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RESUMO 
 
Este trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de estudar o tema 

“A Geopolítica da Amazônia: defesa e integração regional”. A Selva Amazônica, a 

mais vasta do mundo, encontra-se no continente americano e contempla o Brasil e 

vários outros países do subcontinente sul-americano. Na porção brasileira, 

atualmente, a Floresta Amazônica cobre os estados do Amazonas, do Pará, Acre, 

Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, abrangendo também uma porção do 

Maranhão e Mato Grosso, o que corresponde a cerca de 58% do território nacional. 

O bioma Amazônia é o mais extenso entre os biomas brasileiros e corresponde a 1/3 

(um terço) das florestas tropicais úmidas do planeta, detendo a mais elevada 

biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 (um quinto) da disponibilidade mundial 

de água potável. Diante da magnitude da Amazônia Brasileira, devemos levar em 

conta a possibilidade de ingerência militar estrangeira, que pode ser agravada por 

problemas afetos àquela região, tais como: grande distância dos centros político e 

econômico brasileiros, precária infraestrutura local, baixa densidade demográfica, 

dificuldade de controle de Organizações Não Governamentais (ONG) presentes, 

bem como à prática de ilícitos e circulação de estrangeiros na fronteira. Diante desse 

cenário, o Exército Brasileiro (EB) considera, entre outros aspectos, que a defesa 

nacional é uma das forças indutoras do fortalecimento moral, político, econômico e 

social da Nação. O Brasil ainda não concluiu a integração nacional e o Exército vê a 

contribuição a esse processo como uma de suas principais finalidades, uma vez que 

é condição imprescindível à defesa do País. Dessa forma, a Amazônia, 

considerando a cobiça internacional e as vulnerabilidades nacionais, é a área 

estratégica prioritária, sendo a sua integração o fator de maior impacto na redução 

das vulnerabilidades naquela região. Percebe-se assim o papel fundamental das 

organizações militares que ocupam a Amazônia, particularmente aquelas de maior 

capilaridade. O Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) cumpre esse papel, tendo 

vocação para operar em área de selva sob quaisquer condições climáticas ou 

meteorológicas. Diante do exposto, no presente estudo será analisada a atuação do 

Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) na defesa e desenvolvimento da Amazônia 

Brasileira no século XXI.  

 
 
Palavras-chave: geopolítica, Amazônia, defesa, desenvolvimento. 



 

RESUMEN 
 

Este trabajo trata de una investigación bibliográfica con el propósito de estudiar el 

tema "La geopolítica de la Amazonía: defensa e integración regional". La selva 

amazónica, la más grande del mundo, se encuentra en el continente americano e 

incluye a Brasil y varios otros países en el subcontinente sudamericano. En la 

porción brasileña, actualmente, la selva amazónica cubre los estados de Amazonas, 

Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia y Tocantins, y también cubre una porción de 

Maranhão y Mato Grosso, que corresponde a aproximadamente el 58% del territorio 

nacional. El bioma amazónico es el más extenso entre los biomas brasileños y 

corresponde a 1/3 (un tercio) de los bosques tropicales húmedos del planeta, con la 

mayor biodiversidad, el mayor banco genético y 1/5 (un quinto) de la disponibilidad 

mundial de agua potable. Dada la magnitud de la Amazonía brasileña, debemos 

tener en cuenta la posibilidad de interferencia militar extranjera, que puede verse 

agravada por problemas relacionados con esa región, tales como: gran distancia de 

los centros políticos y económicos brasileños, infraestructura local precaria, baja 

densidad de población, dificultad en control de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) presentes, así como la práctica de actividades ilegales y el 

movimiento de extranjeros en la frontera. Frente a este escenario, el Ejército 

brasileño (EB) considera, entre otros aspectos, que la defensa nacional es una de 

las fuerzas impulsoras del fortalecimiento moral, político, económico y social de la 

nación. Brasil aún no ha concluido la integración nacional y el Ejército ve la 

contribución a este proceso como uno de sus principales propósitos, ya que es una 

condición esencial para la defensa del país. Por lo tanto, el Amazonas, considerando 

la codicia internacional y las vulnerabilidades nacionales, es el área estratégica 

prioritaria, siendo su integración el factor con mayor impacto en la reducción de 

vulnerabilidades en esa región. Por lo tanto, se percibe el papel fundamental de las 

organizaciones militares que ocupan la Amazonía, particularmente las de mayor 

capilaridad. El Batallón de Infantería de la Selva (BIS) cumple este papel, teniendo la 

vocación de operar en el área de la selva bajo cualquier condición climática o 

meteorológica. Dado lo anterior, este estudio analizará el desempeño del Batallón de 

Infantería de la Selva (BIS) en la defensa y desarrollo de la Amazonía brasileña en el 

siglo XXI. 

 
Palabras clave: geopolítica, Amazonía, defensa, desarrollo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende se debruçar sobre o estudo do tema “A Geopolítica 

da Amazônia: defesa e integração regional”, particularmente no que diz respeito 

à atuação do Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) na defesa e desenvolvimento 

da Amazônia Brasileira no século XXI.  

A Amazônia é a mais extensa floresta do mundo. Encontra-se no continente 

americano e contempla o Brasil e diversos outros países da América do Sul 

(BRASIL, 1999, p. 1-1 e 1-2).  

Sendo assim, o estudo da geopolítica da Amazônia demonstra-se 

imprescindível para possibilitar que os países supracitados possam estabelecer 

as políticas de defesa e desenvolvimento desse complexo território, assim como 

tenham plena capacidade de traçar as estratégias que serão utilizadas para 

alcançar os objetivos determinados, contribuindo com a efetividade das referidas 

políticas. 

No território brasileiro, a porção amazônica é “composta pelos Estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, 

bem como pelos Municípios do Estado do Maranhão situados ao oeste do 

Meridiano 44º” (Em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-

territorio/estrutura-territorial/15819-amazonia-legal.html?edicao=16194&t=o-que-

e>. Acesso em: 14 março 2020.). 

A Amazônia é bastante valiosa. Trata-se do “mais extenso dos biomas 

brasileiros e corresponde a 1/3 (um terço) das florestas tropicais úmidas do 

planeta”, detendo “a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 

(um quinto) da disponibilidade mundial de água potável” (BRASIL, 1999, p.  1-3). 

Devido ao potencial dessa porção do território brasileiro, deve-se levar em 

conta a possível cobiça internacional, que se configura como uma das ameaças 

potenciais à soberania da Pátria, ainda que não se aponte nenhum inimigo 

específico declaradamente (BRASIL, 2014, p. 2-1). 

Em relação ao território amazônico, a Política Nacional de Defesa (PND) 

estabelece que “a vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o 

uso sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o 

desenvolvimento e a integração da região”. E uma condição essencial para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia é “o adensamento da presença do 
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Estado, e em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras” 

(BRASIL, 2016, p. 5). 

Diante desse quadro, a Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece 

entre as suas diversas diretrizes que o Brasil deve “priorizar a Região 

Amazônica”, sendo que “a Amazônia representa um dos focos de maior interesse 

para a defesa”. Esta, por sua vez, “exige avanço de projeto de desenvolvimento 

sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 

presença” (BRASIL, 2016, p. 5). 

O EB acaba emplacando as ideias contidas na PND e na END, o que se 

constata na seguinte passagem do manual de fundamentos EB20-MF-10.101 - 

Exército Brasileiro: 

A Instituição considera fundamental à segurança do Brasil ter, entre 
outras condições: um poder militar compatível com a estatura 
geopolítica do País, o setor de defesa (vertente militar e civil) inserido 
no núcleo decisório do Estado e o envolvimento da sociedade nos 
estudos, debates e decisões de interesse da defesa. Considera, 
também, a defesa nacional uma das forças indutoras do fortalecimento 
moral, político, econômico e social da Nação. A missão de contribuir 
para a garantia da soberania nacional, além de esclarecer que a defesa 
da Pátria não é exclusividade do Exército, orienta a articulação da Força 
Terrestre e reflete a priorização dada pela EMiD. O Brasil ainda não 
concluiu a integração nacional e o Exército vê a contribuição a esse 
processo como uma de suas principais finalidades, uma vez que é 
condição imprescindível à defesa do País. Assim, a Amazônia, 
considerando a cobiça internacional e as vulnerabilidades 
nacionais, é a área estratégica prioritária, sendo a sua integração o 
fator de maior impacto na redução das vulnerabilidades naquela 
região (BRASIL, 2014, p. 3-9 grifo nosso).  

Assim, uma grande responsabilidade é atribuída às organizações militares 

(OM) do Exército que se situam na região amazônica. Elas devem contribuir com 

a defesa, desenvolvimento e integração regional da Amazônia Brasileira, 

particularmente aquelas de maior capilaridade, como é o caso dos Batalhões de 

Infantaria de Selva (BIS). 

O BIS é orgânico das Brigadas de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) e é a 

principal Unidade de Infantaria que opera na região amazônica. Possui as 

características gerais de um BI, apresentando como diferença mais notável a 

vocação para operar em área de selva sob quaisquer condições climáticas ou 

meteorológicas (BRASIL, 2007, p. A-6). 

Conforme observado no livro “O Exército Brasileiro e a Amazônia” 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009), não há outro ambiente operacional no país em 

que se consiga identificar melhor o chamado “braço forte”, que se ocupa com a 
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defesa territorial, e a “mão amiga”, contribuindo para o desenvolvimento 

nacional. “Viver, combater e trabalhar na Amazônia é um grande desafio, que 

exige uma capacidade especial de todos os brasileiros que os enfrentam”.  

Então, diante dos desafios impostos pelas agruras da selva amazônica, da 

complexidade da defesa e proteção desse ambiente operacional e, 

particularmente, da dificuldade na integração e desenvolvimento dessa 

estratégica faixa do território nacional, entende-se que, dentro da Força 

Terrestre, os Batalhões de Infantaria de Selva possuem um papel de 

protagonismo nesse contexto, uma vez que estão espalhados pelos mais 

diversos rincões da Amazônia Brasileira, seja na faixa de fronteira ou no interior 

da mesma.  

Dessa maneira, no presente estudo será analisada a atuação do Batalhão 

de Infantaria de Selva (BIS) na defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira 

no século XXI. 

 

1.1  PROBLEMA 

 
As ações em ambiente de selva costumam ser descentralizadas, o que é 

devido “à impossibilidade de realizar a manobra com efetivos maiores, às 

dificuldades de circulação e à necessidade de se aplicar a força sobre o maior 

número possível de pontos críticos” (BRASIL, 1997, p. 1-9).  

Diante desse quadro, é “normal a brigada descentralizar as ações dos seus 

batalhões, bem como estes fazerem o mesmo com as suas companhias de 

fuzileiros”. Com isso, é imperativo que o batalhão conheça detalhadamente os 

objetivos, a manobra da brigada e as missões das suas companhias, a fim de que 

a descentralização das ações não venha a prejudicar a unidade de comando 

(BRASIL, 1997, p. 1-9).   

Como as ações na região amazônica se caracterizam por elevada 

descentralização, tanto na paz como na guerra, verifica-se que as missões do 

Batalhão de Infantaria de Selva por vezes extrapolam o nível tático e operacional, 

tomando dimensões político-estratégicas em todas as Expressões do Poder 

Nacional, as quais poderão ser imprescindíveis para o atingimento do Estado 

Final Desejado (EFD) de seus escalões superiores. Isso fica potencializado 

quando consideramos que a presença do Estado brasileiro ainda é insipiente na 
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Amazônia Legal, fazendo com que os militares acabem preenchendo lacunas 

deixadas por outros mecanismos e instituições.  

Assim, deve-se levar em conta que já existe vasta bibliografia tratando da 

geopolítica da Amazônia, bem como da atuação do Exército Brasileiro nessa 

importante região. Mas não se deve esquecer que a capilaridade necessária à 

atuação da Força Terrestre se dá por meio da presença dos Batalhões de 

Infantaria de Selva e de suas frações subordinadas, como Companhias, Pelotões 

e Destacamentos Especiais de Fronteira. Isso acaba ocorrendo nos quatro cantos 

da Amazônia Brasileira. 

Como os BIS não possuem autonomia, mas nem sempre conseguem ser 

apoiados tempestiva e efetivamente pelo escalão superior, dadas as dificuldades 

já mencionadas em relação ao ambiente operacional, deparamo-nos com o 

seguinte problema:  

Em que medida a atuação dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) pode 

contribuir com a defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século 

XXI? 

 

1.2  OBJETIVOS 

 
Essa seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos do presente 

trabalho. O primeiro é o resultado a alcançar ao término da pesquisa. Os demais 

correspondem às metas a serem atingidas para se chegar ao objetivo geral. Diante 

de tal fato foram traçados os seguintes objetivos, geral e específicos: 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O presente estudo pretendeu integrar os conceitos básicos e a informação 

científica e não científica, relevante e atualizada, a fim de analisar a atuação do 

Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) na defesa e desenvolvimento da Amazônia 

Brasileira no século XXI. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 
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Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados os seguintes objetivos específicos, que nortearam o trabalho 

em tela: 

a. Apresentar as principais características da Amazônia, particularmente da 

Amazônia Brasileira. 

b. Apresentar aspectos peculiares da geopolítica brasileira na Amazônia. 

c. Caracterizar a defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira. 

d. Apresentar o Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), peça de manobra das 

Brigadas de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl). 

e. Analisar a atuação do Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) na defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI. 

f. Analisar em que medida a ação do Batalhão de Infantaria de Selva pode 

contribuir para a defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A fim de permitir uma abordagem exequível, com profundidade adequada e 

coerente com a proposta deste trabalho acadêmico, a pesquisa enfocou a visão da 

Força Terrestre no contexto da geopolítica da Amazônia, sem esmiuçar o trabalho 

das demais Forças Singulares, Instituições e mecanismos do Estado Brasileiro 

presentes naquele território. Dentro da Força Terrestre, limitou-se às ações do 

Batalhão de Infantaria de Selva, como unidade operativa de grande capilaridade na 

Amazônia. Considerou ainda, para todos os fins, a Amazônia Legal como sendo o 

espaço a ser estudado, levando-se em conta o século XXI como balizador do tempo 

para as ideias levantadas.  

Dessa forma, o presente estudo esteve limitado à atuação do Batalhão de 

Infantaria de Selva (BIS) na defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no 

século XXI.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

“Tudo no que se refere à Amazônia é superlativo”. De acordo com o livro “O 

Exército Brasileiro e a Amazônia” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009), observa-se 

alguns traços marcantes da Hileia Amazônica, conforme o trecho a seguir:  
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A maior bacia sedimentar do mundo; o maior rio – o Amazonas; o maior 
estoque de água doce; a maior floresta contínua; gigantesco estoque 
genético. É uma região singular, caracterizada pelo imenso vazio 
demográfico, pela distância e a dispersão dos núcleos urbanos, pelo 
clima quente e muito úmido e pela densa rede de rios. [...] A Amazônia 
Legal, figura jurídica criada pelo Estado Brasileiro com o intuito de melhor 
planejar o desenvolvimento sócio-econômico da Região Amazônica, é uma 
área que engloba nove estados brasileiros pertencentes à Bacia Amazônica 
e possuidores de trechos da Floresta Amazônica. [...] É um engano, no 
entanto, pensar na Amazônia como uma única realidade: há diversas 
Amazônias. A floresta equatorial exerce uma função predominante, mas a 
população tende, cada vez mais, a se concentrar em núcleos urbanos. 
Áreas de campos e cerrados, regiões alagadas, grande litoral, montanhas, 
enfim, completam um cenário extremamente complexo. As várias 
Amazônias possuem características sociais, econômicas e culturais 
múltiplas. A Amazônia Brasileira é um patrimônio fabuloso, por sua 
posição geopolítica, pelas riquezas ali existentes e por sua cultura 
marcante. Os olhos do mundo estão voltados para ela, pelo imenso 
potencial ali presente. Por outro lado, há dificuldades e problemas: o 
desmatamento, a agressão ao meio ambiente, a ocupação 
desordenada do território, a falta de regularização fundiária, a 
dificuldade de prestação de serviços públicos básicos para grande 
parte da população, as ameaças na área de segurança pública e a 
ocorrência de ilícitos transnacionais são exemplos desses óbices que 
devem ser vencidos pela sociedade brasileira. O momento atual traz 
consigo oportunidades e desafios: desenvolver, de forma sustentável, 
sem maniqueísmos, esta vasta região; garantir a presença soberana do 
Estado Brasileiro em uma área sujeita à cobiça internacional; melhorar as 
condições de vida da nossa população ali instalada, levando-lhe 
alternativas econômicas viáveis, serviços públicos de qualidade; e 
preservar a riquíssima cultura local (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2009, p. 6 
grifo nosso). 

A capilaridade necessária à atuação da Força Terrestre se dá por meio da 

presença dos Batalhões de Infantaria de Selva nos diversos rincões da Amazônia. 

Observa-se que as missões do BIS por vezes extrapolam o nível tático e 

operacional, alcançando dimensões políticas e estratégicas, além de permear todas 

as Expressões do Poder Nacional.  

Não obstante, a presença do Estado brasileiro ainda é insipiente na Amazônia 

Legal, fazendo com que o Exército Brasileiro, por meio de suas organizações 

militares, ainda tenha que preencher lacunas deixadas por outros mecanismos e 

instituições estatais, objetivando contribuir com a defesa e desenvolvimento regional.  

Em suma, a proposta da pesquisa é atual, relevante e oportuna. Pretende 

contribuir com o Exército Brasileiro para a formulação de estratégias e práticas no 

contexto geopolítico amazônico, fomentando a defesa e desenvolvimento dessa 

importante região do país. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 

O presente trabalho seguiu a taxionomia apresentada por Vergara (2008) para 

delinear o tipo de pesquisa a ser executada e suas adequações aos objetivos 

propostos. Após o estudo inicial e considerando os pressupostos citados, esta pesquisa 

teve uma abordagem do tipo qualitativa, descritiva, explicativa e bibliográfica. A 

pesquisa é qualitativa, visto que requer procura de fontes de informações mais 

profundas, cuja seleção contempla a subjetividade, mas que permitiram elucidar 

aspectos inerentes à Geopolítica da Amazônia, à sua defesa e desenvolvimento, 

particularmente no que concerne à atuação do Batalhão de Infantaria de Selva. 

Descritiva porque evidenciou caraterísticas dessa atuação e correlações com a 

geopolítica dominante. A pesquisa descritiva serviu de base para a pesquisa explicativa, 

que tentou demonstrar em que medida a atuação do Batalhão de Infantaria de Selva 

contribui para a defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no Século XXI. 

Bibliográfica porque teve sua fundamentação teórico-metodológica baseada na 

investigação de livros, artigos, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes 

eletrônicas de acesso livre ao público em geral. 

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo do presente estudo foi delimitado pelas características da 

Amazônia Legal, particularmente na área de responsabilidade do Comando 

Militar da Amazônia e do Comando Militar do Norte, grandes comandos 

operacionais do Exército Brasileiro que abarcam as Brigadas de Infantaria de 

Selva, das quais os Batalhões de Infantaria de Selva são orgânicos. Como 

principais amostras foram utilizados artigos e matérias disponíveis em meio 

eletrônico, livros e manuais do Ministério da Defesa e do Exército Brasile iro, 

revistas oficiais (PADECEME; VERDE-OLIVA; A DEFESA NACIONAL; 

DOUTRINA MILITAR TERRESTRE EM REVISTA; etc.) e questionário 

preenchido por militares do Exército Brasileiro, dos diversos postos e 

graduações e de qualquer arma, quadro ou serviço, que já serviram ou 
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estejam servindo atualmente em Batalhões de Infantaria de Selva, seja da 

Amazônia Oriental ou Ocidental.  

 

2.3 COLETA DE DADOS  

 

Esta pesquisa obteve os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica 

de literatura (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas) de 

fontes confiáveis e com dados pertinentes aos propostos no referencial teórico. 

Nesta oportunidade, foi feita a seleção da documentação que seria utilizada para 

atingir os objetivos do trabalho. As conclusões decorrentes desta pesquisa 

permitiram conhecer a geopolítica da Amazônia e em que medida a atuação do 

Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) contribui para a defesa e desenvolvimento da 

Amazônia Brasileira no século XXI. 

 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, na qual fica evidenciada a procura 

subjetiva de fontes de informação, desde as rasas até as mais profundas, o tratamento 

dos dados se deu de forma não estatística. Em decorrência, foram empregadas as 

técnicas de análise de conteúdo e histografia. A análise de conteúdo permitiu obter 

significados apurados do conhecimento levantado e a histografia facilitou o resgate de 

informações pretéritas que permitiram compreender algumas proposições elencadas, 

apoiando o atingimento dos objetivos deste trabalho. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

 

O método escolhido possui limitações, haja vista que por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, esteve limitado às consultas realizadas pelo autor, ainda que 

se buscasse a maior variação possível. A pesquisa documental não foi executada 

devido às restrições de tempo e às dificuldades de acesso e tratamento de 

informações. Entendeu-se como de extrema importância a seleção criteriosa das 

fontes utilizadas no trabalho, a fim de se evitar que a análise subjetiva fosse 

tendenciosa.  



21 

Enfim, a metodologia utilizada buscou evidenciar de forma objetiva e clara os 

seus tipos, tratamento de dados e as limitações dos métodos elencados. Com isso, 

acredita-se que a metodologia escolhida permitiu alcançar com sucesso o objetivo 

final desta pesquisa.  
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3. A PAN-AMAZÔNIA E A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

De acordo com as Instruções Provisórias 72-1, que tratam sobre as Operações 

na Selva: 

Selvas são áreas de florestas equatoriais ou tropicais densas e de clima 
úmido ou super úmido. Situam-se em regiões de fraca densidade 
demográfica, com baixo desenvolvimento industrial, comercial e cultural, de 
precárias condições de vida, com acentuada escassez de vias de transporte 
terrestre, ao longo de extensas áreas de planície, planalto ou montanha. 
São encontradas nas zonas tropicais da AMÉRICA, ÁFRICA e ÁSIA. 
Portanto, a região da selva amazônica inclui não apenas a floresta, mas 
também os rios, as localidades, as regiões desmatadas e as serras. 
(BRASIL, 1997, p. 1-2). 

A Amazônia não compreende apenas a porção da hileia presente no Brasil. Ao 

contrário, abrange uma série de países do subcontinente sul-americano. No entanto, 

muitas pessoas se confundem ao abordar o tema, desconsiderando a grandeza da 

grande floresta e pensando regionalmente. Assim, vez por outra pode-se encontrar o 

termo Pan-Amazônia, bastante utilizado pelo General Carlos de Meira Mattos, 

entendendo que se trata da porção que engloba a floresta como um todo, 

considerando vários países. Com isso, é possível identificar com propriedade 

quando se fala da Amazônia Brasileira especificamente ou da região amazônica no 

contexto sul-americano, evitando equívocos inapropriados (MATTOS, 2011, volume 

II, p. 16). 

A Pan-Amazônia abarca a maior floresta tropical do planeta, com território de 

aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Abrange nove países sul-

americanos, a saber: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, 

Colômbia, Equador, Peru e Bolívia (Em: < 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. Acesso em: 20 março 2020.). O pedaço 

brasileiro equivale a cerca de 60% da porção pan-amazônica (Em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazônia>. Acesso em: 20 março 2020.). 

O clima amazônico é equatorial, com elevadas temperaturas e enorme índice 

pluviométrico. Suas temperaturas médias variam entre 22º e 28ºC durante o ano. O 

índice pluviométrico gira entre 1400 e 3500 mm por ano, sendo que a umidade do ar 

pode ultrapassar os 80% (Em: < https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. 

Acesso em: 20 março 2020.). 

A Grande Floresta ocupa cerca de 5% do território mundial, de 40% da área da 

América do Sul e mais da metade do território brasileiro. Possui a maior 
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disponibilidade de água doce do planeta (aproximadamente 20%) e por volta de 1/3 

das reservas mundiais de florestas latifoliadas (MATTOS, 2011, volume II, p. 16). 

Trata-se da maior bacia sedimentar do mundo, contendo também o maior rio - 

o Amazonas. Guarda a maior biodiversidade do planeta, com fauna e flora 

diversificada e inúmeras espécies que ainda nem foram catalogadas. Uma em cada 

dez espécies conhecidas no mundo vivem na Amazônia. Não por acaso, a Pan-

Amazônia foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio da humanidade (Em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazônia>. Acesso em: 20 março 2020.; Em: < 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. Acesso em: 20 março 2020.). 

Figura 1 – Bioma Amazônia e a Bacia Amazônica 

 

        Fonte: WWF. 

 Apesar dessa riqueza e grandiosidade retumbante, a Amazônia é uma das 

regiões de menor densidade demográfica do planeta e possui uma série de outros 

óbices, tais como: afastamento dos grandes centros políticos e econômicos, 

infraestrutura local precária, dificuldade de controle das Organizações Não 

Governamentais (ONG), prática de ilícitos e circulação de estrangeiros nas fronteiras 

(BRASIL, 2014, p. 2-1). 

Observa-se também pobreza, dificuldade de fiscalização por parte dos 

Estados, garimpo ilegal, desmatamento, contrabando/tráfico de riquezas minerais, 
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animais e vegetais, disputa de terras, caça e pesca ilegais, má conservação das 

estradas, enchentes, dentre outros desafios a superar (BRASIL, 2014, p. 2-1; Em: < 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. Acesso em: 20 março 2020.).    

Caracterizada a Pan-Amazônia, já se pode então diferenciá-la da Amazônia 

Brasileira. Em virtude do artigo 199 da Constituição Federal de 1946 e da Lei nº 

1.806, de 1953, foi criado pelo Congresso Nacional o território da Amazônia Legal, 

considerando os aspectos político, fisiográfico e geográfico, ou seja, não apenas se 

valendo do ponto de vista ambiental (MATTOS, 2011, volume II, p. 63). 

Então, é importante identificar que a Amazônia Legal não abarca somente o 

bioma Amazônia, mas também uma pequena porção dos biomas cerrado e pantanal 

(Em: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-que-e-a-amazonia-

legal/>. Acesso em: 21 março 2020.).  

Dessa maneira, atualmente considera-se que a Amazônia Legal (porção 

amazônica do Brasil) é “composta pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, bem como pelos Municípios do 

Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º” (Em: 

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-

territorial/15819-amazonia-legal.html?edicao=16194&t=o-que-e>. Acesso em: 21 

março 2020.).  

Tal região apresenta grande parte das características presentes na área da 

Pan-Amazônia, já citadas anteriormente, guardadas as devidas peculiaridades 

afetas ao Estado Brasileiro. 

Isso perfaz pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que 

correspondem a cerca de 61% do território brasileiro. Na Hileia Amazônica 

pertencente ao Brasil, encontram-se cerca de 23 milhões de pessoas, de acordo 

com o Censo 2010, apresentando pequena densidade demográfica (Em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazônia_Legal>. Acesso em: 14 março 2020.). A 

Amazônia é “o mais extenso dos biomas brasileiros e corresponde a 1/3 (um terço) 

das florestas tropicais úmidas do planeta”, detendo “a mais elevada biodiversidade, 

o maior banco genético e 1/5 (um quinto) da disponibilidade mundial de água 

potável” (BRASIL, 1999, p. 1-3). 
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Figura 2 – Amazônia Legal 

 

  Fonte: IBGE. 
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4. A GEOPOLÍTICA DA AMAZÔNIA 

 

A Geopolítica é, segundo definição do General Carlos Meira Mattos, renomado 

estudioso brasileiro do assunto, “a aplicação da política aos espaços geográficos, 

sob a inspiração da história”. Nesse sentido, afirma-se que a geopolítica deriva da 

ciência política, tendo sua gênese na “interação dinâmica entre a geografia (espaço 

físico), a política (aplicação do poder à arte de governar) e a história (experiência 

humana)” (MATTOS, 2011, volume III, p. 151). 

Assim, o estudo da geopolítica torna-se indispensável aos “estadistas e aos 

formuladores de política”, uma vez que poderá oferecer a esses segmentos “a visão 

prospectiva dos interesses políticos do Estado ou do grupo de Estados aliados” 

(MATTOS, 2011, volume III, p. 155 e 171). 

Outros estudiosos da geopolítica brasileira também contribuíram com 

definições nesse sentido. É o caso, por exemplo, do General Golbery do Couto e 

Silva, que definiu assim: 

Geopolítica é a fundamentação geográfica de linhas de ação políticas, 
quando não, por iniciativa, a proposição de diretrizes políticas formuladas à 
luz dos fatores geográficos, em particular de uma análise calcada, 
sobretudo, nos conceitos básicos de espaço e posição (BONFIM, 2005, p. 
25).  

Therezinha de Castro, professora e pesquisadora do assunto, também deixou 

um conceito acerca da geopolítica, como se vê a seguir: 

Convertida na consciência geográfica do Estado, a Geopolítica pode prestar 
serviços às causas da guerra como também às da paz, desde que 
adequadamente formalizada. Poderá, assim, traçar metas para um bom 
governo fundamentando suas diretrizes no setor da integração, no 
aproveitamento sistemático de seu espaço e posição (BONFIM, 2005, p. 
25). 

Reparem que, em suma, os pensadores brasileiros vão ao encontro do 

conceito clássico do sueco Rudolf Kjëllén, que além de ter criado o vocábulo 

geopolítica em 1899, ainda foi “o responsável pelo reconhecimento da autonomia de 

seu estudo, elevando-a à categoria de ciência aplicada...” (BONFIM, 2005, p. 18).  

Kjëllén definiu a geopolítica como “a ciência que estuda o Estado como organismo 

geográfico, isto é, como fenômeno localizado em certo reich”. Entenda-se reich 

como sendo o território e tudo o que nele se encerra (BONFIM, 2005, p. 22). Ou 

seja, o território considerando-se os aspectos fisiográficos aliados aos aspectos 

políticos, econômicos, psicossociais, militares, informacionais e científico-

tecnológicos (C&T).  
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Assim, é necessário que o Estado Brasileiro não se furte de empreender a sua 

liderança frente ao enorme desafio de cuidar da Amazônia Legal. Isso por meio da 

elaboração de políticas que, de fato, determinem o que fazer para reduzir o atraso 

dessa região e, mais do que isso, estratégias que priorizem o melhor caminho para 

se chegar aos objetivos políticos, contribuindo efetivamente com sua defesa e 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, não se pode pensar somente em estratégias voltadas para a 

Amazônia Legal. É preciso sim, agir na porção brasileira, mas ciente de que há que 

se superar as dificuldades em termos de uma geopolítica pan-amazônica. O General 

Meira Mattos abordou essa necessidade em sua obra “Uma Geopolítica Pan-

Amazônica” e sugeriu o seguinte:  

O que estamos propondo, em termos de Pan-Amazônia, é uma manobra 
mais ampla, partindo simultaneamente das três frentes – a tradicional, 
saindo da foz e subindo o “grande rio” e seus afluentes, a do planalto 
central, descendo as escarpas até a grande planície e, agora, 
acrescentando e operando um dos dois primeiros, baixando do grande arco 
fronteiriço das vertentes sul do sistema guiano e vertentes sul e oeste do 
sistema andino, até alcançar os impulsos gerados pelos dois anteriores. 
Será um recobrimento de impulsos, partindo de três frentes e ampliados 
através das áreas-polo binacionais e trinacionais até os limites dos 
territórios amazônicos dos nossos vizinhos. Estes impulsos, gerados pelas 
áreas anteriores de intercâmbio, produzirão irradiações de desenvolvimento 
econômico e social que difundirão energia renovadora em círculos 
concêntricos crescentes, cujo poder e velocidade de difusão variarão com a 
força do dínamo gerador. Os impulsos dessas áreas-polo fronteiriças irão se 
somar aos impulsos vindos do exterior, de seu próprio país e dos seus 
vizinhos. A geopolítica que propomos para a Pan-Amazônia somente será 
exequível se apoiada numa vontade coletiva multinacional, que resultará em 
legítimo espírito de cooperação, [...]. É a tentativa de montar uma operação 
desenvolvimentista na maior bacia hidrográfica do mundo e também uma 
das mais despovoadas, invertebradas e atrasadas. Operação hercúlea que 
o peruano Mercado Jarrín chama de “Missão do Século XXI” (MATTOS, 
2011, volume II, p. 169) 

A geopolítica no Brasil começou a tomar forma, como ciência, na década de 

1930. O Capitão Mario Travassos escreveu dois livros nessa época: “Projeção 

Continental do Brasil” e “Introdução à política de comunicações brasileiras”, sendo o 

primeiro reconhecido como a primeira obra de geopolítica publicada no país. 

Travassos já enxergava a importância da calha do Amazonas e reconhecia um 

antagonismo geográfico em relação à Bacia do Prata (MATTOS, 2011, volume III, p. 

179).  

No entanto, o precursor dos estudos geopolíticos no Brasil foi o professor 

Everardo Backheuser. Vale destacar que seu pensamento influenciou sobremaneira 

o Capitão Mário Travassos, pensamento esse que foi condensado no livro 
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“Geopolítica geral do Brasil”, que influenciaria o governo brasileiro a estabelecer 

uma nova política de fronteiras e a criar territórios nas regiões mais críticas 

(MATTOS, 2011, volume III, p. 184).  

 Nas décadas de 1940 e 1950, o Brigadeiro Lysias Rodrigues “propôs e 

presenciou o emprego da aviação nas regiões limítrofes a oeste e na Amazônia. 

Segue a linha dos anteriores de integração do território” (BONFIM, 2005, p. 99). 

Posteriormente, o General Golbery contribuiu com o governo Juscelino e com 

os primeiros governos militares, indicando formas de rearticulação do território 

brasileiro, com vistas a integrá-lo definitivamente e desenvolvê-lo. Sua maior 

prioridade era a porção interior, principalmente a região amazônica. A integração do 

território brasileiro, a defesa e o prestígio nacional definiram a sua linha de 

pensamento, propondo uma consistente política para articular diplomaticamente o 

país face ao concerto das nações. (BONFIM, 2005, p. 99). 

A professora Therezinha de Castro apareceu na década de 1970 e, dentre 

outros temas geopolíticos relevantes, abordou os problemas amazônicos e 

fundamentou suas ideias na integração territorial, salientando a importância da 

busca brasileira por prestígio no continente (BONFIM, 2005, p. 100). 

O General Meira Mattos foi, finalmente, o geopolítico brasileiro que, de fato, 

mirou de maneira fundamental o desenvolvimento psicossocial e econômico da 

Amazônia, com vistas à integração nacional. Ainda incentivou a ocupação física das 

fronteiras da região norte e a existência de efetivos militares adestrados para efetivar 

a defesa territorial (BONFIM, 2005, p. 100). 

A assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica em 1978 talvez tenha sido 

uma das mais importantes consequências da preocupação dos geopolíticos sul-

americanos com a integração regional. Não podemos deixar de considerar o 

protagonismo brasileiro, tamanha a seriedade com que o país tratou o assunto em 

tela. O acordo foi firmado por 8 (oito) países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela (MATTOS, 2011, volume II, p. 115). 

De acordo com o diplomata ministro Rubens Ricúpero, que participou da 

elaboração e negociação do referido tratado, identificou-se como as vigas mestras 

dos seus princípios fundamentais: 

1) A competência exclusiva dos países da região no desenvolvimento e 
proteção da Amazônia; 2) a soberania nacional na utilização e 
preservação dos recursos naturais e a consequente prioridade absoluta 
do esforço interno na política de desenvolvimento das áreas 
amazônicas de cada estado; 3) a cooperação regional como maneira de 
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facilitar a realização desses dois objetivos; 4) o equilíbrio e a harmonia 
entre o desenvolvimento e a proteção ecológica; e 5) a absoluta 
igualdade entre todos os parceiros (MATTOS, 2011, volume II, p. 118). 

Para o Brasil, a importância do Tratado de Cooperação Amazônica se deve a 

vários fatores, que vão muito além da própria integração e desenvolvimento regional. 

Um deles é que o Brasil possui quase 80% do total de suas fronteiras terrestres com 

os países da região amazônica, ensejando questões de defesa e segurança. Além 

disso, pode-se elencar a preocupação com o desenvolvimento sustentável, tema 

que começava a crescer de importância na época em que o tratado foi firmado e 

hoje é fundamental nos debates da Comunidade Internacional. Por fim, também 

contribuiu com a garantia da soberania dos Estados-partes, afastando, por exemplo, 

a possibilidade de tentativas veladas de internacionalização, como foi verificado no 

acordo de Iquitos, de 1948, em que a Unesco pleiteava formar o Instituto 

Internacional da Hileia Amazônica, ou no Projeto dos Grandes Lagos (MATTOS, 

2011, volume II, p. 119). 

Podem-se elencar inúmeros fatores que impactam na geopolítica da Amazônia: 

a atuação de Organizações Não Governamentais (ONG), empresas multinacionais e 

Organismos Internacionais; a existência de facções criminosas ou de grupos com 

viés terrorista, como os dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC); as agendas  globalista e ambiental; a busca por recursos 

energéticos; as doenças tropicais; o narcotráfico; a questão migratória, como tem 

sido observado na crise da Venezuela; a atuação de grupos religiosos; o domínio 

dos aquíferos estratégicos; a disponibilidade de água potável; a pressão política da 

imprensa internacional; problemas de infraestrutura local; o contrabando e tráfico de 

recursos minerais, da fauna e da flora; a questão indígena; a narrativa de 

internacionalização e consequente relativização da soberania; os ilícitos 

transfronteiriços; dentre outros elementos. Percebe-se que todos esses fatores são 

afetos a quatro assuntos de interesse fundamental para o Estado Brasileiro: 

desenvolvimento, integração, segurança e defesa.  

Assim sendo, verifica-se que o pensamento geopolítico brasileiro, de fato, é 

bastante lúcido ao definir como rumos a seguir: a necessidade de uma política de 

interiorização; a importância de desenvolvimento e defesa da região amazônica; a 

existência de uma força militar de dissuasão estratégica; o desenvolvimento 

aeronáutico; a diplomacia firme e convincente; o crescimento socioeconômico;  
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dentre outras iniciativas a serem implementadas (MATTOS, 2011, volume III, p. 

208).  

Atualmente, a geopolítica da Amazônia foi alvo dos holofotes da imprensa 

nacional e internacional. Isso ocorreu principalmente a partir de agosto de 2019, 

ocasião em que o presidente da França, Emmanuel Macron, fez declarações a 

respeito de supostas queimadas na Amazônia, no contexto da preparação para a 

reunião do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo (Alemanha, 

Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), ocorrida em 26 de 

agosto de 2019, em Biarritz, França. Em sua conta oficial do twitter, Macron postou o 

seguinte, no dia 22 de agosto de 2019, quatro dias antes da reunião propriamente 

dita: 

Nossa casa está queimando. Literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso 
planeta que produz 20% de nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise 
internacional. Membros do G7 se reúnem em dois dias para falar sobre essa 
emergência (TWITTER, 2019. Em: < https://twitter.com/EmmanuelMacron>. 
Acesso em: 22 maio 2020.).   

Durante a reunião do G7, o presidente francês levantou a possibilidade de um 

possível estatuto internacional para proteger a Amazônia, em meio a acusações de 

crescimento no número de queimadas da região. Com essa fala, Macron sugeriu 

uma medida que poderia ferir a soberania do Brasil e de outros países lindeiros, 

causando grande repúdio e descontentamento. Em sua conta do twitter, Macron 

postou em 26 de agosto de 2019: 

A Amazônia absorve 14% do CO2 do mundo. A perda do primeiro pulmão 
do mundo é um problema global. Nenhum país pode dizer que isso o 
preocupa sozinho”. [...] É por isso que o #G7Biarritz está se mobilizando 
para responder à crise (TWITTER, 2019. Em: < 
https://twitter.com/EmmanuelMacron>. Acesso em: 22 maio 2020.). 

Assim, o governo brasileiro contrapôs veementemente as declarações do 

presidente francês. No Twitter, mesma plataforma utilizada por Macron, o presidente 

da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, rebateu no mesmo dia os 

dizeres do político europeu, alegando que sua sugestão “evoca mentalidade 

colonialista descabida no século XXI”. Bolsonaro disse lamentar que o presidente 

francês busque “instrumentalizar” o assunto do Brasil e de outros países da 

Amazônia para “ganhos políticos pessoais”. “O tom sensacionalista com que se 

refere à Amazônia (apelando até para fotos falsas) não contribui em nada para a 

solução do problema”, declarou o presidente do Brasil (NEWSBA, 2019. Em: 
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<https://newsba.com.br/2019/08/23/bolsonaro-rebate-declaracao-de-macron-sobre-

a-amazonia-desfacatez/>. Acesso em: 22 maio 2020.).  

A partir de então, o governo brasileiro passou a adotar uma série de medidas 

para mitigar os efeitos do discurso do presidente Emmanuel Macron, como por 

exemplo a ativação, por meio de decreto presidencial, da Operação VERDE 

BRASIL, buscando modificar a narrativa que parecia estar sendo construída.  

A Operação VERDE BRASIL iniciou no dia 24 de agosto de 2019, apenas dois 

dias após as primeiras declarações do presidente francês Emmanuel Macron acerca 

das queimadas na floresta amazônica. Teve por finalidade o combate a incêndios 

florestais e crimes ambientais na região da Amazônia Legal e durou dois meses. 

Contou com a participação das Forças Armadas e outras agências, em um quadro 

de Operações de Garantia da Lei e da Ordem e ações subsidiárias, servindo como 

resposta imediata às acusações desferidas ao país no âmbito internacional 

(BRASIL, 2020. Em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br>. Acesso em: 18 junho 2020.).  

Cabe destacar que a segunda edição da referida Operação - VERDE BRASIL II 

- foi ativada por meio de decreto presidencial em 2020, com duração prevista de um 

mês. O emprego das Forças Armadas foi autorizado em Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) e em ações subsidiárias, inicialmente, no período de 11 de maio a 10 de 

junho, tendo sido prorrogada.  

A missão prevista foi atuar na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas 

unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos 

Estados da Amazônia Legal, a fim de realizar ações preventivas e repressivas contra 

delitos ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e combater os focos de 

incêndio. Dessa maneira, o governo federal brasileiro manteve a execução de 

trabalhos nesse sentido, respondendo a possíveis intentos internacionais de 

intromissão na soberania da Amazônia (BRASIL, 2020. Em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10341.htm. 

Acesso em: 18 junho 2020.).  

O Ministério da Defesa, na ocasião, ativou três Comandos Conjuntos, a saber: 

Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB) – estados do Acre, Rondônia e Sul 

do Estado do Amazonas; Comando Conjunto Barão de Melgaço (CCj BM) – estado 

do Mato Grosso; e Comando Conjunto Marechal Soares de Andrea (CCj MSA) - 

estado do Pará (DEFESANET, 2020. Em: 

https://newsba.com.br/2019/08/23/bolsonaro-rebate-declaracao-de-macron-sobre-a-amazonia-desfacatez/
https://newsba.com.br/2019/08/23/bolsonaro-rebate-declaracao-de-macron-sobre-a-amazonia-desfacatez/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10341.htm
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<http://www.defesanet.com.br/vb/noticia/36734/Brasil-deflagra-Operacao-Verde-

Brasil-2/>. Acesso em: 18 junho 2020.). 

Figura 3 – Comandos Operacionais da Operação VERDE BRASIL 2 

 

Fonte: DEFESANET  

Outra medida que demonstra o jogo geopolítico da Amazônia foi a decisão do 

Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de transferir o Conselho Nacional da 

Amazônia Legal, do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da 

República. Além disso, os governadores dos Estados da Amazônia Legal deixaram 

de fazer parte do referido conselho. Tal ato foi realizado por intermédio do decreto n° 

10.239, de 11 de fevereiro de 2020. Dessa forma, o governo brasileiro indica uma 

maior preocupação com o território amazônico, reativando um órgão que, desde a 

sua criação, havia sido relegado a segundo plano.  

Segundo o decreto supracitado, cabe ao Conselho da Amazônia coordenar e 

integrar as ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal; propor políticas e 

iniciativas relacionadas à preservação, à proteção e ao desenvolvimento sustentável 

da Amazônia Legal, de forma a contribuir para o fortalecimento das políticas de 

Estado e assegurar a ação transversal e coordenada da União, dos Estados, dos 

Municípios, da sociedade civil e do setor privado; fortalecer a presença do Estado na 

região; coordenar as ações destinadas à infraestrutura regional; coordenar ações de 

prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos e o intercâmbio de informações; 

acompanhar as ações de desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas 
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globais em matérias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas; dentre 

outras tarefas (BRASIL, 2020. Em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/decreto/D10239.htm.>. Acesso em: 19 junho 2020.).  

A ajuda humanitária prestada pela Operação Acolhida é um outro desafio no 

atual contexto da geopolítica amazônica. A operação foi criada em 2018, a fim de 

garantir o atendimento humanitário aos refugiados e migrantes venezuelanos em 

Roraima, que se constitui como a principal porta de entrada da Venezuela para o 

Brasil.  

Para tal, o Governo Brasileiro executa e coordena uma grande força-tarefa 

humanitária, com o apoio de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e 

de mais de cem entidades da sociedade civil. A Operação Acolhida oferece 

assistência emergencial aos migrantes e refugiados do país vizinho, que sofre os 

efeitos do regime ditatorial imposto por seu presidente, Nicolás Maduro.  

A operação está organizada em três eixos: 1) ordenamento da 

fronteira (documentação, vacinação e operação controle do Exército Brasileiro); 

2) acolhimento (oferta de abrigo, alimentação e atenção à saúde); e 

3) interiorização (deslocamento voluntário de venezuelanos de Roraima para outras 

Unidades da Federação, com objetivo de inclusão socioeconômica).  

Desde o início da operação, mais de 250.000 venezuelanos já solicitaram 

regularização migratória e quase 36.000 refugiados e migrantes foram interiorizados, 

o que contribui para a projeção do Brasil no cenário internacional (BRASIL, 2020. 

Em: <https://www.gov.br/acolhida/historico/>. Acesso em: 21 junho 2020.). 

Assim, é plausível inferir que o Governo Federal brasileiro está, de fato, 

aplicando a política ao espaço geográfico amazônico. Medidas como a ativação da 

Operação Verde Brasil, a transferência do Conselho da Amazônia do Ministério do 

Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República e a Operação Acolhida, dentre 

outras, evidenciam tal assertiva. Dessa forma, a administração do país envida 

esforços para solucionar os problemas daquela região, estabelecendo políticas que 

buscam o desenvolvimento, a defesa e a integração da Amazônia Legal. 

 

 

 

 

   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10239.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10239.htm
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5. DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA  

 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O estudo da geopolítica da Amazônia demonstra-se imprescindível para 

possibilitar que os países abarcados pela imensidão da Hileia Amazônica possam 

estabelecer as políticas de defesa, desenvolvimento e integração desse complexo 

território, assim como tenham plena capacidade de traçar as estratégias que serão 

utilizadas para alcançar os objetivos determinados, contribuindo com a efetividade 

das referidas políticas. Cabe lembrar que, em seus estudos, cada país deverá fazer 

um recorte nacional, sem desconsiderar as estratégias em termos de Pan-Amazônia.  

A cobiça internacional pelas riquezas do território brasileiro, em especial 

aquelas presentes na Amazônia, é uma das ameaças potenciais à soberania da 

Pátria, ainda que não se aponte nenhum inimigo específico declaradamente.  

Isso pode levar a uma intervenção militar de outros países, dentro de um 

quadro conflitivo que seria agravado pelos seguintes fatores: baixa densidade 

demográfica, imensidão da área, precariedade de infraestrutura local, afastamento 

do centro político nacional e pela dificuldade de controle das Organizações Não 

Governamentais (ONG). Esses fatores trazem dificuldade ao “controle sobre a 

circulação de estrangeiros e ilícitos transfronteiriços, associados a grupos armados 

de Estados vizinhos ou a facções do crime organizado”. (BRASIL, 2014, p. 2-1). 

 

5.2 A DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

Conforme já mencionado no terceiro capítulo desta obra, pode-se observar que 

as selvas “situam-se em regiões de fraca densidade demográfica, com baixo 

desenvolvimento industrial, comercial e cultural, de precárias condições de vida, com 

acentuada escassez de vias de transporte terrestre”. (BRASIL, 1997, p. 1-2). 

Assim, a Amazônia, sendo a maior representante do ambiente supracitado, 

possui tais características tão marcantes, tornando-se primordial que o seu 

desenvolvimento seja alavancado, a fim de facilitar o trabalho de proteção do 

território e da população que ali está presente.  

Em relação ao território amazônico, a Política Nacional de Defesa (PND) 

estabelece que “a vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso 

sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o desenvolvimento e 
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a integração da região”. E uma condição essencial para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia é “o adensamento da presença do Estado, e em particular 

das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras” (BRASIL, 2016, p. 5). 

Diante desse quadro, a Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece entre 

as suas diversas diretrizes que o Brasil deve “priorizar a Região Amazônica”, sendo 

que “a Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa”. Esta, 

por sua vez, “exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo 

trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença” (BRASIL, 2016, p. 5).  

Nesse ínterim, a END determina que o Centro Gestor e Operacional do 

Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) deverá atuar de forma integrada 

com as Forças Armadas, no intuito de estabelecer o fortalecimento das seguintes 

áreas: monitoramento, planejamento, controle, logística, mobilidade e presença na 

Amazônia Brasileira. Ainda prevê o seguinte: 

O Brasil será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre 
a Amazônia brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento 
e de defesa, qualquer tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito 
de preservação, de desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não 
permitirá que organizações ou indivíduos sirvam de instrumentos para 
interesses estrangeiros – políticos ou econômicos – que queiram 
enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a 
serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil (BRASIL, 2016, p. 5).  

A END contempla os objetivos estratégicos das Forças Armadas, definindo 

metas específicas para cada uma das três Forças Singulares. A defesa da Hileia 

Amazônica está dentro dos objetivos da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha 

do Brasil (MB), mas se percebe uma maior ênfase ao Exército Brasileiro que, dentre 

outras atribuições, deve considerar o desenvolvimento sustentável da região 

amazônica como instrumento da defesa nacional, constituindo-se em base para a 

consolidação das condições para “assegurar a soberania nacional sobre aquela 

região”. Deverão ser estabelecidos os planos para garantir a sustentabilidade 

amazônica, em que caberá à regularização fundiária um papel fundamental no 

atingimento das metas propostas. “Para defender a Amazônia, será preciso ampliar 

a segurança jurídica e reduzir os conflitos decorrentes dos problemas fundiários 

ainda existentes” (BRASIL, 2016, p. 15). 

A Marinha do Brasil está presente em todo o território brasileiro e tem como 

missão: 

preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da 
Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições 
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subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa (BRASIL, 
2020). 

Figura 4 – Distritos Navais da Marinha do Brasil 

 

             Fonte: Marinha do Brasil 

Para que a administração naval seja realizada a contento, a instituição dividiu o 

país em nove Distritos Navais (DN), os quais são responsáveis por cumprir as 

tarefas da Marinha do Brasil.  

Os Distritos executam operações navais, aeronavais, e de fuzileiros navais, 
controlam as atividades relacionadas com a segurança da navegação 
marítima; coordenam e controlam as atividades de Patrulha Costeira, 
Inspeção Naval e Socorro e Salvamento Marítimo; realizam atividades de 
Assistência Cívico-Social às populações ribeirinhas, e outras atividades 
específicas (BRASIL, 2020). 

Observa-se que a Marinha do Brasil está presente na Amazônia Legal 

basicamente com quatro, de seus nove distritos navais (DN). São eles: 4º DN (com 

sede em Belém-PA), que abarca os estados do Amapá, Pará, Maranhão e Piauí; 6º 

DN (com sede em Ladário-MS), que abrange os estados do Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul; 7º DN (com sede em Brasília-DF), que contempla os estados de 

Tocantins, Goiás e o Distrito Federal; e 9º DN (com sede em Manaus-AM), que 

engloba os estados de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia.  

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) está organizada em Alas. A missão da FAB é 

a seguinte: “manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com 
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vistas à defesa da pátria." Até 2016, a FAB estava estruturada em sete Comandos 

Aéreos Regionais (COMAR). No entanto, em dezembro de 2016, deu-se início o 

processo de desativação dos COMAR, iniciando-se a ativação das Alas (BRASIL, 

2020).  

Figura 5 – Antiga estrutura da FAB, nos COMAR 

 

     Fonte: DEFESANET 

As Alas são organizações militares de cunho operacional. Cada ala é uma 

organização operativa do nível tático, com responsabilidades de preparo e emprego, 

ou seja, com objetivo de treinar e empregar os esquadrões subordinados, conforme 

as diretrizes e planos expedidos pelo escalão superior. As alas perderam grandes 

incumbências com atividades administrativas, ganhando mais tempo e recursos para 

serem despendidos com a chamada atividade-fim (Em: 

<https://www.defesanet.com.br/fab/noticia/24355/Reestruturacao-da-Forca-Aerea--

entenda-porque/>. Acesso em: 17 julho 2020).  

Verifica-se que a Força Aérea Brasileira está presente na Amazônia Legal 

basicamente com quatro, das suas doze Alas previstas, o que não exime a 

responsabilidade de eventuais missões aéreas de outras alas no território 

amazônico. As Alas da Amazônia Legal são as seguintes: Ala 6 (Porto Velho-RO); 

Ala 7 (Boa Vista-RR); Ala 8 (Manaus-AM) e Ala 9 (Belém-PA).  

 

 

https://www.defesanet.com.br/fab/noticia/24355/Reestruturacao-da-Forca-Aerea--entenda-porque/
https://www.defesanet.com.br/fab/noticia/24355/Reestruturacao-da-Forca-Aerea--entenda-porque/
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Figura 6 – Atual estrutura da FAB, dividida em Alas 

 

Fonte: FAB 

A organização do Exército Brasileiro (EB) no território nacional e, 

particularmente, na Amazônia Legal, será tratada no capítulo seguinte. O EB tem 

como missão:  
contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais 
e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para 
isso, preparar a Força Terrestre, mantendo-a em permanente estado de 
prontidão (BRASIL, 2020). 

As três forças singulares possuem papel de protagonismo na defesa e 

desenvolvimento da Amazônia brasileira. Isso porque, conforme já comentado, o 

Estado Brasileiro muitas vezes só se faz presente em algumas localidades por 

intermédio de suas organizações militares, aumentando a responsabilidade das 

Forças Armadas nesse ínterim. 

Em relação à defesa da Amazônia, os objetivos a serem alcançados são mais 

tangíveis. No entanto, quando se raciocina com desenvolvimento, verifica-se que há 

certas ambiguidades e narrativas distorcidas, o que muitas vezes dificulta a definição 

de objetivos políticos claros e palpáveis para aquela região.  

Algumas teses, como a de extrema necessidade de preservação da Pan-

Amazônia, tão defendida por ecologistas do mundo inteiro, acaba sendo um óbice 
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para o desenvolvimento da região. Há pessoas que, no intuito de defender a 

Amazônia, exageram em suas pretensões e defendem que a exploração da floresta 

não deve ser realizada, sob hipótese alguma, uma vez que isso poderia destruir o 

“pulmão do mundo” (MATTOS, 2011, volume II, p. 109).  

No entanto, a Amazônia não se trata da maior fábrica de oxigênio do planeta, 

como há algum tempo se imaginava, uma vez que as árvores consomem no período 

noturno praticamente todo o oxigênio que produzem ao longo do dia. Assim, tal tese 

pode ser desconstruída, o que facilita o entendimento de que é plausível a 

exploração sustentável dos recursos da grande floresta, devendo-se combater 

apenas a sua exploração ilegal e desordenada (MATTOS, 2011, volume II, p. 110). 

Muitos nacionalistas enxergam essa exacerbação do intento de proteção 

ambiental da Amazônia como uma inocente ignorância ou completa má fé 

(MATTOS, 2011, volume II, p. 110). Presume-se então que a ignorância, de maneira 

geral, poderia ser explicada pela crença da teoria do “pulmão do mundo”. Já a má fé, 

seria sustentada, particularmente, por desejos escusos de interferência na soberania 

amazônica ou simplesmente pelo interesse de outros países em que ela não se 

desenvolva, criando um óbice ao crescimento dos países da OTCA, em particular o 

Brasil, país que integra ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo de 

países emergentes denominado BRICS. 

O Estado Brasileiro tem papel fundamental no estímulo ao desenvolvimento 

sustentável da Amazônia Legal. Um projeto bem fundamentado e grandes 

investimentos são necessários para que isso seja realizado com respeito ao estado 

democrático de direito e à dignidade humana. Assim, há que se procurar 

ferrenhamente “uma via que assegure o equilíbrio social, incrementando as 

vantagens e os benefícios do aceleramento do ritmo de expansão das forças 

produtivas com o mínimo de sofrimento e de espera (WWF, 2020.  Em: 

<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_new

s/mudancas_especiais/live_earth/>. Acesso em: 26 junho 2020.).” 

A prática de atividades econômicas sustentáveis nas florestas fortalece as 

comunidades locais e passa a aproveitar melhor os recursos disponíveis na região. 

Como exemplos de boas práticas que corroboram com essa assertiva, pode-se citar 

o seguinte: “o apoio a projetos de manejo florestal comunitário e empresarial, 

manejo de pesca, iniciativas de capacitação, educação e conscientização ambiental 

e ações de comunicação e políticas públicas”, contribuindo para o crescimento 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
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amazônico e reduzindo os óbices regionais. (WWF, 2020.  Em: 

<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_new

s/mudancas_especiais/live_earth/>. Acesso em: 27 junho 2020.).  

De acordo com o Ministério da Integração Nacional brasileiro,  

a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) tem o objetivo de 
fortalecer a coesão social, econômica, política e territorial do Brasil, por 
meio da agregação de valor e diversificação econômica e da convergência 
de indicadores das regiões menos favorecidas para a média nacional. Em 
se tratando de Amazônia, a PNDR está assentada em três instrumentos: o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e os Incentivos Fiscais (IF’s). Em 
tese, a gestão desses instrumentos ao conceder condições diferenciadas 
para a instalação, a modernização e a ampliação de empreendimentos na 
região, favorece o crescimento da atividade econômica, gerando novos 
postos de trabalhos, elevando a circulação de renda e aquecendo a 
demanda da sociedade por bens e serviços. Esse fenômeno repetindo-se 
várias vezes promove um ciclo virtuoso na economia, melhorando a 
qualidade de vida da população, o que configura o desenvolvimento 
econômico. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional utilizada para 
a Amazônia Legal contempla tais elementos, todavia, a riqueza gerada na 
região ainda é considerada inexpressiva quando comparada à produção 
gerada no Brasil, bem como a qualidade de vida na Amazônia, mensurada 
pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), também denota um grande 
distanciamento das regiões Sul e Sudeste, consideradas as mais 
desenvolvidas do país. Nesse sentido, o tema Desenvolvimento Regional 
continua atual, extrapola os muros das instituições vocacionalmente 
desenvolvimentistas e tem sido objeto de vários estudos no sentido de 
vislumbrar as melhores políticas que permitam conciliar as variáveis 
econômicas, sociais e ambientais, melhorando a qualidade de vida do 
“Amazônida” (MOURÃO, 2018, p. 12 e 13).  

As dificuldades de incorporar a Amazônia à dinâmica de desenvolvimento 

nacional já são bem conhecidas. Uma parcela de responsabilidade se deve ao 

modelo estabelecido, outra por não haver suficiente tecnologia e capital. E, por fim, 

pela opção político-territorial equivocada (BRASIL, 2014, p. 11).  

O território amazônico é multifacetado e cheio de complexidades, além do que 

a diversidade regional, se bem explorada, pode deixar de ser uma dificuldade e se 

transformar em oportunidade, sendo necessário compreendê-la de maneira mais 

acertada (BRASIL, 2014, p. 12).  

Do ponto de vista do Plano Amazônia Sustentável, que criou um novo recorte 

para a Amazônia Legal, a fim de reconhecer as distintas realidades – ambientais, 

sociais, econômicas e culturais - a diversidade amazônica pode ser resumida em 

três macrorregiões, a saber: 1) Arco do Povoamento Adensado, que contempla a 

borda sul e leste, do sudeste do Acre ao sul do Amapá, incluindo Rondônia, Mato 

Grosso, Tocantins e o Pará, em sua porção sudeste e nordeste; 2) Amazônia 

Central, que corresponde ao oeste do Pará, norte do Amapá e ao vale do rio 

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/clima_news/mudancas_especiais/live_earth/
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Madeira, no estado do Amazonas; e 3) Amazônia Ocidental, que engloba o restante 

do Amazonas, mais Roraima e o centro e oeste do Acre (Em: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-05-26/plano-divide-amazonia-

legal-em-tres-macrorregioes>. Acesso em: 16 julho 2020.). 

Figura 7 – Divisão da Amazônia em macrorregiões 

 

              Fonte: Projeto Interdisciplinar/2014 do CPEAEx  

O Arco do Povoamento Adensado abarca grande parte da produção 

agropecuária, da população e das faixas desmatadas. A Amazônia Ocidental 

concentra os maciços florestais, as populações indígenas e tradicionais e as maiores 

unidades de conservação ambiental. A Amazônia Central constitui-se em uma 

transição entre uma macrorregião e outra. Um dos grandes desafios é lidar com as 

diferenças locais, não sendo mais pertinente lidar com as questões da floresta 

amazônica como se esta fosse uma região homogênea. Boa parte das questões 

devem ser tratadas em recortes específicos, em espaços menores, procurando levar 

a cabo as ações governamentais com precisão cirúrgica em tribos, comunidades e 

pequenas localidades. Isso porque nessa porção não se aplica o preconizado para 

os grandes centros, como as regiões metropolitanas de Manaus ou Belém, por 

exemplo, que podem adotar soluções semelhantes às tomadas em outros grandes 

polos regionais do país (BRASIL, 2014, p. 12).   

Os setores da infraestrutura essenciais para o desenvolvimento, como 

telecomunicações, energia, transportes e saneamento básico, também são afetados 

pelas características peculiares da Amazônia, demandando um planejamento 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-05-26/plano-divide-amazonia-legal-em-tres-macrorregioes
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2006-05-26/plano-divide-amazonia-legal-em-tres-macrorregioes
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altamente estratégico para suprir as carências em relação às demais regiões 

brasileiras.  

Nas telecomunicações, as grandes distâncias, o isolamento de diversas 

localidades, a baixa densidade demográfica e a precariedade na infraestrutura de 

transportes e de energia elétrica acabam impactando diretamente. Apesar de alguns 

avanços notórios, a região ainda conta com altos índices de inacessibilidade aos 

serviços, em particular externamente aos distritos-sedes dos municípios da região 

(BRASIL, 2014, p. 13).  

No setor energético, a Amazônia Legal se baseia em dois sistemas energéticos 

diferentes. Um contempla a geração de energia em Sistemas Isolados, os chamados 

sistemas alternativos de geração de energia elétrica. Outro está relacionado ao 

Sistema Interligado Nacional. As pequenas centrais hidrelétricas e as demais fontes, 

tais como carvão vegetal, lenha, coque e carvão mineral são exemplos de sistemas 

alternativos de geração de energia elétrica. O desenvolvimento industrial e a 

melhoria de qualidade de vida da população amazônica dependem da 

disponibilidade de energia elétrica na medida certa, sendo mais um dos fatores que 

podem alavancar o crescimento regional (BRASIL, 2014, p. 13).  

Nos transportes, a Amazônia brasileira passou a se desenvolver bastante nas 

últimas décadas, mas ainda não consegue suprir as demandas locais. Há uma baixa 

eficiência e as condições de operação ainda são aquém das expectativas. Destaca-

se a grande dependência da região em relação ao modal aquaviário e a 

precariedade de rodovias pavimentadas. Assim sendo, verifica-se que é necessária 

a implementação de projetos que consigam melhorar o trânsito e escoamento da 

produção, a fim de elevar a competitividade e sustentabilidade, sendo essenciais 

para interiorizar e viabilizar o desenvolvimento regional (BRASIL, 2014, p. 13).  

O saneamento básico diz respeito às “medidas necessárias a fornecer água 

tratada à população, promover um adequado tratamento do esgoto residencial e 

empresarial e tratar adequadamente todos os resíduos sólidos”. Assim, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) presume que 6% das doenças mundiais são 

ocasionadas pelo consumo de água não tratada e pela coleta de esgoto inexistente, 

além do que a falta de água potável leva a óbito 1,8 milhões de crianças de até 5 

anos de idade por ano (BRASIL, 2014, p. 14).  

A região norte brasileira é a menos contemplada por requisitos necessários ao 

saneamento básico. Isso segundo levantamento da Associação Brasileira de 
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Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), que divulgou o Ranking ABES da 

Universalização do Saneamento em 2019, demonstrando outra característica da 

região amazônica que compromete o seu desenvolvimento (ABES, 2019).  

Nesse sentido, espera-se que o novo Marco Legal do Saneamento Básico no 

Brasil, instituído pelo Projeto de Lei (PL) 4.162/2019 e sancionado pelo Presidente 

do Brasil Jair Messias Bolsonaro em 15 de julho de 2020 (ABES, 2019), possa 

mudar a situação de precariedade que assola a região norte no setor considerado, 

contribuindo assim para as melhorias tão desejadas.   

Do exposto, infere-se que é essencial buscar a ampla integração da Amazônia 

Legal com as demais regiões do Brasil e com os países vizinhos, a fim de alcançar o 

pleno desenvolvimento da região. Mais do que isso, faz-se necessária a comunhão 

de objetivos políticos, militares, econômicos e psicossociais, a “integração física dos 

sistemas de transportes, o compartilhamento de recursos energéticos, a interligação 

dos sistemas de telecomunicações e a troca de soluções de saneamento básico”, o 

que ocasionará aumento da qualidade de vida da população amazônica, refletindo 

também em benefícios para a defesa e soberania (BRASIL, 2014, p. 14). 

A Amazônia brasileira, enfim, “carece de estratégias para fazer evoluir a atual 

estrutura econômica regional, hoje extrativista e dependente de incentivos federais, 

tornando-a autônoma e economicamente sustentável” (BRASIL, 2014, p. 14).   
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6. A ORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA AMAZÔNIA  

 

Antes de falarmos propriamente da estrutura do Exército Brasileiro (EB) na 

Amazônia, é importante ter uma visão mais geral da instituição. Isso porque facilitará 

o entendimento, lá na frente, de toda a cadeia genética dos Batalhões de Infantaria 

de Selva, organizações militares que protagonizam esse trabalho de pesquisa e 

servem como parâmetro e delimitação do nosso estudo.  

Organizações Militares (OM) “são organizações do Exército Brasileiro que 

possuem denominação oficial, Quadro de Organização (QO) e Quadro de Cargos 

Previstos (QCP) próprios” (BRASIL, 2003). 

O EB conta com a Força Terrestre (F Ter) para o cumprimento de suas 

missões e tarefas. A F Ter é o “instrumento de ação, que inclui todos os elementos 

da instituição com capacidades geradas para atuar no ambiente operacional 

terrestre nas Operações no Amplo Espectro” (BRASIL, 2014, p. 2-1).  

A F Ter está estruturada, em tempo de paz, em Comandos Militares de Área (C 

Mil A), que “constituem o mais alto escalão de enquadramento das organizações 

militares (OM)” para o cumprimento das missões operacionais terrestres. Os C Mil A 

são “subordinados diretamente ao Comandante do Exército (Cmt Ex)” e a eles 

“compete o preparo, o planejamento e o emprego operacional da F Ter, desdobrada 

na área sob sua jurisdição” (BRASIL, 2014, p. 6-6 e 6-7). 

A Força terrestre está dividida em 8 (oito) Comandos Militares de Área, 

distribuídos em todo o território, a saber:  

1) Comando Militar da Amazônia (CMA); 

2) Comando Militar do Norte (CMN); 

3) Comando Militar do Nordeste (CMNE); 

4) Comando Militar do Oeste (CMO); 

5) Comando Militar do Planalto (CMP); 

6) Comando Militar do Sudeste (CMSE); 

7) Comando Militar do Leste (CML); e  

8) Comando Militar do Sul (CMS). 

O marco legal que se depreende da missão constitucional das Forças 

Armadas, prevista na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é, em síntese, 

“defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Apoiar a 

política exterior do país. Cumprir atribuições subsidiárias” (BRASIL, 2014, p. 3-3).  
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O enunciado da missão do Exército Brasileiro deriva da missão das Forças 

Armadas prevista na Carta Magna, sendo de maneira sucinta:  

Contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes 
constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais, 
e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para 
isso, preparar a F Ter, mantendo-a em permanente estado de prontidão 
(BRASIL,2014, p. 3-3). 

Figura 8 – Organograma do Exército Brasileiro 

Fonte: Secretaria Geral do Exército (SGEx) 

Do exposto, fica nítido que a Força Terrestre (F Ter) tem papel primordial na 

consecução dos objetivos da Nação para a floresta amazônica, pois é o braço 

operativo que cuidará da soberania daquela região, bem como estará em condições 

de garantir a lei e a ordem, salvaguardar os interesses nacionais e cooperar com o 

desenvolvimento e bem-estar social. 

Além disso, depreende-se que, com auxílio das demais forças singulares, 

instituições e mecanismos do Estado brasileiro, a F Ter adquire uma parcela 
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considerável da responsabilidade pela efetivação das políticas e estratégias que 

trarão a devida proteção, desenvolvimento sustentável e integração à Amazônia 

Brasileira. 

Figura 9 – Mapa com a distribuição geográfica dos C Mil 

 

Fonte: EB20-MF-10.101 – O EXÉRCITO BRASILEIRO 

É plausível destacar que a área da Amazônia Legal, que permeia 9 (nove) 

estados da federação, é abrangida por 4 (quatro) Comandos Militares de Área, dos 8 

(oito) existentes na F Ter. São eles: Comando Militar da Amazônia (CMA) – Acre, 

Amazonas, Rondônia e Roraima; Comando Militar do Norte (CMN) – Amapá, 

Maranhão (a oeste do meridiano de 44º de longitude oeste), Pará e Tocantins 

(porção norte, também conhecida como “bico do papagaio”); Comando Militar do 

Oeste (CMO) – Mato Grosso; e Comando Militar do Planalto (CMP) – Tocantins 

(com exceção da porção norte). 

Diferentemente do CMO e CMP, o CMA e o CMN estão completamente 

inseridos dentro da Amazônia Legal e são os que têm maior competência 

jurisdicional na área. No entanto, observa-se que o Comando Militar do Oeste 

(CMO) e o Comando Militar do Planalto (CMP) abarcam uma fatia de 

responsabilidade na região amazônica. O primeiro no estado do Mato Grosso e o 

segundo no Estado do Tocantins (excetuando-se o “bico do papagaio”) (Em: 

<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_exercito.php>. 

Acesso em: 22 março 2020.). 
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O CMA está sediado em Manaus-AM e possui em seu organograma a 12ª 

Região Militar e o 2º Grupamento de Engenharia (Manaus-AM), a 1ª Brigada de 

Infantaria de Selva (Boa Vista-RR), a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (São Gabriel 

da Cachoeira-AM), a 16ª Brigada de Infantaria de Selva (Tefé-AM) e a 17ª Brigada 

de Infantaria de Selva (Porto Velho-RO) (Em: 

<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_cma.php>. Acesso 

em: 22 março 2020.). 

Figura 10 – Organograma do Comando Militar da Amazônia (CMA) 

 

Fonte: Secretaria Geral do Exército (SGEx) 

Já o CMN, sediado em Belém-PA, engloba em seu organograma a 8ª Região 

Militar (Belém-PA), a 22ª Brigada de Infantaria de Selva (Macapá-AP) e a 23ª 

Brigada de Infantaria de Selva (Marabá-PA) (Em: 

<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_cmn.php>. Acesso 

em: 22 março 2020.). 

Figura 11 – Organograma do Comando Militar do Norte (CMN) 

 

Fonte: Secretaria Geral do Exército (SGEx) (adaptada pelo autor) 

O CMO se encontra em Campo Grande-MS, tendo como elemento 

subordinado na área da Amazônia Legal a 13ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(Cuiabá-MT) (Em: 

<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_cmo.php>.Acesso 

em: 22 março 2020.). 
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Finalmente, o CMP, sediado em Brasília-DF, possui em seu organograma a 3ª 

Brigada de Infantaria Motorizada (Cristalina-GO), Grande Unidade responsável pelo 

22º Batalhão de Infantaria, de Palmas-TO (Em: 

<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/organograma/organograma_cmp.php>. Acesso 

em: 22 março 2020.). 

Diante do que foi exposto, verificamos que o CMA e o CMN são os C Mil A com 

maior área de jurisdição dentro da Amazônia Brasileira. Assim, fica patente a 

importância de suas Brigadas de Infantaria de Selva orgânicas, o que, por sua vez, 

remete ao trabalho das organizações militares de maior capilaridade em solo 

amazônico: os Batalhões de Infantaria de Selva.  

Os grandes comandos operativos e as organizações militares de valor Unidade 

e Subunidade compõem as estruturas organizacionais da F Ter, constituindo os 

diversos Escalões presentes. Os grandes comandos operativos são: Brigada (Bda); 

Artilharia Divisionária (AD); Artilharia de Corpo de Exército (AC Ex); Grupamento 

(Gpt); Divisão de Exército (DE); e Corpo de Exército (C Ex) (BRASIL, 2019, p. 4-3 e 

4-4).  

Segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – RISG (BRASIL, 

2003), “as frações do Exército integrantes de uma OM são denominadas repartições 

internas, salvo as que são unidades, subunidades, pelotões, seções e demais 

escalões menores de tropa”. As Grandes Unidades são organizações militares 

capacitadas a atuar de maneira independente, do ponto de vista operacional, sendo 

“básicas para a combinação de armas e integradas por unidades de combate, de 

apoio ao combate e de apoio logístico”.  

Dito isso, o manual de fundamentos EB20-MF-10.102-DOUTRINA MILITAR 

TERRESTRE caracteriza as Brigadas da seguinte forma:  

BRIGADAS (Bda). São os grandes comandos operativos que reúnem, 
sob um único comando, unidades e subunidades operativas. São elas: 
a) Brigadas de Infantaria; b) Brigadas de Cavalaria; c) Brigada de Artilharia 
Antiaérea; e d) Brigada de Aviação do Exército (ativada em situação de 
guerra). As Brigadas de Infantaria e de Cavalaria são consideradas as 
Grandes Unidades (GU) da F Ter. São organizações militares com 
capacidade de atuação operativa independente, sendo o menor escalão 
da F Ter constituído por elementos de combate, de apoio ao combate e 
de apoio logístico. A GU é o módulo básico de emprego da F Ter. De 
acordo com as capacidades operativas requeridas ao cumprimento da 
missão atribuída, poderão receber, ou terem suprimidos, elementos de 
combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. As Brigadas de 
Infantaria e de Cavalaria são classificadas, quanto ao tipo, como leves, 
médias ou pesadas. Brigadas Leves. As GU leves existem em função da 
necessidade da F Ter dispor de elementos dotados de acentuada 
flexibilidade e capacidade operativa, em condições de deslocar-se e atuar 
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com rapidez e eficiência em qualquer parte do território nacional e em 
qualquer ambiente operacional. São elas: Brigada de Infantaria de Selva; 
Brigada de Infantaria Aeromóvel; Brigada de Infantaria de Montanha; 
Brigada de Infantaria Motorizada; e Brigada de Infantaria Paraquedista 
(BRASIL, 2019, p. 4-5 e 4-6 grifo nosso). 

As Unidades são organizações militares “cujo comando, chefia ou direção é 

privativo de oficial superior, exceto as subunidades independentes”, sendo que 

podem ser regimentos, batalhões, grupos, parques, bases ou depósitos. Comandos 

de Fronteira recebem encargos nas áreas fronteiriças e “são organizações militares 

comandadas por oficial superior que reúnem elementos de comando, unidades, 

subunidades e pelotões” (BRASIL, 2003).  

Definido o conceito de Grande Unidade, Unidade e Comando de Fronteira, bem 

como tendo sido ressaltado onde a Brigada de Infantaria de Selva se enquadra no 

contexto da Força Terrestre, é necessário verificar a conceituação de Batalhão de 

Infantaria, para que se possa entender a origem e relevância dos BI que operam no 

ambiente de selva:  

Um Batalhão de Infantaria (BI), qualquer que seja sua natureza, é 
uma tropa valor U, particularmente, apta para realizar o combate a pé, 
ainda que, utilizando-se de meios de transportes terrestres, aéreos ou 
aquáticos para o seu deslocamento. É, por excelência, a tropa do 
combate aproximado, com capacidade de operar em qualquer terreno e 
sob quaisquer condições climáticas ou meteorológicas (BRASIL, 2007, 
p. 1-2 grifo nosso). 

Assim, finalmente verificamos toda a cadeia genética em que se encaixa o 

Batalhão de Infantaria de Selva. Seguindo a delimitação do estudo proposta, 

tratamos em nossa pesquisa apenas dos Batalhões de Infantaria de Selva, 

orgânicos das Brigadas de Infantaria de Selva presentes no CMA e no CMN.  

Ou seja, na Amazônia Ocidental, área de responsabilidade do Comando Militar 

da Amazônia, consideraremos os BIS das 1ª, 2ª, 16ª e 17ª Bda Inf Sl. Já na 

Amazônia Oriental, sob jurisdição do Comando Militar do Norte, trataremos dos BIS 

das 22ª e 23ª Bda Inf Sl. Dessa forma, as Unidades orgânicas do Comando Militar 

do Oeste e do Comando Militar do Planalto não estão sendo contempladas no 

presente estudo.  
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7. O BIS E A SUA ATUAÇÃO NA DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZÔNIA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI 

 

7.1 O BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  

 

O Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) é orgânico das Brigadas de Infantaria 

de Selva (Bda Inf Sl) e é a principal Unidade de Infantaria que opera na região 

amazônica. Possui as características gerais de um BI, apresentando como diferença 

mais notável a vocação para operar em área de selva sob quaisquer condições 

climáticas ou meteorológicas (BRASIL, 2007, p. A-6). 

O BIS também pode ser caracterizado pela sua fluidez, decorrente dos 

seguintes fatores: capacidade de operar com grande descentralização das frações; 

de adestramento para realizar deslocamentos pela floresta; da utilização dos meios 

fluviais orgânicos; adestramento para se valer das embarcações e aeronaves 

fornecidas pelo escalão superior, permitindo a ele atuar sobre as vulnerabilidades do 

oponente e retrair imediatamente. Outra característica do BIS é a capacidade de 

operar continuadamente em região de selva. Isso se dá graças à aclimatação, ao 

preparo psicológico e ao adestramento de seus combatentes, sem contar o apoio 

logístico específico para o ambiente operacional de selva (BRASIL, 1997, p. 1-4). 

As missões dos Batalhões de Infantaria de Selva, por definição, são as 

seguintes: 

O batalhão de infantaria de selva, na ofensiva, tem a missão de destruir o 
inimigo localizado em sua área de atuação e/ou conquistar objetivos 
específico do terreno. Na defensiva, o batalhão de infantaria de selva tem a 
missão de manter acidentes capitais, especialmente os que permitem 
bloquear e/ou controlar vias de circulação fluviais e terrestres. No contexto 
da Segurança Integrada, o batalhão pode pacificar ou participar da 
pacificação de uma área. Quando sediado em área de fronteira, além das 
suas missões normais, recebe a missão de vigilância da faixa fronteiriça. No 
combate de resistência, pode operar em uma área de combate, 
empregando alternadamente uma de suas companhias de fuzileiros de 
selva (BRASIL, 1997, p. 1-3).  

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA) são:  

operações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 
instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. 
Destinam-se a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução 
de objetivos ou propósitos convergentes que atendam ao bem comum. 
Buscam evitar a duplicidade de ações, a dispersão de recursos e a 
divergência de soluções, levando os envolvidos a atuarem com eficiência, 
eficácia, efetividade e menores custos (BRASIL, 2017, p. 3-14).  
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As OCCA costumam ocorrer nas situações de não guerra, em que o emprego 

da expressão militar do poder é utilizado interna e externamente, mas sem combate 

propriamente dito, exceto em condições circunstanciais, tais como: garantia da lei e 

da ordem (GLO); atribuições subsidiárias; garantia dos poderes constitucionais; sob 

a égide de organismos internacionais; prevenção e combate ao terrorismo; em apoio 

à política externa em tempo de paz ou crise; e em outras operações em situações de 

não guerra. Esse tipo de operação possui emprego episódico, limitado no espaço e 

tempo, tendo o comandante, limitada liberdade de ação, definida geralmente pela 

norma legal que autorizou a tropa ser empregada (BRASIL, 2017, p. 3-14 e 3-15). 

Atualmente, os Batalhões de Infantaria de Selva vêm cumprindo diversas 

missões dessa natureza. Nesse sentido, cresce de importância o bom 

relacionamento com as agências presentes no território amazônico, o que agrega 

capacidade de lidar com as situações mais inusitadas de não guerra com que o BIS 

pode se deparar, como foi o caso, recentemente, da Operação VARREDURA, de 

inspeção e segurança em instalações prisionais, da Operação VERDE BRASIL, de 

combate aos crimes ambientais ou até mesmo da Operação ACOLHIDA, de 

assistência a refugiados que imigram da Venezuela. 

As Operações de Cooperação e Coordenação com Agências possuem como 

características mais latentes:  

uso limitado da força; coordenação com outros órgãos governamentais e/ou 
não governamentais; execução de tarefas atípicas; combinação de esforços 
políticos, militares, econômicos, ambientais, humanitários, sociais, 
científicos e tecnológicos; caráter episódico; não há subordinação entre as 
agências e, sim, cooperação e coordenação; interdependência dos 
trabalhos; maior interação com a população; influência de atores não oficiais 
e de indivíduos sobre as operações; e ambiente complexo (BRASIL, 2017, 
p. 3-15).   

As características supracitadas exigem do comando do BIS e de seus 

integrantes elevada flexibilidade e criatividade, uma vez que, na Amazônia, as 

características são peculiares e os óbices diversos, além do que as agências, mais 

do que em outras partes do território nacional, sofrem com séria limitação de 

recursos ou até mesmo não estão representadas nesse rincão do país, ocasionando 

grandes demandas para os Batalhões de Infantaria de Selva, principalmente aqueles 

afastados dos grandes centros populacionais. 

É comum, por exemplo, o BIS ou seus elementos de fronteira cumprirem 

missões de apoio a catástrofes, como as enchentes que ocorrem frequentemente 

em Marechal Thaumaturgo-AC, nas quais o 1º PEF/61º BIS atua em proveito dos 
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desalojados. Ou até mesmo em operações de localização, georreferenciamento e 

reforma dos marcos de fronteira, em apoio ao Ministério das Relações Exteriores 

(MRE), como costuma ocorrer esporadicamente em toda a faixa da fronteira 

amazônica. Dessa forma, as OCCA se revestem em mais uma vertente de 

exploração das capacidades dos Batalhões de Infantaria de Selva, dando 

oportunidade de fortalecer a imagem do Exército Brasileiro junto à sociedade local.  

As possibilidades do Batalhão de Infantaria de Selva são as seguintes: 

a. Operar em região de selva, sob condições climáticas e meteorológicas 
típicas deste ambiente operacional. 
b. Em sua área de responsabilidade, empregando meios de transporte 
orgânicos e/ou propiciados pelo escalão superior, cerrar sobre o inimigo 
para destruí-lo ou capturá-lo. 
c. Conquistar e manter acidentes capitais. 
d. Participar de operações aeromóveis, aeroterrestres e ribeirinhas, desde 
que apoiado pelo escalão superior em meios aéreos e fluviais. 
e. Realizar deslocamentos fluviais de pequeno alcance, com parte dos seus 
meios, utilizando, exclusivamente, embarcações orgânicas. 
f. Realizar deslocamentos através da floresta, explorando a surpresa ao 
máximo. 
g. Empregar as suas companhias descentralizadamente. 
h. Receber reforços em meios de combate, de apoio ao combate e de apoio 
logístico, ampliando a sua capacidade de durar na ação e operar 
isoladamente, podendo executar, em escala limitada, operações 
independentes. 
i. Operar com limitações nas regiões montanhosas localizadas na Amazônia 
Brasileira. 
j. Quando sediado em área de fronteira, realizar a vigilância da linha de 
fronteiras terrestres e fluviais com frações destacadas. 
l. Contra forças militares de poder de combate incontestavelmente superior, 
operar empregando as técnicas do combate de resistência. 
m. Pacificar ou participar da pacificação de uma área no contexto da 
Segurança Integrada (Defesa Interna). 
n. Operar contra forças de guerrilha de origens diversas na região 
amazônica. 
o. Participar de operações de interdição, impedindo e/ou limitando o apoio 
externo a forças irregulares. 
p. Operar contra forças adversas numa Área de Conflito (AC) isoladamente 
ou no contexto da brigada que o integra (BRASIL, 1997, p. 1-4 e 1-5). 

Já as limitações do BIS são as descritas a seguir: 

a. Limitada mobilidade veicular. 
b. Mobilidade terrestre limitada à velocidade do homem a pé. 
c. Dependência de apoio de embarcações táticas e logísticas para 
movimentos fluviais de maior alcance. 
d. Dependência de apoio de meios aéreos para operar eficazmente numa 
área de grandes dimensões. 
e. Dependência acentuada dos meios de comunicações. 
f. Reduzida potência de fogo. 
g. Limitada proteção contra blindados. 
h. Limitada proteção contra os efeitos de armas e agentes QBN. 
i. Redução da capacidade operativa em caso de surtos de doenças 
tropicais. 
j. Necessidade de receber apoio ou reforços para operar em regiões de 
campos ou desprovidas de floresta. 
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l. Necessidade de apoio de Engenharia em deslocamentos motorizados 
devido à precariedade das estradas. 
m. Necessidade de receber reforço em equipamentos e pessoal, além do 
apoio de elementos especializados, quando empregado no combate de 
resistência (BRASIL, 1997, p. 1-5). 

O BIS pode ser empregado das seguintes formas: 1) enquadrado na Bda Inf Sl 

que o integra; 2) isoladamente, com seus meios centralizados; ou 3) com suas 

companhias de fuzileiros de selva atuando isoladas. Se enquadrado pela brigada 

que o integra, tem condições de participar de todos os tipos de operações. Ao operar 

isolado, passa a sofrer sérias restrições na execução do aproveitamento do êxito e 

da perseguição (ofensiva) e na defesa móvel (defensiva) (BRASIL, 1997, p. 1-5). 

A organização básica dos Batalhões de Infantaria de Selva é estruturada em: 

comando, estado-maior, Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) e 03 (três) 

Companhias de Fuzileiros de Selva (Cia Fuz Sl), ainda que possa haver batalhões 

com 02 (duas) Cia Fuz Sl.  

Figura 12 – Organização básica dos BIS 

 

                   Fonte: C72-20 (adaptada pelo autor) 

Cabe ressaltar que os BIS sediados em área de fronteira são enquadrados por 

Comandos de Fronteira. Um Comando de Fronteira/Batalhão de Infantaria de Selva 

é constituído basicamente por Comando, Estado-Maior (EM), Base Administrativa (B 

Adm), Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap), Companhias de Fuzileiros de 

Selva (Cia Fuz Sl) e Companhia Especial de Fronteira (CEF) (BRASIL, 2010). 
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Figura 13 – Organização básica dos Comandos de Fronteira/BIS 

 

                 Fonte: PORTARIA N º 094-EME, DE 21 DE JULHO DE 2010 

O BIS localizado em área fronteiriça recebe, em geral, além das missões de 

combate corriqueiras, a missão de vigilância da fronteira. Além disso, por intermédio 

dos pelotões e destacamentos de fronteira, cumpre missões complementares, como 

por exemplo a produção, em pequena escala, de gêneros alimentícios de origem 

vegetal e animal, e a prestação de serviços essenciais, para a população civil e para 

si próprio, complementando o tripé “vida, combate e trabalho” (BRASIL, 1997, p. 9-

1). 

c. As missões de combate do PEF são: 
(1) Vigiar pontos ou frentes limitadas; 
(2) Reconhecer áreas, frentes e eixos fluviais e terrestres, em sua área 

de atuação. 
d. Os elementos de fronteira também executam, com limitações, ações 
ofensivas e defensivas de pouca envergadura e curta duração.  
e. As missões complementares do pelotão são: 

(1) As relacionadas com a produção: 
- exploração de recursos locais através da caça e pesca, em caráter 

emergencial; 
- criação de animais, particularmente os de menor porte; 
- implantação de horta comunitária; 
- reflorestamento com árvores frutíferas; 
- exploração de armazém reembolsável, mediante ordem. 

(2) As relacionadas com a prestação de serviços: realização, com a sua 
infraestrutura de apoio, de trabalhos de serraria, carpintaria, olaria, 
eletricista, bombeiro, manutenção do patrimônio sob a sua 
responsabilidade, etc.  
f. Além disso, o pelotão desenvolve atividades específicas de fronteira: 

(1) apoio a órgãos públicos na faixa de fronteira; 
(2) assistência de saúde às populações nativas; 
(3) atuação nas reservas indígenas, nos limites da lei; 
(4) atuação em face de aeronaves, veículos e embarcações 

estrangeiras; 
(5) atuação em face de organizações militares e autoridades civis 

estrangeiras; 
(6) cooperação com o comando do BIS na solução de pendências 

localizadas, antecipando-se ao surgimento de conflitos em sua área de 
responsabilidade (BRASIL, 1997, p. 9-5).  
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Nesses casos, o BIS mantém as mesmas possibilidades e limitações dos 

demais Batalhões de Infantaria de Selva. Porém, agrega a capacidade de vigiar e 

vivificar a fronteira, constituindo presença armada na mesma; serve de fator de 

dissuasão para atores estrangeiros, estatais ou não-estatais; e trabalha como um 

importante agente de operações psicológicas em meio à população civil que orbita 

em torno da área de seus pelotões ou destacamentos de fronteira (BRASIL, 1997, p. 

9-1), o que faz com que permeie todas as Expressões do Poder Nacional, não 

somente o campo militar.  

Conforme observado no livro “O Exército Brasileiro e a Amazônia” (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009), não há outro ambiente operacional no país em que se consiga 

identificar melhor o chamado “braço forte”, que se ocupa com a defesa territorial, e a 

“mão amiga”, contribuindo para o desenvolvimento nacional. “Viver, combater e 

trabalhar na Amazônia é um grande desafio, que exige uma capacidade especial de 

todos os brasileiros que os enfrentam”. 

Então, diante dos desafios impostos pelas agruras da selva amazônica, da 

complexidade da defesa e proteção desse ambiente operacional e, particularmente, 

da dificuldade na integração e desenvolvimento dessa estratégica faixa do território 

nacional, entende-se que, dentro da Força Terrestre, os Batalhões de Infantaria de 

Selva possuem um papel de protagonismo nesse contexto, valendo-se de sua 

capilaridade em solo amazônico.  

Isso ocorre justamente porque os BIS estão espalhados pelos mais diversos 

rincões da Amazônia Brasileira, seja na faixa de fronteira, constituindo um Comando 

de Fronteira responsável pela vigilância diuturna dos limites de nosso imenso país, 

seja no interior da região amazônica, cumprindo diferentes missões inerentes a 

qualquer tradicional unidade de infantaria, agregando-se as peculiaridades trazidas 

por todas as características já observadas neste trabalho, a respeito das diferenças 

regionais da porção setentrional do Brasil.  

Do lado da Amazônia Ocidental, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede 

em Boa Vista-RR, possui os seguintes Batalhões de Infantaria de Selva orgânicos: 

Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva (Boa Vista-RR); e 

1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel (Manaus-AM) (BRASIL, 2020). 
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Figura 14 – Organização da 1ª Bda Inf Sl 

 

           Fonte: 1ª Bda Inf Sl 

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em São Gabriel da Cachoeira-AM, 

é composta pelos seguintes Batalhões de Infantaria de Selva: Comando de Fronteira 

Rio Negro/5º BIS (São Gabriel da Cachoeira-AM) e 3º BIS (Barcelos-AM) (BRASIL, 

2020). 

Figura 15 – Organização da 2ª Bda Inf Sl 

 

  Fonte: 2ª Bda Inf Sl 

A 16ª Brigada de Infantaria de Selva, que se localiza em Tefé-AM, possui os 

seguintes Batalhões de Infantaria de Selva: Comando de Fronteira Solimões/8º BIS 

(Tabatinga-AM); e 17º BIS (Tefé-AM) (BRASIL, 2020). 

 

 

 

 

 



57 

Figura 16 – Organização da 16ª Bda Inf Sl  

 

                           Fonte: 16ª Bda Inf Sl 

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Porto Velho-RO, abarca os 

seguintes Batalhões de Infantaria de Selva: Comando de Fronteira Acre/4º BIS (Rio 

Branco-AC); Comando de Fronteira Rondônia/6º BIS (Guajará-Mirim-RO); 54º BIS 

(Humaitá-AM); e Comando de Fronteira Juruá/61º BIS (Cruzeiro do Sul-AC) 

(BRASIL, 2020). 

Figura 17 – Organização da 17ª Bda Inf Sl 

 

                 Fonte: 17ª Bda Inf Sl (adaptada pelo autor) 
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Do lado da Amazônia Oriental, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada 

em Macapá-AP, que teve sua inauguração recente (2018), engloba os seguintes 

Batalhões de Infantaria de Selva: 2º BIS (Belém-PA); 24º BIS (São Luís-MA); e 

Comando de Fronteira Amapá/34º BIS (Macapá-AP). Embora a 22ª Bda Inf Sl tenha 

sido criada em 2018, seus batalhões já existiam, sendo que eram subordinados 

diretamente ao Comando Militar do Norte (CMN) (BRASIL, 2020). 

A falta de uma brigada para enquadrar os três Batalhões de Infantaria de Selva 

supracitados, bem como a subordinação direta ao Comando Militar de Área acabava 

dificultando alguns trâmites, seja na parte operacional ou administrativa. Isso porque 

o número de organizações militares diretamente subordinadas ao Cmdo Mil A era 

maior, ocasionando mais dificuldade no comando e controle. Destaca-se, além 

disso, a importância de se ter uma Brigada de Infantaria de Selva no estado do 

Amapá, que tem como principal vizinha a Guiana Francesa (França), país da União 

Europeia e signatário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), ao 

norte de sua área de responsabilidade.  

Finalmente, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada em Marabá-PA, 

contempla em sua organização os seguintes Batalhões de Infantaria de Selva: 50º 

BIS (Imperatriz-MA); 51º BIS (Altamira-PA); 52º BIS (Marabá-PA); e 53º BIS 

(Itaituba-PA). Cabe destacar que a 23ª Bda Inf Sl é uma Força de Emprego 

Estratégico, tendo papel primordial na defesa da Amazônia (BRASIL, 2020).  

Figura 18 – Organização da 23ª Bda Inf Sl 

 

                    Fonte: 23ª Bda Inf Sl (adaptada pelo autor) 
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O BIS é uma ferramenta que pode contribuir na solução de questões ligadas a: 

“indígenas, problemas fundiários, narcotráfico, contrabando, exploração ilegal e 

predatória dos recursos naturais, saúde, atividades educacionais”, dentre outras 

(BRASIL, 1997, p. 9-5).  

b. As ações que podem ser executadas pelos elementos de fronteira: 
(1) ação de presença na faixa de fronteira sob a sua responsabilidade, 

buscando a integração com os núcleos populacionais e o desenvolvimento 
da função cívica de seus integrantes; 

(2) acompanhamento da situação e apoio a ações desenvolvidas pelos 
órgãos públicos federais e estaduais para solucionar conflitos locais; 

(3) atuação permanente na área de inteligência, através da busca e 
coleta de informes; 

(4) atuação eventual em missões repressivas, mediante ordem; 
(5) integração e ampliação das ligações com os órgãos públicos visando 

à troca de informações sobre os problemas existentes na faixa de fronteira. 
c. As ações repressivas, executadas somente mediante ordem, podem 
ser: 

(1) instalação e operação de postos de controle de trânsito, postos de 
vigilância e postos de acesso a vias internacionais. 

(2) realização de patrulhamento com a participação de representantes 
dos órgãos públicos empenhados no combate ao narcotráfico, ao 
contrabando, à invasão de reservas indígenas e à exploração ilegal e 
predatória dos recursos naturais; 

(3) em situação de emergência e na impossibilidade de emprego dos 
órgãos públicos responsáveis, bem como esclarecida a gravidade e a 
urgência do problema pelo escalão superior, atuar repressivamente contra 
as forças adversas ligadas ao narcotráfico, ao contrabando, à invasão de 
reservas indígenas e à exploração ilegal e predatória de recursos naturais 
(BRASIL, 1997, p. 9-6, grifo nosso).  

A assistência de saúde às populações locais é uma das formas de apoio do 

BIS. Ocorre por intermédio dos seus elementos de saúde, mediante convênios 

estabelecidos pelo Comando do Exército ou pelo Ministério da Defesa com os 

governos estaduais e com outros ministérios. Em casos de emergência, o 

atendimento pode ocorrer fora desse contexto (BRASIL, 1997, p. 9-6).  

No Destacamento Especial de Fronteira (DEF) de São Salvador, por exemplo, 

localizado no município de Mâncio Lima - AC e subordinado ao 61º BIS, muitos 

ribeirinhos aparecem em busca de primeiros socorros ou qualquer outro tipo de 

tratamento, por ser a região bastante inóspita. Esses apoios médico-odontológicos 

também ocorrem em forma de Ação Cívico-Social (ACISO), como as realizadas pelo 

BIS da 22ª e 23ª Bda Inf Sl em exercícios ou operações reais no interior do Pará, 

Amapá, Maranhão e norte do Tocantins. Dessa forma, há a promoção da assistência 

médico-hospitalar, contribuindo com o desenvolvimento amazônico e angariando a 

simpatia dos habitantes locais.  

A atuação nas reservas indígenas é outra importante contribuição do BIS. Os 

militares mantêm relações amistosas com os índios, vigiando essas terras brasileiras 
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e, de maneira complementar, evitando conflitos entre os indígenas e elementos 

exógenos às reservas (BRASIL, 1997, p. 9-6).  

A título de ilustração, destaca-se que há várias localidades em que membros 

das diversas etnias incorporam ao Exército Brasileiro, conforme ocorre no PEF de 

Tiriós-PA, que era subordinado ao 2º BIS e, recentemente, foi transferido para o 

CFAP/34º BIS. Nos diversos pelotões especiais de fronteira do Comando de 

Fronteira Rio Negro/5º BIS (São Gabriel da Cachoeira-AM), essa interação EB - 

elementos indígenas também é bastante proeminente. Dessa forma, os índios 

cumprem seu dever legal para com o Brasil, o que reforça os laços de soberania e 

sentimento de pertencimento à Pátria.  

O BIS também atua em face de aeronaves, viaturas e embarcações 

estrangeiras. O controle desses meios é dificultado pelos vazios demográficos, 

grandes distâncias a serem fiscalizadas e demais peculiaridades da hileia. Contudo, 

graças à permeabilidade do BIS, particularmente daqueles que constituem 

Comandos de Fronteira, há uma cooperação com os Comandos da Marinha do 

Brasil, da Aeronáutica e de outros órgãos fiscalizadores, como a Polícia e Receita 

Federal, no que tange ao controle fluvial e aéreo na faixa fronteiriça (BRASIL, 1997, 

p. 9-7).  

A fim de se exemplificar, pode-se citar o trabalho que os militares do CFSOL/8º 

BIS realizam em Tabatinga-AM, na tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru, ou aquele 

desempenhado pela CEF de Clevelândia do Norte, localizada no município de 

Oiapoque-AP e subordinada ao CFAP/34º BIS. O esforço da Força Terrestre é 

complementar às demais agências, reforçando a segurança e defesa do território 

nacional.  

O Batalhão de Infantaria de Selva atua junto às organizações militares e 

autoridades civis e estrangeiras. Não deve assumir o encargo das demais 

autoridades brasileiras e estrangeiras, exceto em casos emergenciais ou cumprindo 

demandas do escalão superior. Os militares são instruídos pelo comandante do BIS 

sobre: 

(1) conduta dos militares brasileiros com militares estrangeiros; 
(2) tratamento e conduta com autoridades civis; 
(3) ligações oficiais com autoridades civis e militares estrangeiras; 
(4) visitas de militares estrangeiros aos PEF e à sede da unidade; 
(5) comparecimento de militares brasileiros a atos sociais, visitas de 
cortesia, competições desportivas e solenidades diversas em organizações 
das Forças Armadas e de Segurança dos países limítrofes; 
(6) pedido de asilo político por parte de militares e civis estrangeiros; 
(7) militares estrangeiros desertores que solicitem refúgio nos PEF; 
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(8) fuga de criminosos comuns para o território brasileiro; 
(9) conflitos pessoais entre civis brasileiros e estrangeiros; 
(10) entrada não autorizada no território brasileiro por policiais e/ou militares 
estrangeiros; 
(11) imigrantes; 
(12) extração ilegal de recursos naturais em território brasileiro por parte de 
civis estrangeiros (BRASIL, 1997, p. 9-7 e 9-8).  

Assim, é possível perceber que os BIS atuam em diversas frentes, seja no 

apoio de uma operação humanitária de grande vulto, como é o caso do Cmdo Fron 

RR/7º BIS, desde o início da Operação Acolhida, em Roraima, seja em patrulhas de 

reconhecimento de fronteira, como as realizadas comumente pelos Comandos de 

Fronteira/Batalhões de Infantaria de Selva.  O combate aos ilícitos ambientais e/ou 

transfronteiriços também é algo constante na lista de missões do BIS, bem como no 

apoio às populações ribeirinhas, em meio a catástrofes, necessidades de saúde ou 

distribuição de alimentos.   

Em todas elas, o BIS se destaca devido a algumas de suas características 

mais marcantes, como a de operar em região de selva, sob as rígidas condições 

climáticas e meteorológicas desse ambiente operacional, a flexibilidade de realizar 

deslocamentos a pé ou com outros meios orgânicos ou fornecidos pelo escalão 

superior, o emprego de suas companhias descentralizadas e o dever de vigilância 

da linha de fronteiras terrestres e fluviais com frações destacadas, quando sediado 

em área de fronteira. A presença maciça nas regiões mais inóspitas da Amazônia 

faz com que o BIS seja peça fundamental na defesa e desenvolvimento regional, 

projetando a imagem do Exército Brasileiro nacional e internacionalmente.  

 

7.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO SOBRE A 

ATUAÇÃO DO BIS NA DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA NO 

SÉCULO XXI 

 

O questionário proposto foi direcionado aos militares do Exército Brasileiro que 

já serviram ou que atualmente estão servindo em algum dos Batalhões de Infantaria 

de Selva da Amazônia Brasileira. A amostra considerada foi de 141 (cento e 

quarenta e um) respondentes. Cabe destacar que não houve limitação de resposta a 

nenhum posto ou graduação, bastando apenas que o militar já tivesse alguma 

experiência em um BIS.  
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Gráfico 1 – Universo considerado no questionário 

 

           Fonte: o autor 

Entre o universo considerado, há uma variada gama de funções que os 

militares desempenharam no BIS. A quase totalidade dos respondentes 

desempenhou as funções citadas da década de 2000 em diante, estando de acordo 

com o marco temporal proposto neste trabalho de pesquisa. Dentre as funções 

elencadas, é plausível salientar algumas das mais importantes: Comandante e 

Subcomandante de BIS, Chefe de Seção do Estado-Maior (S1, S2, S3, S4 e S5), 

Fiscal Administrativo, Comandante de Companhia de Fuzileiros de Selva, 

Comandante de Companhia de Comando e Apoio, Comandante de Companhia 

Especial de Fronteira, Comandante de Pelotão de Fuzileiros de Selva, Comandante 

de Pelotão Especial de Fronteira, Comandante de Destacamento Especial de 

Fronteira, Comandante de Grupo de Combate, Adjunto de Pelotão, Adjunto de 

Seção do Estado-Maior, dentre outras. 

Encerradas as perguntas elucidativas e pessoais do questionário, partiu-se 

então para as perguntas objetivas, propostas para subsidiar o presente trabalho. A 

primeira delas foi a seguinte: as ações em ambiente de selva costumam ser 

descentralizadas, o que é devido “à impossibilidade de realizar a manobra com 

efetivos maiores, às dificuldades de circulação e à necessidade de se aplicar a 

força sobre o maior número possível de pontos críticos”. Diante desse quadro, é 

“normal a brigada descentralizar as ações dos seus batalhões, bem como estes 

fazerem o mesmo com as suas companhias de fuzileiros”. Diante dessa assertiva, 

considerando as 05 (cinco) Expressões/Campos do Poder Nacional (Política, 

Econômica, Psicossocial, Militar e Científico-Tecnológica), em qual(is) desses 

campos o Sr. considera que o BIS costuma atuar na Amazônia?” 
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Gráfico 2 – Funções desempenhadas em BIS pelo universo considerado 

 

             Fonte: o autor 

Dos 141 (cento e quarenta e um) respondentes, 45 (quarenta e cinco) 

incluíram a Expressão Política do Poder Nacional, o que representa cerca de 1/3 

do universo considerado; 41 (quarenta e um) citaram a Expressão Econômica, 

representando também quase 1/3 dos que responderam à pesquisa; 122 (cento e 

vinte e dois) marcaram a Expressão Psicossocial do Poder Nacional, ou seja, 

quase 90% dos respondentes; A Expressão Militar ganhou 135 (cento e trinta e 

cinco) votos, cerca de 96%, como já era esperado; e, finalmente, a Expressão 

Científico-Tecnológica (C&T) foi citada por 24 (vinte e quatro) votantes, 

representando 17% do universo considerado. 
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Gráfico 3 – Expressões do Poder Nacional em que o BIS atua na Amazônia 

 

Fonte: o autor 

Os resultados apresentados comprovam que os Batalhões de Infantaria de 

Selva acabam permeando todas as Expressões do Poder Nacional, segundo a 

percepção dos militares que já serviram nesses batalhões. A Expressão Militar é, 

obviamente, a maior delas. No entanto, há a clara percepção por parte dos 

militares que já serviram em BIS que as demais também são alcançadas em maior 

ou menor grau. Cabe salientar que a Expressão Psicossocial é vista como quase 

tão representativa quanto a Expressão Militar, sendo considerada imprescindível 

para manter os altos índices de credibilidade do Exército Brasileiro na Amazônia 

Legal, o que também corrobora com as estratégias da dissuasão e presença.  

A segunda pergunta objetiva do presente trabalho foi a seguinte: "a presença 

do Estado brasileiro ainda é insipiente na Amazônia Legal, fazendo com que os 

militares acabem preenchendo lacunas deixadas por outros mecanismos e 

instituições". O Sr(a). concorda com esta afirmação? 

Dos 141 (cento e quarenta e um) colaboradores que responderam ao 

questionário, 138 (cento e trinta e oito) marcaram sim, o que representa cerca de 

98%; apenas 2 (dois) militares responderam que não (pouco mais de 1%); e 1 (um) 

militar declarou não possuir opinião formada, representando menos de 1% do 

universo de colaboradores. 
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Gráfico 4 – Opinião dos respondentes acerca do papel do EB na Amazônia 

 

    Fonte: o autor 

Percebe-se então uma expressiva porcentagem de integrantes ou ex-

integrantes de Batalhões de Infantaria de Selva que acreditam que os militares 

acabam completando espaços deixados por outros mecanismos e instituições na 

Amazônia Legal. Isso ocorre pela insipiente presença do Estado Brasileiro na 

região, servindo também de explicação para justificar por que as missões do BIS 

por vezes extrapolam o nível tático e operacional, tomando dimensões político-

estratégicas e abarcando outros campos do Poder Nacional, que não a Expressão 

Militar.  

Prosseguindo na análise dos resultados obtidos, observa-se a próxima 

pergunta objetiva do questionário: o Sr(a). considera que os Batalhões de 

Infantaria de Selva (que podem ou não ser dotados de 

Companhias/Pelotões/Destacamentos Especiais de Fronteira) são as organizações 

militares de maior capilaridade em solo amazônico? 

Dos 141 (cento e quarenta e um) militares que responderam, 138 (cento e 

trinta e oito) acreditam que os BIS são as organizações militares de maior 

capilaridade na Amazônia, o que dá um percentual de quase 98%. Apenas 3 (três) 

militares não concordam com a proposição, representando cerca de 2% do 

universo considerado.  

A “característica de capilaridade e a presença constante das Forças Armadas, 

especialmente do EB na região de fronteira terrestre, permitem ao Estado atingir os 

pontos mais distantes do território nacional” (NUNES, 2018). O resultado do 

questionário indica que, na percepção de quem serviu nos Batalhões de Infantaria 
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de Selva, são essas organizações militares que materializam a atuação da força 

terrestre na região amazônica, contribuindo sobremaneira no desenvolvimento e na 

proteção dessa vasta e rica porção do território brasileiro. 

A quarta proposição objetiva do questionário foi: baseado em seu 

conhecimento e à luz da experiência profissional vivida no(s) BIS em que serviu, 

marque os 5 (cinco) tipos de operação que o Sr(a). considera mais afetos ao 

emprego do Batalhão de Infantaria de Selva, no intuito de contribuir com a defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI. 

Do universo de 141 militares que responderam ao questionário, as respostas 

mais proeminentes foram as seguintes:  

1º - Combate aos Ilícitos Transfronteiriços (87,9%); 

2º - Garantia da Lei e da Ordem (GLO) (73,8%); 

3º - Garantia de Votação e Apuração (GVA) (70,9%); 

4º - Cumprimento de Atribuições Subsidiárias (Gerais ou Particulares) 

(65,2%); 

5º - Patrulha Fluvial (56,7%); 

6º - Operações Defensivas (41,1%);  

7º - Operações Ofensivas (40,4%); e 

8º - Apoio ao cumprimento da legislação vigente e verificação de 

acordos sobre controle de armas e produtos controlados (22,7%) e Outras 

Operações em Situação de Não Guerra (22,7%). 

Das respostas apresentadas, é notório apreciar que, dentre as Operações 

Básicas, as Operações de Cooperação e Coordenação com Agências (OCCA), que 

foram destrinchadas no questionário, destacaram-se mais do que as próprias 

Operações Ofensivas e Defensivas. Isso é perfeitamente explicável graças ao fato 

de estarmos vivendo tempos de paz, sendo as OCCA mais tangíveis ao universo 

de respondentes, uma vez que são praticadas constantemente em situações de 

exercício ou missões reais (preparo e emprego da tropa).  

Porém, as Operações Defensivas e Ofensivas (situação de guerra), 

exploradas em exercícios militares (preparo da tropa), ainda apareceram entre as 

mais votadas, sendo imprescindíveis para a dissuasão extrarregional.  
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Gráfico 5 – Operações mais afetas ao BIS, segundo respondentes do questionário 

 

Fonte: o autor 

Cabe ressaltar, no entanto, que o fato de menos da metade dos respondentes 

do questionário ter votado nessas operações básicas, realizadas em tempo de 

guerra, como sendo as mais afetas ao emprego do Batalhão de Infantaria de Selva 

a fim de contribuir com a defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no 

século XXI, é preocupante. Pode ser um indício da necessidade de a Força 

Terrestre intensificar o treinamento e voltar a dar maior ênfase à importância do 

adestramento da tropa nesses tipos de operação, considerando-se que a principal 

missão constitucional das Forças Armadas se trata justamente da defesa da Pátria.  

O quinto e último questionamento objetivo do questionário solicitou a seguinte 

opinião dos colaboradores: a seguir, estão elencados alguns dos fatores que mais 

impactam na geopolítica da Amazônia. Baseado em seu conhecimento e à luz da 

experiência profissional vivida no(s) BIS em que serviu, marque os 5 (cinco) fatores 

que mais influenciam na atuação do Batalhão de Infantaria de Selva na defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI. Dentre as opções, 

estavam:  
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1. A atuação de Organizações Não Governamentais (ONG);  

2. Empresas multinacionais e Organismos Internacionais;  

3. A existência de facções criminosas ou de grupos com viés terrorista, 

como dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC);  

4. As agendas (globalista, ambiental, etc.);  

5. A biodiversidade;  

6. A busca por recursos estratégicos de toda a ordem (Ex. recursos 

energéticos);  

7. O narcotráfico;  

8. A questão migratória, como tem sido observado na crise da 

Venezuela;  

9. A atuação de grupos religiosos;  

10. O domínio dos aquíferos estratégicos e a disponibilidade de água 

potável;  

11. As doenças tropicais;  

12. A pressão política da imprensa internacional;  

13. Problemas de infraestrutura local;  

14. O contrabando e tráfico de recursos minerais, da fauna e da flora;  

15. A questão indígena;  

16. A narrativa de internacionalização e consequente tentativa de 

relativização da soberania;  

17. Os ilícitos transfronteiriços;  

18. Outros. 

Dentre os fatores supracitados, os mais votados pelos militares que serviram 

em BIS participantes da pesquisa, em ordem de importância, foram os seguintes:  

1º - Os ilícitos transfronteiriços (72,3%); 

2º - O narcotráfico (70,9%); 

3º - A questão indígena (54,6%); 

4º - O contrabando e tráfico de recursos minerais, da fauna e da flora 

(51,8%); 

5º - A atuação de Organizações Não Governamentais (ONG) (48,2%); 

6º - Problemas de infraestrutura local (46,1%); 
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7º - A existência de facções criminosas ou de grupos com viés terrorista, 

como dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) 

(34,8%); 

8º - A biodiversidade (26,2%) e as agendas (globalista, ambiental, etc.) 

(26,2%); 

9º - A busca por recursos estratégicos de toda a ordem (Ex. recursos 

energéticos) (24,1%); e 

10º - A narrativa de internacionalização e consequente tentativa de 

relativização da soberania (23,4%).  

Gráfico 6 – Fatores que mais influenciam na atuação do BIS na defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI 

 

     Fonte: o autor 

Da análise desse resultado, observa-se que os militares que serviram em BIS, 

respondentes da pesquisa, consideram que os ilícitos transfronteiriços, o 

narcotráfico, a questão indígena, o contrabando e tráfico de recursos minerais, da 

fauna e da flora e a atuação de Organizações Não Governamentais (ONG) são os 

cinco fatores que mais influenciam na atuação do BIS na defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI. Então, constata-se a 
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relevância contemporânea dos atores não-estatais, como as organizações 

criminosas, os elementos ligados à causa indigenista ou as ONG.  

E se pensarmos no impacto desses atores na defesa e desenvolvimento da 

Amazônia (aumento da violência e sensação de insegurança, necessidade de 

políticas públicas eficientes, prejuízos econômicos, geração de críticas face à 

imprensa nacional e internacional, necessidade de tecnologias no combate aos 

ilícitos, etc.), será verificado que todas as Expressões do Poder Nacional estão 

sendo afetadas. Logo, os Batalhões de Infantaria de Selva, que muitas vezes 

representam a única presença do Estado Brasileiro nos mais longínquos rincões da 

Amazônia, acabam extrapolando a dimensão militar a fim de combater as ameaças 

e resolver os problemas afetos à região da hileia.       

Dito isso, os próximos fatores elencados como mais influentes na atuação do 

BIS na defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI - 

Problemas de infraestrutura local; A existência de facções criminosas ou de grupos 

com viés terrorista, como dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC); A biodiversidade; As agendas (globalista, ambiental, etc.); A 

busca por recursos estratégicos de toda a ordem (Ex. recursos energéticos); e A 

narrativa de internacionalização e consequente tentativa de relativização da 

soberania – também transmitem algumas observações.  

Segundo a percepção dos respondentes, depreende-se que o BIS teria 

responsabilidade em atuar sobre problemas da infraestrutura local amazônica, 

como muitas vezes ocorre, principalmente em regiões mais inóspitas. Por exemplo, 

os elementos destacados (PEF ou DEF) proporcionam melhorias na infraestrutura 

de transportes, comunicações ou energia em sua área de influência ou de 

interesse.  

Também há que se considerar que as ameaças terroristas, como as FARC, a 

questão da biodiversidade, as agendas e seu controle por grandes potências, a 

demanda por recursos estratégicos e a narrativa de internacionalização da 

Amazônia, acabam interferindo diretamente na Política de Defesa Nacional, 

carecendo de estratégias para traçar como os principais objetivos políticos 

brasileiros serão conquistados, tais como: manutenção da soberania, dissuasão 

estratégica e integração nacional. E, nesse ínterim, os Batalhões de Infantaria de 

Selva são ferramentas fundamentais a serviço da nação brasileira, agindo in locu 

na conquista do Estado Final Desejado. 
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Por fim, cabe destacar algumas respostas individualizadas, fornecidas pelos 

respondentes da pesquisa, no último quesito: o Sr(a). tem algo mais a acrescentar 

a respeito do tema em questão? Fique à vontade para expressar a sua opinião, 

caso julgue conveniente. Segue então, a lista de respostas consideradas mais 

relevantes: 

- A atuação dos BIS do EB na Amazônia contribui para as Estratégias da 
PRESENÇA e DISSUASÃO, permitindo que o BRASIL explore e reforce 
perante a Opinião Pública (nacional e internacional) aspectos 
relacionados aos princípios da LEGALIDADE e da LEGITIMIDADE da sua 
SOBERANIA sobre a aquela região. 
- As Forças Armadas devem continuar sendo ferramenta de integração 
regional da Amazônia Legal. 
- O Exército Brasileiro, através de suas Brigadas e Batalhões de 
Infantaria de Selva, cumpre um importante papel na geopolítica da 
Amazônia. As Operações realizadas em um quadro de Não-Guerra e as 
Operações simulando um quadro de Defesa Externa contribuem 
sobremaneira no desenvolvimento dessa região e fortalece o sentimento 
de nação em todos os Brasileiros, principalmente da região Amazônica.  
- Durante o desempenho das minhas funções de Encarregado de Material 
da Companhia Especial de Fronteira, no 5º BIS(São Gabriel da 
Cachoeira), responsável pelo abastecimento de 7 Pelotões Especiais de 
Fronteira, ficou muito evidente a carência de recursos e a dependência 
total da Força Aérea para abastecimento dos pelotões, fatores que 
dificultam em demasia aos militares e seus familiares que necessitam 
desses abastecimentos. 
- A Amazônia Brasileira é a região que abriga as maiores riquezas 
naturais do Brasil e o Exército Brasileiro exerce um papel fundamental 
nesse contexto estratégico. Nesse contexto, os Batalhões de Infantaria de 
Selva são a mais eficiente organização militar para atuar em todas as 
expressões do poder nacional para a Defesa, proteção e desenvolvimento 
da Amazônia Legal. Selva! 
- O Exército Brasileiro sempre esteve atuante e contribuindo com o 
desenvolvimento do país, esse papel é desempenhado sobretudo pelas 
unidades localizadas na Amazônia, tendo em vista a carência de serviços 
sociais, como saúde e educação principalmente. Tais serviços que 
deveriam ser prestados por outros órgãos da esfera pública acabam 
sendo executados por unidades do EB. 
- Ao mesmo tempo em que os BIS, atualmente, dão conta das missões 
mais frequentes, como o combate aos delitos transfronteiriços, a GLO, a 
GVA e as missões subsidiárias (apoio ao desenvolvimento regional), não 
se deve perder o foco no adestramento dos Batalhões para a defesa 
externa, tanto em operações de guerra regular, como contra forças 
irregulares. 
- O deslocamento de efetivos para as regiões de fronteira causa grande 
impacto na vida da família dos militares influenciando, por vezes 
definitivamente, no desenvolvimento profissional das esposas e na 
qualidade da educação dos filhos. 
- Defender a Amazônia é o Nosso dever Legal, imputado por um carácter 
de Soberania da Alma, e do Cumprimento da Missão e do Dever de um 
Soldado! 
- Os crimes ambientais (garimpo ilegal) foram os mais combatidos em 
operações das quais participei (O AUTOR, 2020). 
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8. CONCLUSÃO 

 

O Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) é a principal Unidade oriunda da 

Arma de Infantaria que opera no território amazônico. Agrega as características de 

um Batalhão de Infantaria convencional, diferindo particularmente na vocação para 

cumprir missões em área de selva, sob quaisquer condições meteorológicas ou 

climáticas.   

A atuação do Batalhão de Infantaria de Selva na defesa e desenvolvimento da 

Amazônia Brasileira é algo notório. Fundamenta-se nas características desse tipo 

de batalhão e em suas possibilidades. O BIS acaba servindo como importante 

ferramenta de presença e dissuasão de que o Exército Brasileiro dispõe para o 

preparo e emprego da Força Terrestre em solo amazônico. 

A Amazônia é a maior floresta do planeta, estando situada no continente 

americano. Abarca diversos países sul-americanos, inclusive o Brasil. Possui 

grandes riquezas naturais e recursos estratégicos, sendo detentora do maior banco 

genético e de cerca de 20% da disponibilidade de água potável. O estudo da sua 

geopolítica é essencial no estabelecimento das políticas de desenvolvimento, 

integração e defesa desse vasto território, devendo ser considerada por todos os 

países integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica, ou seja, daqueles que 

disfrutam da exuberância da Hileia Amazônica em seu território.   

No Brasil, o quinhão de território abrangido pela Pan-Amazônia é denominado 

Amazônia Legal, abarcando os seguintes Estados da federação: Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, bem como pelos 

municípios do Estado do Maranhão situados a oeste do Meridiano 44º. Graças às 

riquezas e ao grande potencial relacionado aos recursos estratégicos amazônicos, 

o Estado Brasileiro não deve se furtar de implementar tantas medidas quanto 

forem necessárias para desenvolver e proteger a Amazônia Legal de possível 

cobiça internacional, fator inconteste de ameaça à soberania da Pátria. 

O assunto é tão relevante que a Política Nacional de Defesa (PND) 

estabelece diretrizes claras para materializar a defesa, integração e 

desenvolvimento da Amazônia, por meio da proteção do meio ambiente, promoção 

do desenvolvimento sustentável e vivificação das fronteiras, considerando 

condição imprescindível para tal o adensamento do Estado e das Forças Armadas 

ao longo da faixa fronteiriça.  
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A priorização da Amazônia em termos de defesa, a implementação de formas 

sustentáveis de desenvolvimento e o trinômio monitoramento/controle, mobilidade 

e presença surgem como norteadores da grande estratégia fomentada na 

Estratégia Nacional de Defesa (END), a fim de alcançar os objetivos políticos 

propostos pela PND.  

Nesse ínterim, o Exército Brasileiro emplaca esse embasamento e considera 

que a Amazônia é a área estratégica prioritária, graças à cobiça internacional e às 

vulnerabilidades nacionais notadamente vistas em seu território. Considera ainda 

que a sua integração é o fator de maior impacto para mitigar tais vulnerabilidades, 

constituindo-se como um grande marco a ser atingido. E é dessa premissa que 

surge a importância do Batalhão de Infantaria de Selva.  

O BIS pode ser considerado a Organização Militar de maior capilaridade em 

solo amazônico, justamente por ser a Unidade orgânica das Brigadas de Infantaria 

de Selva (Grandes Unidades que compõem o CMA e CMN) de maior caráter 

operativo e, geralmente, detentora dos maiores efetivos militares e meios para a 

realização das Operações Básicas.  

Os Batalhões de Infantaria de Selva que compõem Comandos de Fronteira 

contam ainda com elementos destacados, tais como Companhias, Pelotões e 

Destacamentos Especiais de Fronteira, o que reforça ainda mais a ideia de 

presença em toda a área amazônica.  

Em síntese, conclui-se que os Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) 

necessitam de grande flexibilidade para o preparo e emprego de suas frações 

orgânicas. Isso ocorre porque os BIS não são autônomos, ou seja, não possuem 

capacidade de atuação operativa independente como as Bda Inf Sl. O problema é 

que nem sempre conseguem ser apoiados efetiva e tempestivamente por essas 

Brigadas a quem são subordinados, ensejando um notável desprendimento e 

espírito de cumprimento de missão de todos os seus integrantes, em prol do 

atingimento do estado final desejado. Assim, o trabalho árduo e a presença em 

boa parte da Amazônia Legal, com exclusividade em diversas localidades 

inóspitas, eleva o BIS ao status de protagonista na Amazônia Brasileira, 

contribuindo decisivamente para a defesa e desenvolvimento dessa porção 

territorial no século XXI.  

Essa flexibilidade a que nos referimos é primordial para que o BIS possa 

cumprir as mais diversas missões e tenha capacidade de solucionar problemas 
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variados (que podem estar relacionados a quaisquer campos do poder), desde 

um apoio de saúde à população carente ou a desabrigados em uma enchente no 

período das chuvas (situação de paz), até mesmo a possíveis operações 

ofensivas e defensivas em um quadro de guerra regular (situação de 

beligerância). 

Cabe ressaltar que a falta de autonomia do BIS é retratada, em grande parte, 

por algumas de suas principais limitações. Destacam-se a limitada mobilidade 

veicular; a dependência de apoio de embarcações táticas e logísticas para 

movimentos fluviais de maior alcance; a dependência de meios aéreos para operar 

eficazmente numa área com grandes dimensões; bem como a reduzida 

capacidade em equipamentos de comunicações. 

Assim, da análise de tudo o que foi estudado no presente trabalho, verifica-se 

que uma das formas de o BIS atuar para a defesa e o desenvolvimento da 

Amazônia Brasileira é investir na preparação dos seus recursos humanos, 

enfatizando a importância da iniciativa de seus militares (em todos os 

postos/graduações) e do conhecimento da intenção do escalão superior por parte 

de todos os integrantes das frações subordinadas.  

Tudo isso com vistas a incutir a mentalidade em suas frações de que, na 

selva, mais até do que em outros ambientes operacionais, “o poder militar é 

aplicado como parte de uma ação unificada, considerando também o emprego de 

outras expressões do Poder Nacional” (BRASIL, 2017, p. 2-18), visando sobrepujar 

o oponente/ameaça e criar as condições mínimas e necessárias para o atingimento 

do estado final desejado (EFD). 

Essa necessidade de iniciativa e conhecimento da intenção do comandante, 

tratada no parágrafo acima, fica bem nítida quando se comparam as missões de 

um tenente ou sargento do BIS com aquelas recebidas por um mesmo tenente ou 

sargento servindo em tropas de naturezas diferentes. As missões que um tenente, 

Cmt Pel Fuz Sl ou Cmt DEF/PEF, e sargento, Cmt GC, recebem quando estão na 

selva são muito mais descentralizadas. Seja em um reconhecimento de fronteira, 

em uma patrulha fluvial, no comando de um PEF ou DEF ou até mesmo no 

cumprimento de missões no contexto da segurança integrada, esses líderes de 

pequenas frações podem atuar a enormes distâncias do escalão que os enquadra, 

demandando obviamente maiores responsabilidades na condução das operações.  
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   Observa-se que uma outra maneira de o BIS explorar a capacidade de atuar 

em proveito da defesa da Amazônia é procurar aumentar os níveis de 

adestramento nas operações ofensivas e defensivas. Essas missões ocorrem em 

situação de guerra, diretamente relacionadas à defesa da Pátria e, por isso, seu 

treinamento por vezes é preterido, tendo em vista as grandes demandas 

contemporâneas afetas às Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências.  

No entanto, a Força Terrestre, por intermédio de suas Bda Inf Sl e dos 

próprios BIS, não deve, em hipótese alguma, deixar de prever exercícios para 

treinar suas Organizações Militares subordinadas em um quadro de defesa 

externa. É plausível ressaltar que o resultado do questionário aplicado a militares 

que já integraram os BIS demonstra que essa preocupação é legítima, uma vez 

que hoje em dia há um crescimento exponencial de missões que desviam o foco 

dos líderes militares e podem ofuscar essa oportunidade de melhoria.  

Dessa forma, o cumprimento dos Programas de Adestramento Básico (PAB) 

e Programas de Adestramento Avançado (PAA) nível Unidade e Grande Unidade 

devem ser enfatizados pelo Comando Militar da Amazônia (CMA) e Comando 

Militar do Norte (CMN), contribuindo com a elevação do nível do preparo da tropa 

em uma possível situação de guerra.  

Constata-se que o Batalhão de Infantaria de Selva pode intervir 

favoravelmente para a defesa e o desenvolvimento da Amazônia Brasileira por 

meio de sua melhor atuação em Operações de Cooperação e Coordenação com 

Agências (OCCA). Em que pese não ser essa a missão precípua da Força 

Terrestre, vários problemas ligados à saúde, educação, exploração ilegal e 

predatória dos recursos naturais, questões indígenas, problemas fundiários, 

contrabando, narcotráfico e demais crimes transfronteiriços e ambientais, dentre 

outros já mencionados neste trabalho, são mitigados por meio da atuação do BIS 

nas OCCA, o que ressalta a sua relevância.  

Nesse contexto, a capacidade do Comandante do Batalhão de Infantaria de 

Selva em conduzir e reforçar os laços institucionais com outras agências, 

buscando a cooperação e coordenação com as mesmas, desde os momentos de 

normalidade, é primordial para o cumprimento das atribuições subsidiárias de que 

trata a Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999, que versa sobre as 

normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
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Isso facilitará a execução de tarefas atípicas, como apoio à defesa civil em 

catástrofes ou às secretarias de segurança pública na fiscalização e revista de 

estabelecimentos prisionais, por exemplo.  Sendo assim, mais uma vez se ressalta 

a necessária flexibilidade atribuída aos integrantes do BIS, o que poderá refletir em 

resultados mais eficazes na consecução dos objetivos impostos.  

Nota-se a necessidade da combinação de esforços políticos, militares, 

econômicos, científicos e tecnológicos, ambientais, sociais e humanitários para o 

desenvolvimento e defesa da Amazônia. A conjugação desses fatores não é, 

essencialmente, uma atribuição do BIS, nem mesmo do escalão superior ou do 

próprio Exército Brasileiro. Mas, como comentado ao longo desse trabalho de 

pesquisa, por vezes a presença do Estado Brasileiro na Amazônia Legal se dá por 

intermédio do BIS ou de suas frações subordinadas.  

Nesse sentido, a pesquisa aplicada aos 141 (cento e quarenta e um) militares 

que servem ou já serviram em BIS reflete a notável importância desses batalhões 

em todas as esferas do Poder Nacional, com destaque para a Expressão Militar 

que, por essência, já é a mais afeta a uma Unidade do Exército Brasileiro, e para a 

Expressão Psicossocial, que recebeu votos de cerca de 90% dos respondentes.  

Infere-se ainda a representatividade das OCCA no cotidiano de um Batalhão 

de Infantaria de Selva. Para isso, basta que se verifique a importância atribuída às 

OCCA pelos militares que responderam ao questionário. Segundo a pesquisa 

realizada, na percepção dos respondentes, os cinco tipos de operação mais afetos 

ao emprego do Batalhão de Infantaria de Selva, no intuito de contribuir com a 

defesa e desenvolvimento da Amazônia Brasileira no século XXI, foram: Combate 

aos Ilícitos Transfronteiriços, Garantia da Lei e da Ordem (GLO), Garantia de 

Votação e Apuração, Cumprimento de Atribuições Subsidiárias (Gerais ou 

Particulares) e Patrulha Fluvial. Ou seja, as cinco primeiras estão dentro do escopo 

das Operações de Cooperação e Coordenação com Agências, sendo atividades 

cumpridas desde os tempos de paz. 

Por fim, conclui-se que o Batalhão de Infantaria de Selva é uma ferramenta 

decisiva na execução da defesa da Amazônia e na busca pela sua integração e 

desenvolvimento no Terceiro Milênio. O BIS contribui para elevar o prestígio do 

Exército Brasileiro, levando alento e proteção à população que habita a hileia 

pátria, além de reforçar a interação com as outras agências a serviço do Estado 

Brasileiro.  
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Por vezes, trata-se do único mecanismo estatal presente na localidade. Sofre 

influência de outros atores estatais e não-estatais e está acostumado a atuar em 

meio a um ambiente caracterizado pela incerteza, complexidade, volatilidade e 

ambiguidade características do tempo em que vivemos, e potencializadas pelos 

desafios que a Selva Amazônica impõe àqueles que se desafiam no propósito de 

habitá-la e cuidá-la.  

Assim, o Exército Brasileiro deve continuar investindo na dotação de material 

e recursos humanos desses verdadeiros “Sentinelas da Amazônia”. Isso contribuirá 

com a busca pelo progresso, paz social e manutenção da soberania amazônica, 

cumprindo à risca as diretrizes elencadas na Política e Estratégia Nacional de 

Defesa.   
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Rio de Janeiro, 2007.  

______. Exército Brasileiro. ECEME. Plano de Desenvolvimento Socioeconômico 
Sustentável para a Amazônia Legal. Projeto Interdisciplinar. Curso de Política, 
Estratégia e Alta Administração do Exército. Rio de Janeiro, 2014.   

______. Força Aérea Brasileira. Listagem de Unidades da FAB. Disponível em: < 
https://www.fab.mil.br/organizacoes/categoria/ala>. Acesso em: 17 julho 2020.  

______. Governo Federal. Operação Acolhida. Disponível em: 
<https://www.gov.br/acolhida/historico/>. Acesso em: 21 junho 2020. 

BRASIL. Marinha do Brasil. Missão e visão de futuro da Marinha. Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/content/missao-e-visao-de-futuro-da-marinha>. Acesso 
em: 17 julho 2020. 

BRASIL. Marinha do Brasil. Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha. 
Disponível em: < https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/voc%C3%AA-sabe-o-
que-%C3%A9-um-distrito-naval-dn>. Acesso em: 17 julho 2020. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos 
Internacionais. MD51-M-04: Doutrina Militar de Defesa. 2. ed. Brasília, DF, 2007a. 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Regulamento Interno e dos 
Serviços Gerais (RISG). Brasília, DF, 2003.   

______. Ministério da Defesa. Estado-Maior de Defesa. MD 33-M-02: Manual de 
Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças 
Armadas. 3. ed. Brasília, DF, 2008.  

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MF-10.101: Exército 
Brasileiro. 1 ed. Brasília, DF, 2014. 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MC-10.204: Logística. 3. 
ed. Brasília, DF, 2014. 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MC-10.211: Processo de 
Planejamento e Condução das Operações Terrestres. 1. ed. Brasília, DF, 2014. 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MC-10.203: Movimento e 
Manobra. 1 ed. Brasília, DF, 2015.  

https://www.fab.mil.br/organizacoes/categoria/ala
https://www.marinha.mil.br/content/missao-e-visao-de-futuro-da-marinha
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-um-distrito-naval-dn
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/voc%C3%AA-sabe-o-que-%C3%A9-um-distrito-naval-dn


80 

______. Ministério da Defesa. Defesa & Meio Ambiente: preparo com 
sustentabilidade. 1. ed. Brasília, DF, 2017.  

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MC-10.211: Processo de 
Planejamento e Condução das Operações Terrestres (PPCOT). 2. ed. Brasília, 
DF, 2019. 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. EB20-MF-10.102: Doutrina Militar 
Terrestre. 2. ed. Brasília, DF, 2019.  

______. Ministério da Defesa. Operação Verde Brasil. Disponível em: 
<https://www.gov.br/defesa/pt-br>. Acesso em: 18 junho 2020.  
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GLOSSÁRIO 
 

AÇÕES CÍVICO-SOCIAIS - conjunto de atividades de caráter temporário, episódico 

ou programado de assistência e auxílio às comunidades, promovendo o espírito 

cívico e comunitário dos cidadãos, no país ou no exterior, desenvolvidas pelas 

organizações militares das Forças Armadas. É uma típica atividade de CIMIC e pode 

ser executada nos níveis mais elementares de comando, com o aproveitamento dos 

recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis, para resolver problemas 

imediatos e prementes. Compreende ações de apoio à população, com a finalidade 

de atender aos objetivos operacionais e táticos do escalão considerado. 

 

AÇÕES SUBSIDIÁRIAS - operação básica de cooperação e coordenação com 

agências estabelecidas por instrumentos legais, compõem-se de atribuições gerais e 

particulares. As atribuições gerais são cooperações com o desenvolvimento nacional 

e com a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República. As 

atribuições subsidiárias particulares constituem a cooperação com os órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais e, excepcionalmente, com empresas 

privadas, na execução de obras e serviços de engenharia. Destinam-se, ainda, à 

cooperação com os órgãos federais, quando se fizer necessário na repressão aos 

delitos de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de 

Ap Log, de inteligência, de comunicações e de instrução. 

 

BRIGADAS - Grande Unidade básica de combinação de armas, integrada num 

conjunto equilibrado por unidade de combate, de apoio ao combate e de apoio 

logístico, com capacidade de atuar independentemente e de durar na ação. 

 

FORÇAS ADVERSAS - entende-se por forças adversas, qualquer 

grupo/movimentos/entidade social, com cunho ideológico ou não, de amplitude 

internacional, nacional, regional ou local, que venha a pôr em risco a soberania e a 

integridade do Patrimônio Nacional. 

 

GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - operação básica de cooperação e coordenação 

com agências conduzida pelas Forças Armadas, de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado. Tem por objetivo preservar a ordem 

pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ocorre nas situações em que 
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houver o esgotamento dos instrumentos previstos no art. 144 da CF ou nas que se 

presuma ser possível a perturbação da ordem. 

 

ORGANIZAÇÃO MILITAR DIRETAMENTE SUBORDINADA - denominação 

genérica atribuída à unidade de tropa das Forças Armadas. 

 

OPERAÇÕES AEROMÓVEIS - qualquer tipo de operação realizada por força 

aeromóvel (tropa embarcada em aeronaves de asa rotativa) visando o cumprimento 

de missões em benefício da força terrestre. 

 

OPERAÇÕES CONJUNTAS - as operações conjuntas (Op Cj) são aquelas 

caracterizadas pelo emprego de meios ponderáveis de mais de uma força singular, 

com propósitos interdependentes ou complementares, sob um comando único, com 

representantes das forças singulares no estado-maior. Trecho de floresta onde a 

água, após a enchente dos rios, fica por algum tempo estagnada. 

 

PAN-AMAZÔNIA - a Pan-Amazônia abarca a maior floresta tropical do planeta, com 

território de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Abrange nove 

países sul-americanos, a saber: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, 

Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.  

 

RECURSOS NATURAIS ESTRATÉGICOS - os recursos naturais estratégicos na 

Amazônia são o gás, os solos agricultáveis, a água doce, o petróleo, os minerais 

estratégicos e as terras raras (dezessete elementos químicos da tabela periódica 

formado pelos quinze lantanídeos mais o escândio e o ítrio e que possuem 

propriedades químicas similares), as reservas florestais e sua biodiversidade, os 

recursos geradores de energia. São recursos escassos, essenciais ou críticos para 

um país. 

 

SEGURANÇA INTEGRADA - Expressão usada nos planejamentos de garantia da 

lei e da ordem da força terrestre, com o objetivo de estimular e caracterizar uma 

maior participação e integração de todos os setores envolvidos. 
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SUBUNIDADE - grupamento de elementos combatentes ou de serviços, de valor 

companhia, esquadrão, bateria, esquadrilha etc. 

 

UNIDADE - organização militar da Força Terrestre, cujo comando, chefia ou direção 

é privativo de oficial superior, podendo ser denominada batalhão, regimento (quando 

da Arma de Cavalaria), grupo (quando da Arma de Artilharia), parque ou depósito. É 

composta por subunidades. 


