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RESUMO 

 

A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A EXECUÇÃO DE 

OPERAÇÕES MILITARES EM AMBIENTE DE SELVA 

 

AUTOR: Mateus Pasquali Vier 

Orientador: Capitão Jonas Pereira de Oliveira 

 

No Brasil, atualmente, a região que demanda mais esforços por parte do Exército Brasileiro é a 

Amazônia, que ocupa aproximadamente metade do território nacional. Essa região concentra 

uma grande quantidade de riquezas, como a fauna, a flora, minérios e cultura indígena, o que 

gera uma grande demanda para o poder público, refletindo diretamente nas Forças Armadas. O 

efetivo do Exército Brasileiro é empregado de forma diferenciada em cada parte desse território, 

tendo como missões principais a proteção, a preservação, o reconhecimento, a vigilância e a 

capacidade de atender as mais diversas necessidades.  Entretanto, por se tratar de um ambiente 

operacional complexo, objetiva-se, através desta pesquisa, compreender a real necessidade de 

utilizar equipamentos mais modernos por tropas destacadas em operações militares em 

ambiente de selva, buscando construir uma análise final da melhora do seu desempenho. A 

doutrina adotada na região amazônica difere da doutrina adotada nas demais regiões do país, 

portanto, o trabalho respeita essa diferença operacional, sob o ponto de vista do emprego de 

frações reduzidas e destacadas. O presente trabalho valeu-se de levantamentos bibliográficos 

obtidos através de manuais do Exército Brasileiro, revistas, periódicos militares nacionais, 

trabalhos e dissertações de conclusão de curso, além de websites, artigos, materiais extraídos 

da internet e pesquisa exploratória para alcançar a resposta aos questionamentos quanto à 

melhora da tropa ao utilizar novas tecnologias, bem como a utilização de um questionário com 

militares de diversas Organizações Militares espalhadas pelo Comando Militar da Amazônia e 

pelo Comando Militar do Norte. Como resultados, tem-se a percepção de que a utilização dessas 

tecnologias não só melhorou o desempenho, como também elevaram o moral e a segurança da 

tropa. Ainda, com base no Manual IP-72-1 (BRASIL, 1997), é apresentada a melhor maneira 

de emprego do efetivo e de cada material a ser explorado, buscando mesclar as vantagens e 

desvantagens de cada tecnologia com o Manual de Operações na Selva. 

 

Palavras-chave: Amazônia; riquezas; operações; selva; tecnologia; Exército Brasileiro;  
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ABSTRACT 

 

THE USE OF NEW TECNOLOGIES IN MILITARY OPERATIONS IN THE 

JUNGLE ENVIRONMENT 

 

AUTHOR: Mateus Pasquali Vier 

ADVISOR: Capitão Jonas Pereira de Oliveira 

 

In Brazil, currently, the region that demands more efforts by the Brazilian Army is the Amazon, 

which occupies approximately half of the national territory. This region concentrates a great 

amount of wealth, such as fauna, flora, minerals and indigenous culture, which generates a great 

demand for the government, reflecting directly on the Armed Forces. The troops of the Brazilian 

Army are employed differently in each part of that territory, the main missions are protection, 

preservation, reconnaissance, surveillance and the ability to meet the most diverse needs. 

However, this is a complex operating environment, the objective of this research is to 

understand the real need to use modern equipment by troops deployed in military operations in 

the jungle, seeking to build a final analysis of the improvement of their performance. The 

doctrine adopted in the Amazon region differs from the doctrine adopted in other regions of the 

country, therefore, the work respects this operational difference, from the point of view of the 

use of reduced and highlighted fractions. The present work used bibliographic surveys obtained 

through Brazilian Army manuals, magazines, national military periodicals, papers and 

dissertations at the end of the course, in addition to websites, articles, materials extracted from 

the internet and exploratory research to reach the answer to questions about the improvement 

of the troop when using new technologies, as well as the use of a questionnaire with soldiers 

from different Military Organizations spread by the Military Command of the Amazon and the 

Military Command of the North. As a result, there is a perception that the use of these 

technologies not only improved performance, but also increased the morale and security of the 

troops. Also, based on Manual IP-72-1 (BRASIL, 1997), the best way to use the troops and 

each material to be explored is presented, seeking to merge the advantages and disadvantages 

of each technology with the Operations Manual in Jungle. 

 

Keywords: Amazon; riches; operations; jungle; technology; Brazilian Army; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Localizada na América do Sul, a Floresta Amazônica é hoje a maior floresta tropical do 

mundo. Com aproximadamente cinco milhões e meio de quilômetros quadrados, a Amazônia 

faz parte de nove países, sendo eles Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tendo mais de 60% de sua extensão em território 

brasileiro, a chamada Amazônica Legal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) ocupa cerca de 59% de todo o território nacional. É considerado o maior 

bioma brasileiro em extensão e possui a maior biodiversidade do mundo. 

 Ao longo dos anos, a região amazônica vem ganhando cada vez mais espaço no cenário 

político mundial. Muito se fala sobre as políticas de preservação exercidas pelo Estado 

Brasileiro em relação à hileia latifoliada, sendo questionado por diversos países sobre a 

ineficiência da proteção e defesa desse importante bioma. A motivação em criticar o Brasil não 

é clara e, a cada ano que passa, surgem novos motivos e justificativas para a intromissão de 

organismos externos. O foco mais recente está nos incêndios, no desmatamento, no garimpo e 

na demarcação de terras indígenas. Tais argumentos estão sendo utilizados por grandes líderes 

mundiais para exigir absurdos, como por exemplo, a internacionalização da Amazônia. 

Ainda na década de 60, a Amazônia tornou-se alvo de inúmeras Organizações Não 

Governamentais Transnacionais. Essas ONGs são responsáveis pela formação da opinião 

pública na região, muitas vezes se mostrando como única opção para solução de problemas. 

Cresce de importância a fiscalização por parte do Estado, pois tais organismos tendem a ocultar 

seu verdadeiro propósito na região. Ainda no ano de 2008, o então ministro da Justiça, Tarso 

Genro, declarou: “Grande parte dessas ONGs não está a serviço de suas finalidades estatutárias. 

Muitas delas escondem interesses relacionados à biopirataria e à tentativa de influência na 

cultura indígena, para apropriação velada de determinadas regiões, que podem ameaçar, sim a 

soberania nacional.” 

 Paralelo ao discurso de preservação do meio ambiente, vem a questão indígena. 

Segundo dados da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), atualmente existem 462 terras 

indígenas espalhadas por todo o Brasil, representando cerca de 12,2% do território nacional. 

Dentro dessa porcentagem, 54% desses territórios estão presentes no Norte do País, de acordo 

com o IBGE (2010), somando cerca de 214.928 indivíduos que se declararam indígenas e vivem 

em reservas. Existem hoje terras indígenas, como é o caso da Serra dos Carajás, demarcadas 

em posições de grande concentração de minérios, como nióbio, cobre, ouro e diamantes, fontes 



12 

 

 

 

incalculáveis de riquezas presentes em solo amazônico, vindo de encontro com a atual política 

governamental de exploração de riquezas, pelo fato de serem área de preservação, impedindo a 

extração de recursos. 

 Levando em consideração os aspectos supracitados, pode-se perceber a importância de 

se controlar, desenvolver, proteger e defender esse tão complexo ecossistema. Contudo, as 

Forças Armadas (FFAA), em especial o Exército Brasileiro, passam por sérios problemas para 

realizar essa importante missão. As Organizações Militares do Comando Militar da Amazônia 

e do Comando Militar do Norte estão espalhadas em pontos estratégicos, tanto na fronteira 

quanto no interior do Estado. A principal problemática encontrada está no isolamento que 

ocorre nessas Organizações, tendo por vezes, distâncias superiores a 1000 quilômetros entre o 

seu Comando Militar de Área e sua Brigada. O terreno extremamente acidentado e coberto por 

vegetação densa dificulta a logística, na maioria das vezes feita apenas por embarcações. 

Necessita constantemente de apoio direto por parte da Força Aérea Brasileira (FAB), que nem 

sempre pode dar o suporte necessário, pois há sobrecarga nas horas de voo. 

 Além da questão logística, outro grande problema é a comunicação, a coordenação e o 

controle destas unidades. Durante a guerra fria, países como os Estados Unidos da América 

contribuíram significativamente para os avanços tecnológicos. Em meados dos anos 80, 

surgiram tecnologias de suma importância para o combate moderno, uma delas o Global 

Positioning System (GPS), empregado em combate pela primeira vez durante a Guerra do Golfo 

(1990-1991). Inicialmente, material exclusivo do Exército Norte Americano, foi 

disponibilizado a todos por volta dos anos 2000, ainda que com alguma restrição na precisão 

do sinal. 

 Recentemente Batalhões de Selva, como o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, localizado 

na cidade de Manaus-AM, adquiriram rastreadores Spot Gen 3 para o emprego de frações em 

operações reais. Ainda que não seja utilizado amplamente em todo o território nacional, tem 

grande importância no ambiente de selva. Esses aparelhos têm cobertura em praticamente todas 

as áreas continentais, incluindo todo o território brasileiro. 

Tais avanços são fundamentais para atividades em ambiente de selva. A dificuldade em 

acompanhar o emprego de frações em operações na Amazônia, seja na fronteira, seja no interior 

do estado, se dá pelo tamanho do território a ser explorado, necessitando de ações totalmente 

decentralizadas. 

Além das tecnologias de geolocalização, também será abordado a importância da 

modernização da tropa que atua nesse ambiente. Aos poucos, inúmeros Batalhões vêm 
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recebendo novas tecnologias que melhoram sensivelmente o desempenho da tropa nas 

operações. Por meio de pesquisas de opiniões, pode-se perceber que o uso de equipamentos 

modernos como o novo Fuzil IMBel 5,56 IA-2, optrônicos, designação a laser, Óculos de Visão 

Noturna (OVN), e sistemas que possibilitam o uso de internet em locais inóspitos elevam o 

moral da tropa e dão confiança para a execução dos mais diversos tipos de missão. Também 

serão abordados alguns materiais de extrema importância para a execução de missões, como a 

lancha Guardian 25’, Visores Termais e a Metralhadora FN MINIMI, substituta do Fuzil 

Automático Pesado, que apesar da grande importância, ainda não estão disponíveis em todas as 

Organizações Militares do Comando Militar do Norte e do Comando Militar da Amazônia. 

Portanto, o foco deste trabalho, será mostrar como novas tecnologias podem influenciar 

o gerenciamento do campo de batalha, em aspectos que englobam a tomada de decisão, a 

coordenação, o controle e o desempenho da tropa. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a real necessidade do uso de novas tecnologias, no ambiente de Selva, a fim de 

buscar melhora nos resultados e na eficiência das Operações. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Expor a importância estratégica das riquezas e do bioma pertencentes à Amazônia; 

 Localizar as Organizações Militares do Comando Militar da Amazônia e expor as 

dificuldades encontradas nas operações em ambiente de selva; 

 Mostrar a necessidade da utilização de novas tecnologias para meio auxiliar no 

cumprimento de missões; 

 Mostrar a importância de algumas tecnologias que não estão sendo empregadas em larga 

escala; 

  Analisar a melhora no acompanhamento das operações com o uso do Spot Gen 3 em 

comparação aos meios usados em anos anteriores; 

 Analisar dados obtidos através de questionário disponibilizado a militares que serviram 

em Batalhões de Selva. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA REGIÃO AMAZÔNICA 

  

 A Amazônia classifica-se como o maior bioma brasileiro em extensão dotado de 

inúmeras riquezas naturais distribuídas em uma área que ocupa metade de todo o território 

nacional, tornando o controle dos Comandos Militares um dos mais difíceis. Além de sua 

grande área, possui terreno extremamente irregular, coberto em sua maior parte por mata densa 

e permeada por rios, alagada na maior parte do ano. 

Conforme o estudo dos professores da USP, a grande quantidade de minérios na região 

é incontestável. Ainda na década de 60, em voo expedicionário da mineradora Unitated States 

Stell sobre a floresta amazônica, grandes clareiras na mata chamaram atenção do geólogo Breno 

Augusto dos Santos. O local ainda inexplorado foi mais tarde demarcado como Carajás, a maior 

mina de hematita de ferro do mundo. Nas primeiras projeções da capacidade mineral da região, 

o potencial estimado era de 2 a 35 bilhões de toneladas de ferro, atualmente estima-se que a 

capacidade total seja de 18 bilhões de toneladas. 

Se explorados de forma racional, esses minerais podem trazer grande riqueza ao país. 

Os mais importantes são: o ferro (18.000.000.000 de toneladas, em Carajás), o alumínio 

(4.000.000.000 de toneladas, em Trombetas, Paragominas e Almeirim), o manganês 

(80.000.000.000 de toneladas em Carajás e Serra do Navio), o cobre (10.000.000 de toneladas, 

em Carajás), o estanho (400.000 toneladas), o níquel (90.000 toneladas). Há também na 

Amazônia o diamante (em Roraima), o petróleo e gás (na plataforma oceânica e no continente), 

o urânio (em Roraima) e o sal gema. Além da exploração do nióbio que ainda não há estimativas 

de sua potencialidade. 

 Na figura abaixo está representado o mapa tectônico do Brasil, com a indicação dos seus 

distritos e províncias formadoras de minerais, bem como a distribuição dos principais depósitos 

e ocorrências de minerais metálicos. A produção mineral do país tem como origem 3.354 minas, 

a maioria de pequeno porte (produção entre 10 mil e 100 mil t/ano de material), de acordo com 

o Anuário Mineral Brasileiro. Apenas 159 minas são de grande porte (produção acima de 1 

milhão de t/ano). A região Amazônica corresponde, aproximadamente, à metade do território 

brasileiro, porém somente possui cerca de 300 minas, ou seja, menos de 10% do total das minas 

brasileiras estão situadas na Amazônia. 
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Figura 1- concentração de minérios no Brasil 

 

Fonte: Revista Digital AdNormas, 2019 

 

2.2 COMANDOS MILITARES DA AMAZÔNIA LEGAL 

 

 A Amazônia Legal é composta pelo Comando Militar da Amazônia, pelo Comando 

Militar do Norte e pelo Comando Militar do Oeste. Neste trabalho, serão abordados o Comando 

Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte, a respeito de suas características, 

dificuldades, missões em que atuam e como novas tecnologias podem suprir e melhorar o 

desempenho das tropas empregadas na execução das mais diversas operações. 

 

https://revistaadnormas.com.br/2019/09/03/a-cobica-pelo-bioma-e-pelas-riquezas-minerais-da-amazonia/
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2.2.1 O Comando Militar Da Amazônia 

 

Em decorrência da criação do Comando Militar do Norte, o Comando Militar da 

Amazônia, que antes dispunha de um efetivo de 29.685 militares, passou a ter 19.685. Após a 

separação permaneceu com Comandos da 12ª RM em Manaus-AM, da 1ª Brigada de Infantaria 

de Selva em Boa Vista-RR, da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira-

AM, da 16ª Brigada de Infantaria de Selva em Tefé-AM, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva 

em Porto Velho-RO e do 2º Grupamento de Engenharia em Manaus-AM. 

Considerado prioritário pelo Exército, o Comando Militar da Amazônia continua na 

segurança e vigilância de 9.925 quilômetros de fronteira (com a República da Guiana - 964 km, 

a Venezuela - 2.199 km, a Colômbia - 1.644 km, o Peru - 2.995 km e a Bolívia - 2123 km). 

Sua área de atuação e jurisdição corresponde ao território da 12ª Região Militar, a 1ª 

Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Boa Vista-RR, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, 

em São Gabriel da Cachoeira-AM, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Porto Velho-RO, 

o 2º Grupamento de Engenharia, em Manaus-AM, além de inúmeras Organizações Militares 

Diretamente Subordinadas e Vinculadas à 12ª Região Militar. Englobam 4 Estados: Amazonas 

com 1.559.161,68 km2 e 62 municípios, Rondônia com 237.590,86 km2 e 524 municípios, 

Roraima com 224.301,04 km2 e 15 municípios e, finalmente, o Acre, com 164.122,28 km2 e 

22 municípios, totalizando 2.185.175,86 km2 e 151 municípios.  

Os conflitos continuados em países limítrofes, a necessidade de melhor relacionamento 

com os indígenas e o aumento significativo dos ilícitos transfronteiriços, impuseram a presença 

cada vez mais marcante das Forças Armadas e o emprego de uma doutrina específica de 

Combate na Selva e da Estratégia da Resistência, totalmente aplicáveis à região e 

fundamentadas nas condicionantes regionais existentes, sempre considerando o contexto no 

qual o Brasil está inserido mundialmente. 
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Figura 2- Organograma Comando Militar da Amazônia 

 

Fonte: Exército Brasileiro 
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2.2.2 O Comando Militar Do Norte 

 

 A fim de diminuir a área de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, criou-

se o Comando Militar do Norte, que hoje é o principal responsável pelas ações executadas na 

Amazônia Oriental, seja na parte operacional, seja da parte administrativa. O Comando Militar 

do Norte engloba os Estados do Amapá, Pará, Maranhão e norte do Tocantins. Abrangendo 

aproximadamente 1,73 milhão de quilômetros quadrados, cerca de 20% da área do País), faz 

fronteira com três Países, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, somando 1890 

quilômetros de fronteira terrestre, além de 2200 quilômetros de costa. 

 

As mudanças que marcaram a história recente do país provocaram o estabelecimento 

de diferenças marcantes entre as realidades econômicas, sociais, ambientais, políticas 

e estratégicas das Amazônias Ocidental e Oriental. Em consequência, como 

reconhecimento da importância de Belém e de sua área de influência, ativa-se, nesta 

data, o Comando Militar do Norte. Rompem-se, portanto, os vínculos que por séculos 

identificaram e uniram toda a estrutura militar terrestre na Amazônia. - (Comandante 

do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, em 26 de junho 

de 2013.) 

 

 Sua extensão territorial pode ser comparada a países europeus, com isso, é necessário o 

comando de um General de Exército, último posto hierárquico da Força, integrante do Alto 

Comando do Exército. É assessorado por um Estado-Maior, que é chefiado por um General de 

Brigada e composto por Oficiais Superiores das mais diversas áreas. Integrado por duas 

Brigadas, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá-PA, a recém-criada 22ª 

Brigada de Infantaria de Selva, instalada em Macapá-AP. Sua logística conta com o apoio da 

8ª Região Militar, possui também Organizações Militares diretamente subordinadas a Base de 

Administração e Apoio do Comando Militar do Norte, com sede em Belém-PA, a 15ª 

Companhia de Polícia do Exército, com sede em Belém-PA e a 8ª Companhia de Inteligência, 

com sede em Belém-PA. Integra mais de 30 Organizações Militares, somando cerca de 12 mil 

homens e mulheres. 
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Figura 3- Organograma do Comando Militar do Norte 

 

Fonte: Exército Brasileiro 

 

Junto com sua grande extensão, vem uma série de problemas relativos às suas riquezas 

naturais. O Exército Brasileiro como um todo, é responsável por missões subsidiárias, na parte 

da Amazônia Oriental, as missões englobam fatores advindos do rico patrimônio ambiental. a 

região é composta por inúmeras reservas minerais, Áreas de Proteção Ambiental e reservas 

indígenas com uma série de conflitos sociais, além de uma grande reserva hídrica, que contém 

um farto complexo hidrelétrico responsável por quase 15% de toda a energia elétrica do País. 

“A minha convicção é que, sem se descuidar de sua principal missão constitucional, o Exército 

deve sempre oferecer sua mão amiga quando a população assim necessitar.” - Comandante 

Militar do Norte, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, em 14 de maio de 

2018. 

 

Conduzir atividades para o preparo e o emprego de suas Organizações Militares 

visando: à Defesa Externa; à Garantia da Lei e da Ordem e; ao atendimento de 

compromissos internacionais do Brasil - Manutenção da Paz-, mediante ordem. 

Cooperar com ações dos órgãos governamentais, com o desenvolvimento regional e 

contribuir para o bom relacionamento com os países fronteiriços. (BRASIL, 1997) 
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Figura 4- Linha do tempo do Comando Militar do Norte 

 

Fonte: Exército Brasileiro 

 

2.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS OPERAÇÕES EM AMBIENTE DE SELVA 

 

 Para discorrer sobre os problemas enfrentados em operações em ambiente de selva é 

preciso uma breve explanação sobre as características desse ambiente operacional. A seguir 

serão abordados alguns tópicos para melhor entender a necessidade de novas tecnologias nesse 

complexo ecossistema. 

 

2.3.1 Características Do Ambiente Operacional 

 

 O termo Selva refere-se a área Amazônica coberta pela floresta tropical úmida 

latifoliada, englobando não só o interior da floresta, como também toda a malha hidrográfica. 

Selvas são áreas de florestas equatoriais ou tropicais densas e de clima úmido ou super úmido. 
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Estão localizadas em regiões de baixa densidade demográfica e fraco desenvolvimento 

industrial, comercial e cultural, com condições de vida precárias e acentuada escassez de vias 

de transporte terrestre, ao longo de extensas áreas de planície, planalto ou montanha. (BRASIL, 

1997) 

 Considera-se Operações de Selva todas as operações militares, exceto as 

administrativas, cuja área de emprego seja predominantemente coberta por floresta tropical 

úmida. Serão um conjunto de diversas operações, como operações ribeirinhas, operações 

aeromóveis, operações aeroterrestres, operações contra forças irregulares. (BRASIL, 1997) 

 A Floresta Equatorial possui características específicas quanto aos aspectos 

fisiográficos, sendo diferenciada no que diz respeito ao relevo, a vegetação, a geologia, a 

hidrografia e ao clima. 

 O relevo da região é caracterizado, topograficamente, por um imenso baixo-platô, que 

abrange áreas de terra firme e áreas alagadiças de várzea. A densa cobertura da floresta impede 

a existência de documentos topográficos que representem com fidelidade o relevo no interior 

da selva.   

 

A observação é, sem dúvida, um dos aspectos que mais restrições sofre em face das 

condições ambientais. A escassez de pontos dominantes; a influência sobre os 

dispositivos óticos; a impossibilidade das fotografias aéreas refletirem o verdadeiro 

relevo, ou tropas e órgãos que estejam ao abrigo da cobertura vegetal, tudo concorre 

para que, na selva, a condução da manobra e dos fogos seja feita pela adoção de outros 

procedimentos que minorem esta severíssima restrição. (BRASIL, 1997) 

 

A vegetação constitui-se de dois principais tipos: a Floresta de Terra Firme e a Floresta 

de Terras Inundáveis. 

A Floresta de Terra Firme encontra-se fora do alcance das águas das cheias e constitui 

a Floresta Amazônica típica, com árvores de grande porte onde as copas se entrelaçam 

impedindo a penetração dos raios solares. A Floresta de Terra Firme pode ser dividida em 

Floresta Primária, constituída de uma mata virgem, propícia para movimento de tropa a pé e 

em Floresta Secundária, normalmente encontrada próxima a aldeias, vilas e estradas, são áreas 

inicialmente limpas e posteriormente abandonadas, tomadas de moitas, espinheiros e 

trepadeiras, apresentando grande dificuldade ao movimento de tropas a pé. 

 

No tocante a campos de tiro, haverá perda significativa para o emprego das armas de 

tiro tenso, pois sem um trabalho de melhoramento, as distâncias livres serão 

extremamente curtas. Para as armas com tiro de trajetória curva não haverá limitações 

quanto a campos de tiro. (BRASIL, 1997) 
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Para fins de planejamento, o uso do crepúsculo náutico não pode ser tomado como base. 

No interior da selva, o entrelaçamento da copa das arvores impede a entrada de luz solar, 

interferindo diretamente nos horários de amanhecer e anoitecer. 

É impossível aplicar o conceito militar clássico quando se diz respeito a vias de acesso. 

Não há local que propicie campos de tiro, boa observação, amplitude e transitabilidade do 

terreno. As vias de acesso se confundirão com rios, estradas e trechos que possuírem eixos de 

menor resistência.  A selva como um todo será considerada uma via de acesso. 

A Floresta de Terras Inundáveis desenvolve-se nas margens dos principais rios da 

Planície Amazônica, sendo chamada de mata de Várzea, que possui um terreno relativamente 

limpo e apresenta árvores de grande porte, e mata de Igapó, que é constituída de uma vegetação 

mais densa e de menor porte. (BRASIL, 1997) 

 

Figura 5- Tipos de Mata 

 

Fonte: BRASIL, 1997 

 

 Quando se fala em geologia, o solo amazônico, por possuir um terreno antigo, possui 

alto potencial em riquezas minerais dos mais variados tipos. Existem enormes reservas de ouro, 

pedras preciosas, cassiterita, bauxita, manganês, caulim e nióbio. O que diferencia essas 

reservas de outras espalhadas pelo território brasileiro é o fato de estarem à flor do solo, 

facilitando de sobremaneira sua exploração. 

 A hidrografia, paralela à vegetação, é uma característica que torna essa região única. 

Tendo como principais rios o Rio Solimões e o Rio Amazonas, a bacia possui cerca de 
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23.000km de vias navegáveis em qualquer época do ano. Além dos rios navegáveis, existem 

rios que sofrem influência de chuvas, que alteram sua forma e mudam completamente a 

paisagem da região, de acordo com o sistema de cheias e a secas. 

 

As limitações da visibilidade reduzem os campos de tiro a pequenas distâncias. O 

campo tradicional das armas automáticas é pouco prático na selva propriamente dita, 

mas de grande valia para bater cursos de água, trilhas, clareiras, estradas, socavões e 

grotas.  Normalmente, não é aconselhável limpar campos de tiro em forma de leque 

para não denunciar armas e atiradores. O procedimento correto é a preparação de um 

"cilindro oco" na vegetação, sem alterar-lhe o aspecto, produzindo os chamados 

"túneis de tiro" que definem os setores de tiro. (BRASIL, 1997) 

 

Os rios da Amazônia são relativamente novos, seus cursos d’água se alteram com 

frequência, pois seus rios ainda não possuem cursos estabilizados, em que uma alça de rio pode 

se transformar em um lago com rapidez, ao retificar seu trajeto. A variação topográfica de seus 

leitos, a variação do volume de água e a inexistência de registros hidrográficos impõem uma 

série de condicionantes à sua navegação. Para facilitar o uso de embarcações, faz-se necessário 

o uso intensivo de “práticos”, as embarcações necessitam ter seu tamanho reduzido e seus 

cascos precisam ser chatos ou de baixo calado, para facilitar o acesso a pontos afastados da 

calha principal e acesso a portos da região. 

 

Figura 6- Hidrografia Amazônica 

 

Fonte: BRASIL, 1997 



24 

 

 

 

 O clima na região é quente e úmido, com temperaturas que variam entre 24ºC no inverno 

e 32ºC no verão e umidade na faixa dos 89%. Seu índice pluviométrico é muito elevado, com 

médias de 2500mm a 3000mm anuais. Suas condições atmosféricas mudam constantemente, 

podendo ocorrer tempestades intensas de uma hora para outra. 

 

2.3.2 Os problemas encontrados na Região Amazônica 

 

O desmatamento ilegal e predatório é hoje um dos principais problemas na região 

amazônica. A cobiça por troncos de árvores nobres leva inúmeras madeireiras a se instalarem 

na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento também está 

ligado a práticas criminosas de exploração de terra, a chamada expansão da fronteira agrícola, 

promovido por grandes plantadores de soja e pecuaristas a fim de ampliar suas áreas de cultivo.  

Esses dados trazem problemas sociais que geram grande preocupação. Entre eles destacam-

se os impactos econômicos, os conflitos sociais, prejuízos socioambientais e climáticos. 

 

Figura 7- Castanheiras derrubadas ilegalmente 

 

Fonte: Estado de Minas, 2019 

 

A luta indígena tem como objetivo central a conservação e delimitação de áreas indígenas. 

Esse objetivo envolve um conceito mais amplo, nele estão inseridas reivindicações como 

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2019/09/02/noticia-especial-enem,1081797/amazonia-entenda-a-crise-que-surgiu-na-decada-de-60.shtml
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educação, saúde, reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos e áreas de preservação e 

fiscalização de áreas demarcadas. 

 A busca pelos seus direitos acaba por ocasionar grandes confrontos, muitas vezes 

armados. A violência desses enfrentamentos ocorre entre povos nativos e grandes produtores 

rurais, resultando em lutas por território. A falta de políticas destinadas à demarcação das terras 

é a principal causa desses conflitos. 

 Tais movimentos gerou a criação de ONGs, que representam os indígenas na busca por 

seus direitos. Segundo o General de Exército Maynard Marques Santa Rosa, das mais de 100mil 

organizações não-governamentais operando na Amazônia brasileira, muitas tem interesses 

ocultos como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e de pessoas e até mesmo 

espionagem. Afirma ainda que as Forças Armadas estão presentes nas áreas de fronteiras, 

cumprindo seu papel de defesa nacional, no entanto, órgãos civis, estão ausentes, dificultando 

a fiscalização de tantos organismos. 

  
Figura 8- Movimento Indígena 

 

Fonte: APIB, 2015  

 

 As queimadas na Amazônia Legal sempre foram uma realidade na região. Após dados 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto de Garantia da Lei e da Ordem com 

envio de militares. A Operação visa intervir nos locais de alertas de desmatamento identificados 
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pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER) do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE). O presidente afirmou em pronunciamento, que o governo tem 

tolerância zero com os crimes ambientais.  

Após publicação do Decreto Nº 9.985 de 23/08/2019, foi instalado o Centro de 

Operações Conjuntas no Ministério da Defesa para execução das ações. O documento autoriza 

o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ambiental e para 

ações subsidiárias nas regiões de fronteira, terras indígenas, áreas da União, além de outras 

áreas da Amazônia Legal, caso haja requerimento do governador do respectivo estado. 

 

Figura 9- Queimadas ilegais 

 

Fonte: Estado de Minas, 2019 

 

 A Operação ÁGATA, instituída pelo Ministério da Defesa, é destinada a combater 

crimes previstos na LC 97/99, na faixa de fronteira, atendendo aos princípios de máximo uso 

de informações de inteligência, emprego pontual de pequenos efetivos, aproveitamento da 

surpresa e presença seletiva de outros órgãos e agências. Nela, o Comando Militar da Amazônia 

atua de forma permanente, por meio de tropas desdobradas na linha de fronteira. Essas unidades 

realizam a vigilância, o patrulhamento e o controle de pontos de entrada do País, vencendo 

desafios impostos pela quantidade e pela diversidade das missões e da fisiografia da área. 

https://www.em.com.br/app/noticia/especiais/educacao/enem/2019/09/02/noticia-especial-enem,1081797/amazonia-entenda-a-crise-que-surgiu-na-decada-de-60.shtml
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 Nas operações realizadas na faixa de fronteira, dentro da vertente Braço-Forte, desde o 

início do ano de 2018, as tropas do CMA já realizaram, em combate aos ilícitos transfronteiriços 

e ambientais, 66.867 revistas de pessoas, veículos embarcações e aeronaves; 1.332 patrulhas 

fluviais; apreensão de 115 veículos e embarcações; apreensão de 6.674 Kg de drogas ilícitas, 

26.704 m3 de madeira ilegalmente extraída, 77.557 L de combustível, 68 armas de fogo; 87 

autos de prisão em flagrante delito; além de 52 inspeções para a fiscalização de produtos 

controlados. 

 

Figura 10- Armamentos e drogas apreendidos pela Polícia Federal no Amazonas 

 

Fonte: Amazônia.org, 2018 

 

2.3.3 Armamento utilizado em Operações na Selva e suas possibilidades 

  

Após a participação do Brasil em missões de paz pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), viu-se a necessidade do desenvolvimento dos Materiais de Emprego Militar (MEM), 

mais especificamente do armamento utilizado. Com isso, o Exército Brasileiro conseguiria 

utilizar ao máximo todo o potencial tecnológico disponível atualmente, garantindo novas 

capacidades de atuar em diferentes ambientes operacionais. 
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 O Exército Brasileiro passa por uma intensa reorganização e modernização, definida 

pela Estratégia Nacional de Defesa (END) e pela criação do Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx), criado pela Portaria nº 134-EME, de 10 de setembro de 2012, que pretende modernizar 

as Forças Armadas, tendo como base investimentos a longo prazo. 

 

A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada em 2008, serve de marco regulatório para 

a articulação e reorganização das Forças armadas, impondo-lhes transformação pela 

formulação de nova doutrina, identificação de novas capacidades e aquisição de 

materiais compatíveis com o moderno. (Revista Verde Oliva, Nº 217, Nov 2012, pág. 

51) 

 

Enquadrado nos nove projetos listados no Portifólio Estratégico de Defesa da 

Sociedade, o projeto de Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP) prevê, dentre seus 

programas, a recuperação e/ou obtenção de novas capacidades da Força Terrestre, por meio da 

substituição de seus Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) e Produtos de Defesa 

(PRODE). 

Consequente a essa reorganização, a Indústria de Material Bélico (IMBel), produziu o 

Fuzil IA-2, de calibre 5,56. Adquiridos em caráter experimental no ano de 2013, cerca de 1500 

fuzis foram distribuídos em diversas Organizações Militares (OM), para serem testados em 

diferentes ambientes operacionais. Sua adoção foi aprovada pela Portaria Nº211-EME, de 23 

de outubro de 2013. BE Nº44 de 1º de novembro de 2013, pág. 39. 

 No que diz respeito ao ambiente de selva, as adversidades desse ambiente operacional 

tornam necessário o uso de equipamentos leves, resistentes, de menor tamanho e de fácil 

manutenção. O armamento utilizado deve possuir alto poder de letalidade e, em contra partida, 

possuir um calibre de pequeno peso. Com isso, o combatente poderá transportar uma maior 

quantidade de munição, aumentando assim seu volume de fogos. 

 Tais características foram atendidas quase que em sua totalidade pelo novo fuzil IA-2. 

Quando comparado ao fuzil 7,62mm FN Herstal, produzido sob licença e modernizado pela 

fábrica da IMBel com o nome de Para-FAL, o IA-2 tem como desvantagem apenas o seu poder 

de fogo reduzido. Porém, possui maior aceitação por parte da tropa no que diz respeito a maior 

capacidade de munição, menor peso, cano mais curto, tamanho reduzido e maior precisão. 

 Uma das desvantagens levantadas em relação ao projétil 5,56, quando comparado ao 

7,62, está na facilidade em desviar-se quando em distâncias superiores aos 200 metros. Tal 

desvantagem é mitigada quando se leva em consideração aspectos já abordados no item 3.1, no 

que diz respeito à redução das distâncias encontradas na selva. O combate fica reduzido a 

distâncias inferiores a 200 metros. 
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 A outra desvantagem está no fato de seu projétil ser pequeno e de baixo peso, o que gera 

um alto poder de transfixação dos alvos, porém, sem área de contato suficiente para incapacitá-

lo efetivamente. Apesar da menor letalidade, o soldado é capaz de levar uma maior quantidade 

de munição, dando um volume de fogos superior ao 7,62, dessa forma, reduzindo a 

desvantagem encontrada em seu poder de parada. 

 

Figura 11- Fuzil de Assalto IMBel 5,56 IA-2 

Fonte:  https://www.imbel.gov.br/index.php/fuzis/91#topo 

 

Calibre: 5,56x45mm 

Comprimento: 850mm +/- 25mm 

Comprimento com coronha rebatida: 600mm +/- 20mm 

Comprimento do Cano com quebra-chamas: 350 +/- 15mm 

Funcionamento: Semiautomático, Automático e Repetição 

Peso sem carregador e sem acessórios: 3400 +/- 50g 

Raiamento: 6 H passo 1:254mm 

Ferrolho rotativo 

Trilhos Picatinny: permite o acoplamento de diversos acessórios. 

Cano: aço forjado a frio 

Coronha Rebatível: confeccionada em polímero de alta resistência e sistema simplificado de 

travamento e destravamento. 

Carregador: com capacidade para 30 tiros 

Guarda-mão: com chapa defletora e isoladora de temperatura, permitindo redução do 

aquecimento na região da empunhadura durante a realização continuada de tiros. 

 Além do seu grande volume de fogos, outros fatores minimizam a desvantagem do poder 

de fogo do IA-2. Seus trilhos Picatinny possibilitam que sejam acoplados inúmeros dispositivos 

eletrônicos e optrônicos. 

https://www.imbel.gov.br/index.php/fuzis/91#topo
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 Um dos equipamentos utilizados em alguns batalhões, como é o caso do 1º Batalhão de 

Infataria de Selva, é o EOTech NA/PEQ-16B MIPIM LED. Esse designador laser pode ser 

acoplado nos trilhos Picatinny e é composto por uma lanterna, um feixe laser visivel e um feixe 

laser infravermelho. O sistema de mira laser permite que se tenha duas formas de executar 

disparos. Uma delas é utilizando um feixe de luz visivel a olho nu, que permite disparos precisos 

sem utilizar os aparelhos de pontaria tradicionais. A outra é utilizando um feixe de luz 

infravermelho, visto apenas quando se utiliza Óculos de Visão Noturna (OVN), permitindo que 

se designe alvos e execute pontaria sem que o alvo perceba. O aparelho possibilita maior 

agilidade em reagir e em executar ações quando se tem baixa luminosidade, fazendo com que 

a procura, designação e pontaria sejam rápidos, precisos e de dificil identificação por parte do 

inimigo. 

 

Figura 12- EOTech NA/PEQ-16B MIPIM LED 

 

Fonte: https://www.opticsplanet.com/insight-technology-an-peq-16b-mipim-led-mini integrated-pointing-

illumination-module.html 

 

 Outro equipamento presente em batalhões operacionais, como é o caso dos Batalhões 

de Infantaria Leve (BIL), dos Batalhões de Infantaria Paraquedista (BIPqdt) e de alguns 

Batalhões de Infantaria de Selva (BIS), é a mira holografica HDS 3AA, fabricada pela Newcon-

optik. Ideal para o combate aproximado, a HDS 3AA permite adquirir alvos de forma rápida e 

precisa. Acoplada nos trilhos Picatinny, este acessório dá ao combatente a possibilidade de 

executar a pontaria em ambientes de diferentes luminosidades, pois possui 11 ajustagens 

diferentes de brilho de seu retículo, sendo possível incusive utilizar Óculso de Visão Noturna 

(OVN). Uma das desvantagens desse aparelho está na necessidade de uma pilha AA, que em 

ambiente de elevada umidade, pode sofrer deteriorização com maior rapidez, sendo necessário 

troca-la constantemente. 

 

 

https://www.opticsplanet.com/insight-technology-an-peq-16b-mipim-led-mini%20integrated-pointing-illumination-module.html
https://www.opticsplanet.com/insight-technology-an-peq-16b-mipim-led-mini%20integrated-pointing-illumination-module.html
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Figura 13- HDS 3AA Newcon-optik 

 

 

Fonte: https://www.newcon-optik.com/wp-content/uploads/2016/10/3xlens_captioned.jpg 

 

2.3.4 Equipamentos via satélite no acompanhamento de operações 

 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece diretrizes para a adequada 

preparação e capacitação das Forças Armadas, de modo a garantir a segurança do país tanto em 

tempo de paz, quanto em situações de crise. Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de 

produtos e sistemas militares e civis que compatibilizem as prioridades científico-tecnológicas 

com as necessidades de defesa. (BRASIL, 2008). 

 O Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) será fortalecido como 

órgão central da defesa aeroespacial e do controle de engenhos espaciais, incumbido de liderar 

e de integrar todos os meios de monitoramento aeroespacial do País. A Base Industrial de 

Defesa será orientada a dar a mais alta prioridade ao desenvolvimento das tecnologias 

necessárias, inclusive àquelas que viabilizem independência do sistema Global Positioning 

System (GPS) ou de qualquer outro sistema de posicionamento estrangeiro. O potencial para 

contribuir com tal independência tecnológica pesará na escolha das parcerias com outros países, 

em matéria de tecnologias de defesa. (BRASIL, 2008). 

https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas


32 

 

 

 

Figura 14- Spot Gen 3 

 

Fonte: https://www.findmespot.com/pt-br/products-services/spot-gen3#tech-specs 

 

 O Spot Gen 3 possui funções essenciais para o desdobramento de tropas decentralizadas 

em operações na selva. Com configurações pré-determinadas é possível enviar rapidamente 

sinais de S.O.S. em eventuais situações de contingência, check-in ao ultrapassar pontos de 

controle e mensagens personalizadas. 

 

Figura 15- BGAN Explorer 500 

 

Fonte: https://www.taiadaweb.com.br/exposicao-de-material-militar-na-praca-da-bandeira/ 

https://www.findmespot.com/pt-br/products-services/spot-gen3#tech-specs
https://www.taiadaweb.com.br/exposicao-de-material-militar-na-praca-da-bandeira/
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 O BGAN (Broadband Global Area Network) Explorer 500 é indicado para regiões 

remotas, onde serviços de 3 e 4G não funcionam corretamente. O equipamento robusto e 

resistente a água torna-se ideal para ser utilizado em operações, aliando a dificuldade de se obter 

comunicação com o escalão superior com a praticidade de instalação do aparelho. O aparelho 

opera por meio de satélites geoestacionários, que cobrem todas as partes do globo, 

possibilitando acesso à internet e chamadas de voz até mesmo no interior da Selva. Suas 

principais vantagens são a cobertura, a confiabilidade, a robustez, a compatibilidade com 

Smartphones e sua portabilidade. 

 

Figura 16- Telefone Satelital 

 

Fonte: Exército Brasileiro, 2019 

  

O uso de equipamentos como o Spot Gen 3, o BGAN e Telefones Satelitais, aliados aos 

meios de comunicação convencionais, como o Falcon II e demais meios rádio, auxiliam de 

forma significativa as Funções de Combate. Seu monitoramento constante permite uma rápida 

tomada de decisão, evitando incidentes indesejados, tornando as operações mais precisas e 

reduzindo consideravelmente os danos colaterais.  

https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/1-pelotao-de-comunicacoes-de-selva-1-pel-com-sl-realiza-nivelamento-de-comunicacoes-e-comando-e-controle/8357041


34 

 

 

 

 

2.3.5 Oportunidades de melhoria na aquisição de novos materiais  

 

 Além das tecnologias já citadas anteriormente, é necessário levar em consideração a 

importância da implementação de alguns outros tipos de materiais, como as novas lanchas 

Guardian 25’, a metralhadora FN MINIMI Standard, dispositivos de observação termal. Apesar 

de serem grandes facilitadores, são usados em apenas algumas Organizações Militares, não 

sendo encontrados na maioria dos Batalhões, dificultando grande parte das missões exercida 

por eles. 

 A embarcação Guardian 25’, produzida pela empresa norte-americana Brunswick 

Commercial & Government Prod. é empregada pelas forças armadas e por alguns órgãos 

governamentais, ela atende aos requisitos do Termo de Referência, do Departamento de 

Engenharia de Construção.  

 A embarcação possui um casco insubmergível, com uma dupla camada de fibra de vidro, 

permeadas de espuma. Tecnologia Unibond™ permite que flutue, mesmo alvejada por projéteis 

de calibre .50. Além da segurança oferecida por sua flutuabilidade, há também a segurança 

oferecida pelos aparelhos eletrônicos de navegação, como sonar, radar, bússola magnética e 

luzes de navegação, que permitem a navegação em condições precárias de visibilidade e 

orientação. É dotada ainda de dois motores de 200 HP, permitindo velocidades superiores a 25 

nós, possibilitando melhor desempenho nas operações de patrulha, reconhecimento e bloqueio. 

 Seu poder de fogo é o que a torna superior às demais embarcações, pode ser equipada 

por um armamento de proa, de calibre .50 ou até mesmo um lança granadas de 40mm. Seus 

bordos podem ser equipados com metralhadoras MINIMI 5,56 ou com metralhadoras MAG 

7,62. 

 Apesar de possuir grande vantagem em relação as demais embarcações, as Organizações 

Militares presentes na Amazônia Legal dependem da disponibilidade do Centro de 

Embarcações do Comando Miliar da Amazônia, que nem sempre pode atender todos os 

pedidos. Tendo assim a necessidade de aquisição em massa dessa embarcação, para empregá-

la em larga escala nas operações. 
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Figura 17 - Guardian 25' 

 

Fonte: CECMA 

 

Utilizada no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, a nova metralhadora 5,56 FN MINIMI 

Standard começa aos poucos a substituir o então Fuzil Automático Pesado 7,62, que dota os 

Grupos de Combate. Os aspectos que motivam a substituição são os mesmos abordados no item 

2.3.3 deste trabalho. Por possuir calibre 5,56, a MINIMI é compatível com os Projetos 

Estratégicos do Exército, como por exemplo o Combatente Brasileiro (COBRA), que visa a 

inserção do Fuzil IA-2. 

O Chefe do Estado-Maior do Exército, no uso da delegação de competência que lhe 

confere a alínea V do inciso IV do art. 1º da Portaria nº 727 do Comandante do Exército, de 8 

de outubro de 2007, e considerando o Parecer nº 02/2013 da Comissão Especial da SLM1/4ª 

SCh/EME, de 07 de agosto de 2013 – Padronização da Família da Metralhadora Mini 

Mitrailleuse (Mtr MINIMI), resolve: 

Art. 1º Padronizar a Família da Metralhadora Mini Mitrailleuse (Mtr MINIMI), com a 

finalidade de equipar as Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
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Figura 18- FN MINIMI 5,56 

 

Fonte: http://www.defesanet.com.br/armas/noticia/12737/FN-MINIMI-%E2%80%93-EB-aposenta-o-FAP-e-

adota-a--FN-Mini-Mitrailleuse/ 

 

Calibre: 5,56x45mm 

Comprimento: 1040mm 

Funcionamento: Automático 

Peso: 7,1kg 

Peso do Cano: 1,8kg 

Ferrolho rotativo 

Trilhos Picatinny: permite o acoplamento de diversos acessórios. 

Cano: aço forjado a frio 

Alimentação: Fita e Carregador 5,56 OTAN 

Guarda-mão: com chapa defletora e isoladora de temperatura, permitindo redução do 

aquecimento na região da empunhadura durante a realização continuada de tiros. 

O Comando Militar da Amazônia intensificou as ações de combate aos crimes 

transfronteiriços com a chegada de equipamentos de visão térmica de alta tecnologia, no 

contexto da Operação Ágata. Somente na área de responsabilidade do Comando Militar da 

Amazônia, já foram realizadas cinco apreensões, totalizando 5,3 toneladas desse tipo de droga, 

ainda no primeiro mês do ano. Com o uso de visores termais, o 2º Pelotão Especial de Fronteira 

de Ipiranga, Amazonas, apreendeu uma embarcação com cerca de 1800 kg de Skunk, além de 

um Fuzil AK-47, carregadores, uma pistola Beretta 9mm, munição calibre 5,56 e 9mm. 

 

 

 

 

http://www.defesanet.com.br/armas/noticia/12737/FN-MINIMI-%E2%80%93-EB-aposenta-o-FAP-e-adota-a--FN-Mini-Mitrailleuse/
http://www.defesanet.com.br/armas/noticia/12737/FN-MINIMI-%E2%80%93-EB-aposenta-o-FAP-e-adota-a--FN-Mini-Mitrailleuse/
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Figura 19- Visão Termal 

 

Fonte: https://www.sail-world.com/Australia/Full-face-marine-night-vision-camera-from-FLIR/-

96719?source=google 

 

  

https://www.sail-world.com/Australia/Full-face-marine-night-vision-camera-from-FLIR/-96719?source=google
https://www.sail-world.com/Australia/Full-face-marine-night-vision-camera-from-FLIR/-96719?source=google
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O estudo dos métodos e doutrinas visou uma melhoria no setor de prevenção, buscando 

mostrar a necessidade da utilização do material. É importante ressaltar que o presente estudo 

não pretendeu fornecer soluções, porém buscou a máxima compreensão quanto à aplicação de 

tecnologias na execução das operações. 

A metodologia foi escolhida em função dos objetivos propostos para a pesquisa, em 

função dos resultados esperados e do tipo de análise desejada, a revisão bibliográfica 

acompanhou todo o percurso da investigação e teve o caráter exploratório, buscando um 

levantamento de fontes que proporcionassem uma melhor visão do problema.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Ainda, segundo Gil (2010), uma das maneiras mais tradicionais de classificação das 

pesquisas é com relação a sua finalidade. Nesta analogia, o presente trabalho caracteriza-se por 

uma pesquisa aplicada, pois abrangeu estudos elaborados com a finalidade de resolver 

problemas identificados no âmbito dos Batalhões de Selva, voltados à aquisição de 

conhecimentos com vistas à aplicação em uma situação específica, no caso, a utilização de 

novas tecnologias para a execução de operações militares em ambiente de selva. 

Outro critério de classificação, conforme Gil (2010), é referente aos objetivos gerais da 

pesquisa e nesta toada o trabalho em questão se qualifica como uma pesquisa exploratória que 

buscou, principalmente, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 2008).  

Usualmente, pesquisas exploratórias envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso e seu planejamento tende a ser 

bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos aos fatos ou ao 

fenômeno estudado (GIL, 2010). 
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3.2 MÉTODOS 

 

A Metodologia, conforme Prodanov e Freitas (2013), é a aplicação de procedimentos e 

técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, na intenção de comprovar 

ser válido e útil nos diversos âmbitos da sociedade. Em um nível aplicado, possibilita a coleta 

e o processamento de informações, visando ao encaminhamento à resolução de problemas e/ou 

questões de investigação. 

A pesquisa é desenvolvida ao longo de um processo, que busca informações suficientes 

para responder ao problema até a satisfatória apresentação dos resultados (GIL, 2010). 

Para Gil (2002, p. 162), “nesta parte, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos 

na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada 

pesquisa”.  

 

3.3 PESQUISA 

 

  A pesquisa foi realizada em um universo de 49 militares, que estão servindo ou serviram 

no Comando Militar da Amazônia ou no Comando Militar do Norte, entre eles estão 3º 

Sargentos, 2º Sargentos, 1º Sargentos, Subtenentes, Aspirantes-a-Oficial, 2º Tenentes, 1º 

Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-coronéis e Coronéis. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Em pesquisa realizada com 49 militares de diferentes organizações militares, tanto do 

Comando Militar do Norte, quanto do Comando Militar da Amazônia, foram levantados alguns 

problemas enfrentados na região. Em meio as mais diversas opções, as que mais se destacaram 

foram o Tráfico de Extração Ilegal de Madeira, os Movimentos Indígenas, as Queimadas Ilegais 

e o Tráfico de Drogas. 

 

 

Gráfico 1- Avaliação de amostra com militares de diferentes Organizações Militares a respeito dos problemas mais 

encontrados na Região Amazônica. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

 Além dos problemas já encontrados na região, ainda há os problemas encontrados ao 

tentar solucioná-los, como é o caso de alguns fatos explorados no questionário. Os problemas 

mais explorados foram a falta de infraestrutura no que tange ao transporte ao transporte e a 

logística, a dificuldade de acesso à região da operação e a falta de apoio dos órgãos 

governamentais.  
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Gráfico 2- Avaliação de amostra com militares de diferentes Organizações Militares a respeito dos problemas mais 

enfrentados ao realizar operações na Região Amazônica. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

Em uma enquete ligada ao Gráfico 2, é possível justificar a problematização da falta de 

infraestrutura no que tange ao transporte e a logística e a dificuldade de acesso à região da 

operação evidenciada anteriormente. Ao analisar a quantidade de recursos destinados ao 

combate dos delitos transfronteiriços, percebe-se que apesar de 51% dos militares avaliarem 

como “Boa”, cerca de 33% ainda acha que pode ser destinado maior grau de recursos para a 

região. 

 

 

Gráfico 3- Avaliação de amostra com militares do CMA e CMN sobre a disponibilidade de recursos. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 Além da falta de recursos para o Exército, outro problema levantado foi o baixo 

desenvolvimento da região. O grau de instrução dos soldados da região é sensivelmente mais 

baixo que o restante do Brasil. Composto por grande número de analfabetos, a população 

0 5 10 15 20 25 30 35

Falta de infraestrutura no que tange ao transporte…

Falta deEquipamentos

Equipamentos precários ou obsoletos

Falta de apoio dos órgãos governamentais

Resistência de habitantes locais

Intervenção de ONGs

Apoio de habitantes locais a criminosos da região

Dificuldade de acesso à região da operação

Outros

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS

Ótima

Boa

Regular

Ruim

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS



42 

 

 

 

indígena apresenta maior dificuldade de aprendizagem no que diz respeito às técnicas militares. 

Apesar disso, apresentam grande rusticidade e excelente desempenho em ambiente de selva, 

pois a maior parte do efetivo das Organizações Militares encontra-se distantes dos grandes 

centros urbanos, tendo como rotina a vida na selva. 

 

 

Gráfico 4- Avaliação de amostra com militares do CMA e CMN sobre a qualidade do efetivo disponível. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

 Ligado a dificuldade de aprendizagem e da ausência de meios tecnológicos na vida da 

população indígena, vem a necessidade de se adaptarem a equipamentos eletrônicos presentes 

no Exército Brasileiro. Foi destacado a dificuldade de ensinar ao soldado recruta como utilizar 

as tecnologias já abordadas no decorrer deste trabalho.  

 

 

Gráfico 5- Avaliação de amostra com militares do CMA e CMN sobre a grau de instrução para o uso de novas 

tecnologias. 

Fonte: AUTOR, 2020 
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 O Fuzil de Assalto IMBel 5,56 IA-2 ainda não está presente em todas as Organizações 

Militares. a maior parte dos batalhões ainda possuem o Fuzil 7,62 como dotação principal.  

 

 

Gráfico 6- Avaliação de amostra com militares de diferentes Organizações Militares a respeito do armamento 

disponível para operações. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

 Pelo fato de muitos batalhões ainda não possuírem o Fuzil de Assalto IMBel 5,56 IA-

2, o número de acessórios disponíveis nas unidades de selva fica restrito ao número de fuzis 

5,56 disponíveis, pelo fato de não serem compatíveis com o Fuzil 7,62. 

 

 

Gráfico 7- Avaliação de amostra com militares de diferentes Organizações Militares a respeito da disponibilidade 

de acessórios eletrônicos e optrônicos compatíveis com trilhos Picatinny. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

Apesar dos avanços tecnológicos estarem muito a frente de manuais, como o IP72-1 

(1997), ainda há algumas desvantagem para materiais desse tipo. Mesmo que essencial para o 

combate moderno, não se pode depender desse tipo de material. A vegetação, as condições de 

luminosidade e a umidade limitam drasticamente a operacionalidade dos equipamentos de 

observação, busca de alvos, sensores, visores noturnos e sistemas digitais de posicionamento 

por satélite. (BRASIL, 1997) 
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Ao final da pesquisa sobre a disponibilidade de acessórios para armamento, foi feita 

uma enquete a respeito da opinião sobre a melhora no rendimento da tropa em batalhões com 

esse tipo de tecnologia. 

 

 

Gráfico 8- Avaliação de amostra com militares de diferentes Organizações Militares a respeito da melhora no 

desempenho da tropa, ao utilizar acessórios eletrônicos e optrônicos compatíveis com trilhos Picatinny. 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

 Mesmo que equipamentos eletrônicos e optrônicos sofram grande interferência da 

vegetação, clima e umidade, é essencial que se mantenha o investimento na aquisição de novas 

tecnologias. É possível notar, por meio das pesquisas feitas com militares de diferentes 

Batalhões de Selva, que esses materiais tiveram grande aceitação por parte da tropa. O resultado 

aponta inúmeras melhorias, que vão desde o moral do combatente até o aperfeiçoamento tático 

do militar. O principal fator observado é a segurança e a confiança adquirida pela tropa, que 

obtiveram maior eficiência na execução de diversas missões e em operações noturnas. 

Seguindo a END, Batalhões de Selva passam a utilizar tecnologia de rastreamento 

pessoal via satélite, o Spot Gen 3. Essa tecnologia aumentou o nível de Coordenação e Controle 

de tropas empregadas de maneira decentralizada, seja nas fronteiras, seja no interior do estado 

do Amazonas. Possui funcionalidades essenciais para emprego de pequenas frações, como 

rastreamento, emissão de sinas S.O.S., check-in e quando configurado pode emitir pedidos de 

ajuda e mensagens automáticas personalizadas. 
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Gráfico 9- Avaliação da amostra, em valores absolutos percentuais, sobre a disponibilidade de meios para o 

acompanhamento de frações destacadas em operações na selva. 

Fonte: AUTOR, 2020 

  

A coordenação e o controle serão prejudicados tanto pela dificuldade em demarcar 

com acidentes de fácil identificação, na comparação carta terreno, as áreas de atuação 

dos menores escalões, quanto pela restrição na capacidade de, em curso de operações, 

os Cmt interferirem na manobra, devido à perda de rendimento dos equipamentos de 

comunicações. (BRASIL, 1997) 

 

 Um dos principais aspectos levantados na pesquisa foi a melhora na execução de 

operações descentralizadas. Meios de comunicações convencionais, além de difícil instalação, 

podem, dependendo das condições climáticas e condições do relevo em que a tropa se encontra, 

não funcionar corretamente. Este equipamento funciona em qualquer lugar da área de 

operações, podendo ser empregado sempre que necessário. A possibilidade de se ter 

acompanhamento em tempo real propicia ao Centro de Operações, bem como aos 

Comandantes, em todos os níveis, um maior controle local e situacional dos Destacamentos de 

Operações na Selva (DOS). 

 

 

Gráfico 10- Avaliação da amostra sobre a facilidade do acompanhamento de tropas destacadas com o uso de 

rastreadores e equipamentos de comunicação 

Fonte: AUTOR, 2020 
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Os equipamentos rádio, particularmente em FM, sofrem grande variação em suas 

características originais, principalmente o alcance, devido à vegetação e às condições 

climáticas e meteorológicas.  Os aparelhos que permitem a transmissão de dados não 

sofrem tanto estas restrições, apresentando um bom rendimento, mesmo sob 

condições adversas. (BRASIL, 1997) 

 

Entretanto, apesar de ser um equipamento de grande valia, há problemas administrativos 

que por vezes impedem o seu uso. Equipamentos desse tipo necessitam de planos mensais, que 

por vezes não são renovados pela Brigada responsável por determinadas unidades. 

 Apesar de não pertencer à indústria nacional, a importância desse tipo de equipamento 

é imensurável. É de suma importância que a política nacional passe a investir mais recursos em 

pesquisas relacionadas a esta área, facilitando o gerenciamento do campo de batalha e 

contribuindo para o melhor desempenho das Forças Armadas no cumprimento de sua 

destinação constitucional e suas atribuições tanto em tempos de paz como em tempos de guerra. 

(BRASIL, 2008) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A problemática abordada no Capítulo 2 deste trabalho buscou ressaltar a importância da 

Amazônia Legal e as dificuldades das Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro, em 

defendê-la. Nele foi possível ver a quantidade de fatores que interferem na proteção da floresta, 

como a falta de investimento, a motivação de organismos internacionais em controlar a área por 

meio de ações socioambientais, o tráfico de drogas, madeira e animais, a pobreza e a dificuldade 

imposta pelas características geográficas da região. 

 Para combater os problemas encontrados, foram abordados temas que, apesar de não 

serem direcionados para solucioná-los, ajudam de forma sensível no desempenho de funções 

destinadas a isso. O uso de tecnologias avançadas melhora de sobremaneira o desempenho das 

tropas destacadas nos Batalhões de Selva. A revisão literária de manuais e artigos que explanam 

sobre as dificuldades encontradas nesse ambiente operacional mostrou a importância da 

evolução tecnológica para contorná-los, gerando subsídios e segurança para decisões mais 

precisas. 

 Analisando as respostas obtidas em questionário direcionado a militares que serviram 

ou servem em Batalhões de Selva, foi possível verificar como a tropa reagiu aos avanços 

tecnológicos. O questionário abordou situações relacionadas a dificuldades encontradas na 

selva. Questões como a dificuldade de acompanhamento e localização das tropas em operações 

por parte do escalão superior, questões relacionadas a técnicas, táticas e procedimento e 

questões de moral do combatente sofreram sensível melhora após a aquisição de novos 

equipamentos. 

 A dificuldade no acompanhamento e localização situacional de tropas empregadas de 

forma decentralizada, pela necessidade de se montar uma antena sem ter as condições 

adequadas, foi superada com o uso foi contornada com o uso do rastreador pessoal via satélite 

Spot Gen 3. As condições de luminosidade e a densa vegetação necessitam aquisição de miras 

holográficas e designadores lasers foi de grande valia, tendo em vista as imposições da selva. 

equipamentos como esses dão segurança para a tropa, desde a ponta da linha até o Comando da 

operação. 

 A finalidade desse trabalho foi expor a importância dos avanços tecnológicos para o 

Exército Brasileiro. Porém, todas as tecnologias abordadas não pertencem à indústria nacional, 

sendo necessário o cuidado de não se tornar refém de outras nações. A indústria nacional deve 

evoluir paralelamente às Forças Armadas, para que não haja essa dependência externa e para 
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que, com o uso de tecnologias nacionais, possa se manter a segurança e a soberania de todo o 

território nacional, garantindo os interesses da nação.  
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