 

Segundo Pereira (2017) os principais problemas na Amazônia são o tráfico de drogas e 

de pessoas, exploração ilegal de madeira e minérios, contrabando e descaminho. Além disso, o 

IBAMA calculou que o Brasil tem um prejuízo estimado em 600 milhões de reais por ano 

devido a biopirataria. (Bandeirantes, 2017). Portanto, a floresta amazônica é hoje palco de 

diversos crimes contra o bioma, o Estado e o brasileiro. 
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2.2 OS PELOTÕES DE INFANTARIA NA AMAZÔNIA  

2.2.1 Disposição das frações de Infantaria na Amazônia 

Para compreensão e análise de como a Infantaria pode influenciar na Amazônia é 

necessário visualizar como essa arma do Exército Brasileiro (EB) está disposta no terreno norte 

do país. Conforme Negreiros (2017), o EB divide-se em oito Comandos Militares de Área 

(Figura 1), isso ocorre para delimitar a responsabilidade e facilitar as operações em locais com 

características semelhantes. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2004), 

por meio da Figura 2, demonstra o quanto a floresta amazônica é extensa, ocupando grande 

parte do território nacional. Ao se comparar essas duas informações (Figura 1 e 2) pode-se 

afirmar que a maior parte desse bioma está localizado principalmente no Comando Militar da 

Amazônia (CMA) e no Comando Militar do Norte (CMN). Portanto, é importante fazer uma 

análise detalhada da posição dos Batalhões de Infantaria de Selva e dos Pelotões Especiais de 

Fronteira localizados nesses dois comandos da Força Terrestre para elencar quais são as frações 

que operam nessa região.   

Figura 1 - Comandos Militares de Área 

 
Fonte: Negreiros (2017) 
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Figura 2 - Biomas Brasileiros 

 
Fonte: IBGE (2004) 

Segundo o Comando Militar da Amazônia ([2017]), esse comando foi criado em 27 de 

outubro de 1956 a partir do Decreto Nº 40.179 assinado pelo então Presidente Juscelino 

Kubitschek e o Ministro da Guerra, General de Exército Lott. O CMA possui hoje uma área de 

2.185.175,86 km², uma fronteira de 9.925 km e 151 municípios, acreditando que a manutenção 

desse bioma é uma tarefa mais fácil do que foi conquistá-la e por isso tem como missão 

desenvolvê-la e protegê-la contra quem queira ameaçar a soberania amazônica.  

Segundo o CMA (2016), o seu organograma é composto por quatro Brigadas de 

Infantaria de Selva (Bda Inf Sl), que possuem dez BIS e uma Companhia de Infantaria de Selva. 

Esses batalhões possuem também, além de suas frações normais, mais vinte e um PEF, uma 

Companhia Especial de Fronteira (CEF) e dois Destacamentos Especiais de Fronteira (DEF) 

(Figura 3). 



20 

 
Figura 3 - Organograma do CMA 

Fonte: Comando Militar da Amazônia (2016) 

Segundo o Comando Militar da Amazônia ([2017]), inicialmente sua área compreendia 

toda a Amazônia, porém em 2013 com o Decreto Nº 8.053 foi criado o Comando Militar da 

Norte, uma vez que parte oriental desse bioma possui características diferentes da parte 

ocidental. Pode-se destacar como grande distinção entre essas duas regiões o tipo de operação 
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realizada. O CMA possui atividades voltadas mais ao combate a delitos transfronteiriços como 

o narcotráfico, o contrabando e os crimes ambientais, utilizando-se de meios fluviais e aéreos. 

Já o CMN atua geralmente na Garantia da Lei e da Ordem, no combate exploração ilegal de 

recursos naturais e aos conflitos sociais. 

Segundo o CMN (2013), esse comando é responsável por cerca de 1,73 milhão de 

quilômetros quadrados e por 1890 km de fronteira terrestre, reunindo inúmeras reservas 

minerais, hídricas e indígenas. Além disso, está presente nesse território infraestruturas 

estratégicas de grande importância para a nação, como por exemplo um complexo hidrelétrico 

que produz quase 15% de toda a energia elétrica do Brasil.  

Conforme o CMN (2015) e a Figuras 05 (2020), o CMN possui a 22ª Bda Inf Sl e a 23ª 

Bda Inf Sl, sendo a primeira composta pelo 2° BIS (Belém, Pará), 24° BIS (São Luís, Maranhão) 

e pelo Comando de Fronteira Amapá/34° BIS (Macapá, Amapá), que possui uma CEF 

(Oiapoque, Amapá) , o 1° PEF (Tiriós, Pará) e um DEF (Vila Brasil, Amapá). Já a 23ª Bda Inf 

Sl possui o 50° BIS (Imperatriz, Maranhão), o 51° BIS (Altamira, Pará), o 52° BIS (Marabá, 

Pará) e 53° BIS (Itaituba, Pará). 

Figura 4 - Organograma CMN 

 
Fonte: Comando Militar do Norte (2015) 
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Figura 5 - Organograma da 22ª Bda Inf Sl e da 23ª Bda Inf Sl 

 
Fonte: Autor (2020) 

Segundo o Ministério da Defesa (2012a), a partir do Livro Branco de Defesa Nacional, 

a Amazônia é um dos maiores interesses para a defesa brasileira, devendo ser prioridade a 

articulação e o equipamento da tropa nessa região. Além disso, nesse documento consta a 

existência do Programa Amazônia Protegida que visa aumentar progressivamente a quantidade 

de Pelotões Especiais de Fronteira, modernizar os já existentes e tomar medidas que irão 

fortalecer a estrutura operacional e logística do CMA. Portanto, os PEF e BIS que já existem 

possuem uma enorme importância para o cumprimento das prioridades do Exército Brasileiro, 

por ocuparem grande parte da floresta amazônica. Porém, é necessária uma ampliação de 

algumas frações, como já prevê o Programa Amazônia Protegida, dado a importância e 

grandiosidade desse bioma.  

A Figura 6 (2020) possui a distribuição de todos os BIS e Frações Especiais de Fronteira 

(destacamentos, pelotões e companhias) de Infantaria já existentes no CMA e no CMN. Pode-

se concluir que há uma grande quantidade dessas unidades na Amazônia, estando tanto na 

fronteira, quanto no interior do bioma. Porém, é possível verificar que ainda há grandes áreas 

sem a presença permanente do Exército Brasileiro, ficando essa parte do território somente a 

protegida durante as operações realizadas na região. 
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Figura 6 - Disposição dos BIS e Frações Especiais de Fronteira na Amazônia 

 
Fonte: Autor (2020)1 

2.2.2 Operações realizadas pelos Pelotões De Infantaria 

O Exército Brasileiro afirma que sua missão para com a Amazônia consiste na sua 

preservação, proteção e no seu desenvolvimento. Para cumprir isso o EB utiliza-se de operações 

anualmente com o fim de ajudar a população local e combater os diversos delitos que ocorrem 

nessa floresta. 

O Ministério da Defesa (2020) destacou a importância estratégica da 2° Brigada de 

Infantaria de Selva (São Gabriel da Cachoeira, Amazonas) e de seus sete PEF durante uma 

operação de apoio a saúde, alimentos e medicamentos a população indígena. Oliveira (2020) 

noticiou a prisão realizada pela 1° Brigada de Infantaria de Selva (Boa Vista, Roraima) de 15 

garimpeiros ilegais que faziam a extração de ouro em terra indígena. Segundo Silva (2014), o 

2º BIS realiza grandes operações em favor da Amazônia, destacando-se a Operação Hileia 

Pátria (combate ao desmatamento ilegal) e a Operação Awá Guajá (retirada de população não 

indígena das terras da etnia Awá Guajá).  Essas são somente algumas das várias missões que os 

BIS realizam diuturnamente por meio dos seus pelotões.  

 
1 A Figura 6 foi feita com base na Figura 2 (IBGE,2004) 



24 

 

 

2.3 SOBERANIA E SEGURANÇA NACIONAL 

2.3.1 Definição do conceito de soberania 

Segundo Beçak (2013), a soberania começa a existir a partir do momento em que, em 

determinada situação ou local, o poder de um homem ou instituição não é contestado e sim 

reafirmado.  Desde a Idade Antiga nos “Estados orientais” ou nas “cidades-estados” helênicas 

e romanas do classicismo já se podia notar a clara presença da soberania. Porém, seu conceito 

foi sofrendo modificações com o passar do tempo, acompanhando as mudanças da sociedade 

em diversas áreas, principalmente na área política.  

Atualmente, a definição que mais se aproxima da realidade é a conceituada por Celso 

Bastos em seu Curso de Direito Constitucional (1994), no qual ele divide a soberania em interna 

e externa, utilizando-se de princípios de hierarquização para poder entender e conceituar a 

soberania. Bastos conseguiu alcançar essa boa definição no trecho: 

A soberania se constitui na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de, 

perante a ordem externa, só encontrar Estados de igual poder. Esta situação é a 

consagração, na ordem interna, do princípio da subordinação, com o Estado no ápice 

da pirâmide, e, na ordem internacional, do princípio da coordenação. Ter, portanto, a 

soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do nosso 

território não se admitirá força outra que não a dos poderes juridicamente constituídos, 

não podendo qualquer agente estranho à Nação intervir nos seus negócios. (BASTOS, 

1994, p. 97) 

Conclui-se, portanto, que a soberania brasileira é hoje a capacidade de gerir seus 

problemas e negócios internos sem que ocorra a intervenção de outras forças que não sejam os 

poderes constitucionais brasileiros. Logo, seguindo os princípios de Celso Bastos (1994), o 

Brasil deve ter supremacia sobre todos os indivíduos dentro do país e deve estar sempre em 

igualdade as outras nações.  

Para compreender a soberania de um país é preciso saber como a segurança dele pode 

ser mantida e para isso é preciso entender a evolução que esse conceito sofreu com o passar do 

tempo. 

2.3.2 Ampliação do conceito de segurança 

Segundo Targino Silva et al. (2015), o estudo das Relações Internacionais é recente 

(iniciou-se após a Primeira Guerra Mundial) e teve as situações de guerra para nortear seus 

estudos. Dentro dessa ciência ocorreu, semelhante a Guerra Fria, uma bipolaridade de 

pensamentos (Realismo e Liberalismo) no que se refere a forma de relacionamento entre os 

países e a busca pela sensação de segurança por parte deles. Durante o século XX e XXI essas 

escolas foram se adaptando as novas realidades e mudanças que ocorreram na sociedade, 
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resultando hoje em principalmente uma ampliação do conceito de segurança, influenciando 

dessa forma na soberania das nações.   

Conforme defende Targino Silva et al. (2015), o Realismo acredita que o Estado é “um 

ator com suficiente poder que atinja uma posição dominante adquiriria como resultado a sua 

segurança” (RUDZIT, 2005, p. 299). Além disso, “o ambiente internacional é caracterizado 

pela inexistência de uma autoridade suprema acima dos Estados” (TARGINO SILVA et al., 

2015, p.2). Portanto, o Realismo acredita que o ator internacional mais importante seria o 

próprio Estado e supõe que não existe um órgão ou ator internacional que possua autoridade 

sobre uma nação, ficando o governo do país como único responsável por manter a segurança e 

sendo os outros países os principais ameaçadores a segurança nacional.  

Já o Liberalismo supõe que “se há uma sociedade internacional, então há certo tipo de 

ordem a ser mantida, ou mesmo desenvolvida” (RUDZIT, 2005, p. 299) e seus estudiosos 

“Defendem que a interdependência econômica é a chave para o equilíbrio de forças entre os 

Estados” (TARGINO SILVA et al., 2015, p.2). Ainda tomando como base Targino Silva et al. 

(2015), para os liberalistas é necessário estabelecer um sistema internacional de forma que os 

atores possam compartilhar seus interesses e necessidades para que uma guerra se torne inviável. 

Com isso, seria possível a criação de organizações supranacionais que iriam ditar o cenário 

mundial por meio de regimes jurídicos internacional. 

Segundo Targino Silva et al. (2015 apud ROBOREDO, 2010), no período da Guerra 

Fria as relações internacionais eram regidas pela bipolaridade em decorrência do combate de 

ideologias (Capitalismo e Comunismo), reinando nesse período a teoria realista, muito voltada 

para defesa territorial. Porém, com o fim desse combate e o surgimento da globalização, o 

conceito de segurança se ampliou, uma vez que surgiram novas ameaças que não respeitavam 

as fronteiras dos países. Agora áreas como a econômica, humana, social, ambiental e coletiva 

começam a influenciar na segurança de uma nação.   

Rafael Duarte Villa soube muito bem caracterizar essa mudança que ocorreu no conceito 

de segurança no seguinte trecho: 

No final do século XX, um conjunto de “novas ameaças”, não necessariamente 

militares, com capacidade de cruzar fronteiras nacionais e potencial para colocar em 

risco a integridade política e social das sociedades, começa a ganhar destaque. Em 

outros termos, consolidam-se novos fenômenos de segurança antes ocultos e diluídos 

pelo debate em torno da Guerra Fria (VILLA, 1999, p. 99). 

Ainda segundo Villa (1999), a sociedade está cada vez mais transnacional se comparada 

ao próprio Estado, tendo como consequência disso a possibilidade de atores não-estatais 

influenciarem no decorrer das atividades de um país. Esses atores, que podem ser grupos de 
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proteção ambiental ou presidentes por meio de discursos por exemplo, podem levar a 

instabilidades na população, podendo gerar protestos, surgimento de movimentos insurgentes e 

diminuição da credibilidade do Estado. Ou seja, a noção de segurança saiu somente da área 

estratégico-militar (defesa de fronteiras), para uma área mais abrangente que leva em 

consideração a existência de vários atores e fenômenos que afetam a soberania nacional.  

Para compreender a amplitude da mudança do conceito de segurança deve-se entender, 

conforme acredita Marques e Medeiros Filho (2014), que há uma subdivisão da ampliação desse 

conceito em dois eixos, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal foi alargado agora, 

abrangendo, além do tema tradicional (político-militar), a área econômica, social, ambiental, 

dentro outras. Já no eixo vertical ocorreu um aprofundamento, tendo agora vários níveis, como 

o individual (Segurança Humana), o Estatal (Segurança Estatal, o nível tradicional) e o 

Transnacional (Segurança Internacional). A figura abaixo de Marques e Medeiros Filho (2014) 

resume essa divisão por eixos. 

Figura 7 - Eixos da Segurança 

 
Fonte: Marques e Medeiros Filho (2014). 

Portanto, a defesa das fronteiras brasileiras é somente mais uma das áreas que o Estado 

tem que se preocupar em defender, uma vez que agora a segurança e, por consequência, a 

soberania estão condicionadas a diversos temas. Isso gera uma sensibilidade maior na soberania, 

fazendo com que ela fique exposta a diversas outras ameaças, gerando nas instituições que 

devem defendê-la, em especial as Forças Armadas (FFAA), uma responsabilidade muito maior 

para que consigam a sua manutenção. 
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2.3.3 A soberania e as Forças Armadas na legislação brasileira 

O artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 afirma que que 

o Brasil é constituído de um Estado Democrático de Direito e que possui uma série de 

fundamentos, dentre eles, tem-se a soberania logo no seu inciso I (BRASIL, 1988). Ainda na 

Carta Magna, o caput do artigo 142 da CRFB/88 lista as três principais missões das Forças 

Armadas: à defesa da pátria, à garantia do Executivo, Judiciário e Legislativo e à garantia da 

lei e da ordem (BRASIL, 1988).  

Somadas as atribuições constitucionais do Exército, existem também ações subsidiárias 

no que tange o trabalho na área amazônica. Segundo o inciso IV do artigo 17A da lei 

complementar número 117, de 02 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004) que alterou a lei 

complementar número 97, de 09 de junho de 1999 (BRASIL, 1999), a Força Terrestre na região 

de fronteira deve atuar isoladamente ou em apoio a outras agências por meio de medidas 

preventivas ou repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais a partir do 

patrulhamento, revista pessoal ou material e prisões em flagrante delito. O tamanho da faixa de 

fronteira na qual irá ocorrer esse tipo de operações é determinada pela lei número 6.634 de 2 de 

maio de 1979 (BRASIL, 1979), sendo considerada a área de 150 km da linha divisória terrestre 

para o interior do país. 

Já a Política Nacional de Defesa (PND), documento mais importante para o 

planejamento da defesa do país, conceitua termos ligados à soberania e aos deveres das FFAA. 

O PND diz que  “Segurança é a condição que permite ao País preservar sua soberania e 

integridade territorial[...]” (Ministério da Defesa, 2012b, p.15) e que a “Defesa Nacional é o 

conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, 

da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, 

potenciais ou manifestas.” (Ministério da Defesa, 2012b, p.15). 

A PND consegue interligar o conceito de soberania (interna e externa) com as missões 

constitucionais e subsidiárias das FFAA, uma vez que nesse documento é definido Segurança 

e Defesa Nacional, dizendo o quanto são necessárias para a manutenção da soberania. Portanto, 

pode-se afirmar que umas das principais missões das FFAA é a defesa e manutenção da 

soberania na floresta amazônica, e analisando a disposição dos BIS na Amazônia fica claro o 

papel de protagonista do Exército no cumprimento desse dever. 
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2.4 INFLUÊNCIA DOS PROBLEMAS DA AMAZÔNIA NA SOBERANIA  

Segundo Costa e Alves (2018), existe há anos no cenário internacional uma cobiça na 

Amazônia e isso ocorre principalmente pela riqueza da sua biodiversidade, recursos, cultura e 

o seu potencial econômico.  Porém, essa ambição dos grandes países realiza-se de forma 

dissimulada em um discurso de preocupação ambiental que afirma que essa floresta é um 

patrimônio mundial. 

O rio Amazonas foi pauta de conflitos, não somente no período colonial quando houve 

disputas pela sua foz, como também no século XIX quando os Estados Unidos da América 

pressionaram o Brasil a fim de ser permitido a navegação desse mesmo rio por países amigos. 

Em 1876, o inglês Henry Alexander Wickham foi responsável por retirar sementes da 

seringueira do país causando o fim do monopólio brasileiro da borracha. Já no início do século 

XX, políticos europeus começaram a manifestar-se contra a soberania brasileira na região, com 

o exemplo do Barão Oswald Richtöfen que defendia a liberação dos recursos da floresta 

amazônica para todo o mundo. (COSTA; ALVES, 2018) 

De acordo com Costa e Alves (2018), a partir de 1970 a internacionalização da 

Amazônia voltou a ganhar força principalmente pela Conferência de Estocolmo (1972) e pela 

Eco-92 (1992), que colocou em pauta as questões ambientais. A partir disso, surgiu a ideia de 

que os problemas ecológicos afetavam a segurança dos países, gerando uma possível abertura 

para um conflito entre o “bem” da humanidade e a soberania do Brasil sobre a floresta 

amazônica. Costa e Alves evidenciaram o texto de Nascimento que demonstra a demagogia no 

discurso dos países desenvolvidos: 

O mau gerenciamento dos recursos naturais era tido como um perigo para toda a 

humanidade e abria espaço para intervenções. Discursos com esse tom foram muito 

comuns vindos de potências mundiais, que curiosamente, não possuíam (nem 

possuem) políticas de desenvolvimento nacionais cunhadas pelo desenvolvimento 

sustentável e pela preocupação com o bem-estar da população mundial e/ou 

preservação ambiental (NASCIMENTO, 2013, p. 40). 

Conforme defende Rosas (2006), há diversos exemplos de líderes de outras nações que 

utilizaram de discursos ambientalistas para interferir na gerência do Brasil sobre a Amazônia. 

Pode-se destacar o ex-presidente da França François Mitterrand (quando em 1989, afirmou que 

o Brasil deve relativizar sua soberania sobre essa floresta) e o antigo vice-presidente dos 

Estados Unidos da América, Al Gore, em 1989 defendeu que a Amazônia era de todos e que 

trocaria a dívida externa brasileira pela floresta amazônica. 

É oportuno ressaltar que, além das questões ecológicas como riscos a autoridade do 

Brasil sobre a região norte, têm-se também o narcotráfico. De acordo com o G1 (2018), o ex-

comandante do Exército General Villas Bôas acredita que o crime organizado é a principal 
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ameaça a soberania brasileira. Segundo Couto (2018), a Amazônia é utilizada como caminho 

para o escoamento da cocaína produzida na Colômbia, Bolívia e Peru, favorecendo o 

crescimento de organizações criminosas na Amazônia, o consumo dessa droga no Brasil e o 

aumento de outros crimes relacionados a essa atividade (tráfico de armas por exemplo). Esse 

uso indevido da floresta gera consequências para a soberania do Brasil, conforme defende o 

seguinte texto de Couto (2018): 

Então, o narcotráfico na Amazônia, neste início de século, destaca-se enquanto uma 

das mais significativas e preocupantes ameaças à soberania nacional, de forma que, 

suas redes criam estruturas de poder que utilizam algumas cidades da região como 

espécie de bases operacionais que se tornam espécies de territórios em redes de um 

circuito espacial do narcotráfico. (COUTO, 2018, p. 70). 

 

Segundo Gheller, Gonzales e Melo (2015), observa-se a atuação de Organizações Não 

Governamentais presentes na Amazônia que se utilizam de, além do discurso ambiental, 

questão indigenista para influenciar na soberania brasileira, uma vez que defendem a separação 

do índio do restante da população, impedindo que se ocorra uma integração. Essas organizações, 

muitas vezes financiadas por potências internacionais, se aproveitam também de deficiências 

do governo para atuar nessa região, uma vez que prestam auxílios aos indígenas, porém essa 

ajuda nada mais é do que uma dissimulação da sua real intenção de querer fazer ingerências na 

floresta amazônica. Como consequências desses atos, pode ocorrer no indígena uma diminuição 

do seu sentimento de pertencimento ao Brasil influenciando na soberania brasileira. 

Portanto, os problemas da floresta amazônica podem apresentar consequências 

negativas a soberania brasileira de três modos. O primeiro ocorre a partir do interesse 

internacional nessa floresta escondido sob o pretexto de preocupações ambientais. Já o segundo 

modo acontece pelo surgimento e fortalecimento do narcotráfico e de organizações criminosas 

na Amazônia. Por fim, a população indígena apresenta-se como um ponto sensível na região, 

uma vez que pela falta de atuação do governo somado a atividades de organismo internacionais, 

pode ocorrer uma perda da sensação de ser brasileiro. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Foi realizada, além de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa quantitativa com 

oficiais que desempenham ou desempenharam a função de comandante de pelotão em um 

batalhão pertencente ao Comando Militar da Amazônia ou ao Comando Militar do Norte. Os 

objetivos dessa pesquisa foram verificar: a quantidade e os tipos de operações realizadas por 

um pelotão no período de um ano; como os militares avaliam a importância do seu trabalho e 

os impactos dele na floresta amazônica; como é o tratamento e a recepção da população 

indígena para com os militares; e como os entrevistados julgam ser a opinião pública sobre o 

trabalho do EB. Os dados foram coletados a partir de formulário virtual. 

3.2 MÉTODOS 

Para pesquisa utilizou-se o método indutivo e seguiu suas etapas: observação dos dados, 

análise dos fatos, formulação de uma hipótese e a sua verificação. Foram utilizados formulários 

on-line com o fim de atingir um maior número de militares, uma vez que grande parte dos 

entrevistados estão atualmente servindo na Amazônia em locais de difícil acesso. O 

questionário empregou questões de múltipla escolha e caixas de seleção, visando ao máximo a 

objetividade, e suas respostas foram coletadas entre março e maio de 2020. 

3.2.1 O emprego de pequenas frações de Infantaria na Amazônia 

Foi realizado um questionário visando o emprego dos pelotões de infantaria de selva na 

Amazônia, sendo respondido por oficiais que possuem essa experiencia em sua carreira. O 

objetivo foi verificar a quantidade em média e os tipos de operação realizadas, o grau em que 

os militares avaliam o seu trabalho, a opinião pública e a recepção por parte dos indígenas. As 

perguntas foram do tipo múltipla escolha e caixas de seleção (havendo a possibilidade de o 

entrevistado adicionar uma opção que não havia sido relacionada como resposta). As perguntas 

e respostas do questionário está disponível no anexo “A”.  

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 

Primeiramente, o questionário foi criado visando atender os objetivos do trabalho. Em 

seguida, foi verificado junto ao Oficial Orientador a qualidade e quantidade das perguntas e 

respostas. Após isso, houve uma correção e ratificação do formulário. Em seguida, a pesquisa 

foi divulgada buscando conseguir entrevistado de todas as Brigadas de Infantaria de Selva, isso 

ocorreu para se obter um entendimento geral da infantaria na Amazônia. Por fim, os dados 

foram analisados com o intuito de cumprir o objetivo da pesquisa. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário on-line, com perguntas 

diretas de múltipla escolha e caixas de seleção (com oportunidade de ser adicionado pelos 

entrevistados uma opção que não foi listada pelo autor da pesquisa nas caixas de seleção). 

Empregou-se o ambiente virtual pela distância geográfica da maior parte do público alvo da 

pesquisa e para facilitar obtenção e análise dos dados. Todas as perguntas se relacionam ao 

tema proposto do emprego de pelotões de infantaria no combate aos problemas amazônicos e 

suas consequências na soberania brasileira. 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os dados obtidos foram analisados, estudados e representados por meio de gráficos 

circulares ou gráficos em barra, com a intenção de facilitar sua visualização. Ocorreu a 

observação estatística das respostas e, a partir do total de entrevistados, chegou-se a um 

resultado percentual. Serão expostos a seguir os resultados do questionário. 

3.5.1 O emprego das pequenas frações de Infantaria na Amazônia 

O questionário foi respondido por 27 oficiais de Infantaria do Exército Brasileiro que 

servem ou serviram na Amazônia como comandante de pelotão.  

Foi realizado inicialmente perguntas para verificar se os entrevistados estavam no 

universo necessário para ser válido suas respostas ao objetivo da pesquisa. Primeiro, foi 

perguntado a eles se serviram no Comando Militar da Amazônia (CMA) ou no Comando militar 

do Norte (CMN) em um posto compatível com o comando de pequenas frações (Gráfico 01). 

Foi especificado no cabeçalho do questionário que somente capitães que não realizaram o curso 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais deveriam preenchê-lo.  

Gráfico 1 - Delimitação dos postos dos entrevistados 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Com a finalidade de especificar a área e o tempo de atuação de cada oficinal foi 

questionado em qual das Brigadas de Infantaria de Selva esses militares trabalharam (Gráfico 

02) e por quanto tempo permaneceram nessas organizações militares (Gráfico 03). Foi possível 

obter no mínimo três amostras de cada uma das brigadas e um tempo compatível para realizar 

operações (11 responderam que permaneceram na unidade por 1 ano, 7 responderam que 

permaneceram 2 anos e 9 ficaram entre 3 e 5 anos).  

Gráfico 2 - Delimitação das Bda Inf Sl 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Gráfico 3 - Delimitação do tempo de serviço na Amazônia 

 
Fonte: Autor (2020) 

Questionados sobre a oportunidade de comandar um PEF ou DEF, 8 (29,6%) dos 

entrevistados responderam que sim, sendo uma amostra importante para obter dados de 

operações realizadas por pequenas frações destacadas na Amazônia (Gráfico 04). Salienta-se 

que esses pelotões ou destacamentos ficam o tempo todo em condições de atuar em sua área de 
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responsabilidade. Mesmo menos de um terço tendo comandado esse tipo de fração, pode-se 

averiguar que 16 (59,3%) dos militares realizaram entre cinco e onze operações reais em um 

ano, sendo uma grande quantidade de missões (Gráfico 05) 

Gráfico 4 - Militares que comandaram uma Fração Especial de Fronteira 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Gráfico 5 - Quantidade de operações anuais 

 
Fonte: Autor (2020) 

Os militares foram questionados sobre quais crimes presenciaram durante as operações. 

Os entrevistados responderam que observaram 19 vezes (70,4%) garimpo ilegal, 16 vezes 

(59,3%) exploração ilegal de madeira, 13 vezes (48,01%) tráfico de drogas, 9 vezes (33,3%) 

tráfico de animais, 10 vezes (37%) tráfico de armas e munição, 9 vezes (33,3%) descaminho, 7 

vezes (25,5%) contrabando, 2 vezes (7,4%) homicídio, 1 vez (3,7%) grilagem e 1 vez (3,7%) 

porte ilegal de arma (Gráfico 06). Após isso, esses oficiais foram questionados se acreditavam 
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que esses crimes podem impactar na soberania brasileira na região, e 23 (85,2%) responderam 

que sim (Gráfico 07). 

Gráfico 6 – Operações de combate ao crimes 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Gráfico 7 - Análise da consciência do impacto dos crimes na soberania 

 
Fonte: Autor (2020) 

Após os questionários relacionados ao combate a crimes, os entrevistados responderam 

quais missões realizaram de apoio a população (Gráfico 08). Como resposta, os militares 

afirmaram que realizaram 26 vezes (96,3%) ações cívico sociais, 8 vezes (29,6%) apoio médico, 

5 vezes (18,5%) apoio odontológico, 12 vezes (44,4%) apoio diversos a tribo indígena, 2 vezes 

(7,4%) vacinação, 4 vezes (14,8%) segurança a elementos de desenvolvimento de infraestrutura, 

13 vezes (48,1%) combate a incêndio, 1 vez (3,7%) apoio devido a enchentes, 1 vez (3,7%) não 



35 

 

 

realizou apoio e 3 vezes (11,1%) apoio relacionado ao combate COVID-19 (Corona Virus 

Disease-19, em português, Corona Vírus). 

Gráfico 8 - Operações de apoio a população 

 
Fonte: Autor (2020) 

Foi questionado aos militares se acreditavam que as operações de apoio a população 

indígena poderiam auxiliar na reafirmação da soberania brasileira sobre o local e aumentar o 

vínculo dos índios com o Brasil. O Gráfico 09 indica que a resposta de todos os 27 oficiais foi 

afirmativa para questão evidenciada. Após isso, questionou-se como os oficiais e seus pelotões 

eram recebidos e tratados por essa parcela da sociedade amazônica, e novamente o resultado 

foi positivo, uma vez que 15 (55,6%) foram recebidos de maneira excelente, 10 (37%) de 

maneira boa, 2 (7,4%) de forma regular e nenhum foi tratado de forma ruim (Gráfico 10). 

Gráfico 9 - Consciência da importância do EB na integração do indígena ao Brasil 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Gráfico 10 - Tratamento da população indígena em relação aos militares 

 
Fonte: Autor (2020) 

A penúltima questão buscou evidenciar como os militares analisam a opinião pública 

em relação as frações do Exército Brasileiro. O Gráfico 11 contêm as respostas a essa pergunta, 

com 13 (48,1%) dos oficiais analisando como excelente, 13 (48,1%) analisando como boa, 1 

(3,7%) considerando regular e nenhum dos entrevistados acredita que a sociedade considere o 

trabalho dos pelotões de infantaria como ruim naquela região.  

Gráfico 11 - Análise da opinião pública na região 

 
Fonte: Autor (2020) 

Finalizando o questionário, a última pergunta buscou saber como os militares avaliam 

o trabalho dos pelotões de infantaria de selva na Amazônia. De todos os entrevistados, 21 

(77,8%) acreditam que essas frações possuem uma atuação excelente, 6 (22,2%) avaliam como 
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um bom trabalho e nenhum dos oficiais acredita que os pelotões atuem de maneira regular ou 

ruim (Gráfico 12).  

Gráfico 12 - Análise da importância das frações de infantaria para a Amazônia 

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando os gráficos obtidos pelas respostas do questionário, pode-se verificar a 

importância dos pelotões de infantaria de selva e como são amplamente empregados na 

Amazônia. Isso ocorre não exclusivamente com os Pelotões Especiais de Fronteira, uma vez 

que menos de 30% dos militares tiveram a oportunidade de comandar esse tipo de fração e 

mesmo assim mais da metade dos entrevistados realizaram uma quantidade significativa de 

operações anualmente (Gráfico 05). 

Ao observar os tipos de operações de combate ao crime que os entrevistados participam 

(Gráfico 06), nota-se uma coincidência com os problemas ecológicos e os ligados ao 

narcotráfico que afetam a Amazônia e a soberania brasileira. Como exemplo disso no campo 

ambiental, percebe-se que mais da metade dos entrevistados presenciaram o garimpo e a 

exploração de madeira ilegais, e um terço deles tiveram contato com o tráfico de animais. Já na 

questão de delitos relacionados ao narcotráfico, foi possível verificar que mais de um terço dos 

oficiais combateram o tráfico de drogas, armas e munição em seu ano de trabalho. Logo, é 

recorrente na floresta amazônica esses atos criminosos que a prejudicam, porém, sem a presença 

dos pelotões de infantaria, essas ações ocorreriam com uma frequência muito maior e sem a 

devida repressão. O Gráfico 07 demonstra que os militares acreditam na importância de suas 

missões para não permitir o enfraquecimento da soberania do Brasil, isso é um fator importante, 

já que tendo essa crença o militar se motiva e dá ciência a sua fração de que estão executando 

o compromisso que fizeram com o país de protege-lo. 

Analisando os Gráficos 08 e 09, é possível afirmar que, além da missão constitucional, 

os pelotões de infantaria realizam ações de apoio a população (quase 100% dos entrevistados 

realizaram Ações Cívico Sociais e 44,4% ajudaram de formas diversas tribos indígenas). Essas 

atividades são de extrema importância para a soberania brasileira na região, uma vez que 

frequentemente o único contato que esse povo tem com o Estado ocorre a partir do Exército. 

Ademais, os índios são um alvo frequente do discurso intervencionista das grandes potências. 

Dessa forma, principalmente para o indígena que representa um ponto sensível ao Brasil, as 

pequenas frações são um vetor de integração e aumentam o vínculo dos indivíduos com o país.  

 Ao observar os gráficos 10 e 11, pode-se concluir que os pelotões de infantaria estão 

tendo uma boa atuação na região amazônica, refletindo na forma com que a população vê e trata 

as tropas do Exército Brasileiro. Isso é afirmado com base na percepção de que 92,6% dos 

oficiais consideram que foram recepcionados de uma maneira no mínimo boa pela população 

indígena e que 96,2% desses militares acreditam que a opinião pública seja também acima de 
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boa. Esse tipo informação dá força ao Brasil para sustentar pressões internacionais, uma vez 

que o próprio individuo da região acredita e confia no trabalho do EB. 

Por fim, o gráfico 12 (última pergunta do questionário) é de extrema importância para 

esse trabalho, ele evidencia como os oficiais avaliam o trabalho das frações de infantaria na 

Amazônia (77,8% avaliam como “excelente e 22,2% como “bom”). Ninguém é melhor para 

medir isso do que esses militares que diariamente convivem com a realidade dessa floresta, uma 

vez que presenciam os crimes e as necessidades da população e, a partir disso, conseguem 

perceber o impacto positivo que as operações de seu pelotão geram tanto no bioma, quanto nos 

brasileiros dessa região.  

Portanto, ao observar esses resultados pode-se afirmar que os pelotões de infantaria são 

capazes de combater todas as ameaças a Amazônia. Dessa forma, essas frações conseguem 

contribuir de maneira positiva na soberania do Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referencial teórico desse estudo permitiu entender que, com a ampliação do conceito 

de segurança, os países passaram a ser mais vulneráveis. Isso explica como os problemas que a 

Amazônia enfrenta pode impactar na soberania Brasileira. Logo, sendo o Exército Brasileiro 

um legitimo defensor da nação, fica evidente que os Batalhões de Infantaria de Selva possuem 

uma importante missão na região. 

A partir das pesquisas bibliográfica, documental e do questionário do referencial 

metodológico, pode-se notar que as principais ameaças a Amazônia (narcotráfico e discurso 

intervencionista de potencias mundiais) são combatidas pelos pelotões de infantaria. Isso ocorre 

uma vez que anualmente são realizadas diversas operações contra o tráfico de drogas, 

reprimindo esse crime e os demais relacionados a ele. Além disso, essas frações realizam o 

apoio a população da região (indígena ou não) e atuam nos principais delitos ambientais, 

portanto a cobiça internacional perde a sua retórica ambiental e indigenista (pretextos usados 

para intervir no Brasil). É importante citar que ao auxiliar os indivíduos da Amazônia, 

principalmente os índios, os pelotões de infantaria demonstram a presença do Estado nesse local 

e fortalece o sentimento dessas pessoas de pertencer ao Brasil.  

Portanto, ao analisar as operações dos pelotões de infantaria no combate aos problemas 

da Amazônia, fica evidente que essas frações possuem uma grande importância para o Exército 

Brasileiro, uma vez que suas atuações possuem um impacto extremamente positivo na 

soberania do Brasil. Esse resultado ocorre porque os pelotões conseguem, além de manter a 

nação soberana, receber o apoio da população, aumentando o vínculo do povo com a Pátria.      

Por fim, é importante notar que a Amazônia é uma das maiores riquezas do Brasil e uma 

região sensível a sua soberania. Logo, é imprescindível que o Exército Brasileiro, não somente 

continue atuando com seus atuais Batalhões de Infantaria de Selva, como também busque 

aumentar a quantidade dessas unidades na floresta amazônica, com o intuito de intensificar a 

presença militar nessa área estratégica, auxiliando na manutenção da soberania brasileira. 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO  

Questionário: O emprego das pequenas frações de Infantaria na Amazônia 

 

O questionário foi composto pelas questões e respostas listadas abaixo.  É importante 

ressaltar que nas questões de caixa de seleção o entrevistado poderia selecionar mais de uma 

alternativa, já nas de múltipla escolha, somente uma opção poderia ser marcada. 

 

1) O senhor serviu no CMA ou no CMN em quais postos? (caixa de seleção) 

a. Aspirante a Oficial 

b. 2° Tenente 

c. 1° tenente 

d. Capitão 

2) Em quais brigadas o senhor serve ou serviu? (caixa de seleção) 

a. 1ª Bda Inf Sl  

b. 2ª Bda Inf Sl  

c. 16ª Bda Inf Sl  

d. 17ª Bda Inf Sl 

e. 22ª Bda Inf Sl 

f. 23ª Bda Inf Sl 

3) O senhor serve ou serviu na Amazônia por quanto tempo? (múltipla escolha) 

a. 1 ano 

b. 2 anos 

c. De 3 a 5 anos 

d. Mais de 5 anos 

4) Teve a oportunidade de exercer a função de comandante ou subcomandante de algum Pelotão 

ou Destacamento Especial de Fronteira? (múltipla escolha) 

a. Sim 

b. Não 

5) Em média, o senhor realizou quantas operações reais por ano? (múltipla escolha) 

a. Menos de 5 

b. Entre 5 e 10 

c. Mais de 11 
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6) Quais foram os crimes presenciados nessas operações? (caixa de seleção) 

a. Garimpo ilegal 

b. Exploração ilegal de madeira 

c. Tráfico de drogas 

d. Tráfico de animais 

e. Tráfico de armas e munição  

f. Descaminho 

g. Contrabando 

h. Outro (espaço para ser adicionado uma alternativa que não tenha sido listada entre as 

opções de resposta) 

7) O senhor acredita que esses crimes citados na pergunta anterior podem impactar na soberania 

brasileira na região? (múltipla escolha) 

a. Sim, impactam negativamente na soberania brasileira 

b. Não, não levam a grandes consequências para a soberania brasileira 

8) O senhor realizou quais missões de apoio a população? (caixa de seleção) 

a. Ações Cívico Sociais 

b. Apoio médico 

c. Apoio odontológico 

d. Apoio diversos a tribo indígena 

e. Vacinação 

f. Segurança a elementos de desenvolvimento de infraestrutura  

g. Combate a incêndio 

h. Outro (espaço para ser adicionado uma alternativa que não tenha sido listada entre as 

opções de resposta) 

9) Levando em consideração a população indígena que muitas vezes não conhecem nem o 

idioma português, o senhor acredita que essas ações de apoio possam reafirmar a presença 

brasileira na floresta amazônica e fortalecer o vínculo desses indivíduos com o Brasil? (múltipla 

escolha) 

a. Sim 

b. Não 
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10) A recepção e o trato da população indígena para com os militares podem ser considerados: 

(múltipla escolha) 

a. Excelente 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim  

11) Como o senhor analisa a opinião pública na região amazônica quanto a tropa do Exército 

Brasileiro? (múltipla escolha) 

a. Excelente 

b. Boa 

c. Regular 

d. Ruim  

12) Como o senhor avalia o trabalho realizado pelas frações de Infantaria na Amazônia? 

(múltipla escolha) 

a. Excelente 

b. Bom 

c. Regular 

d. Ruim 

 

 


