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RESUMO 

 

A proposta deste trabalho é analisar a estratégia de Defesa na região 

amazônica, no último século, que contribuíram para o seu desenvolvimento e 

integração regional. A Amazônia tem grande importância estratégica para o Brasil, por 

sua rica biodiversidade, importância ambiental e cobiça internacional. A Política de 

Defesa do Brasil dá prioridade à região amazônica, principalmente por sua extensa 

faixa de fronteira e baixa densidade demográfica. Várias foram as ações do Estado 

brasileiro frente aos desafios da região, em especial na questão de Defesa Nacional, 

com vistas ao desenvolvimento regional. Segundo o general Carlos de Meira Mattos, 

a geografia condiciona, justifica, dificulta, sugere, inspira e apresenta desafios. 

Compete, pois, aos brasileiros responder ao desafio que representa a região 

amazônica e vencer. Desse modo foi elaborada uma introdução que objetivou 

ambientar o leitor sobre a importância da estratégia de defesa para o desenvolvimento 

regional. No desenvolvimento, foram apresentadas a caracterização da área da 

Amazônia Legal, a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de 

Defesa (END) na região amazônica, as ações das Forças Armadas e sua contribuição 

para a integração e desenvolvimento regional. Em seguida, como conclusão, foi 

analisado os reflexos da estratégia de defesa com vistas ao desenvolvimento e 

integração da Amazônia Legal. 

 

 

Palavras-chave: Defesa; Amazônia; Estratégia; Desenvolvimento; Integração 

Regional. 

 



 

RESUMÉN 

 

 El propósito de este documento es analizar la estrategia de Defensa en la 

Región Amazónica, en el siglo pasado, que contribuyó a su desarrollo e integración 

regional. El Amazonas tiene una gran importancia estratégica para Brasil, debido a su 

rica biodiversidad, importancia ambiental y avaricia internacional. La Política de 

Defensa de Brasil da prioridad a la región amazónica, principalmente debido a su 

extensa franja fronteriza y su baja densidad demográfica. Hubo varias acciones del 

Estado brasileño frente a los desafíos de la región, especialmente en el tema de la 

Defensa Nacional, con miras al desarrollo regional. Según el general Carlos de Meira 

Mattos, las condiciones geográficas, justifican, dificultan, sugieren, inspiran y 

presentan desafíos. Por lo tanto, corresponde a los brasileños responder al desafío 

que representa la región amazónica y ganar. De esta forma, se elaboró una 

introducción que pretendía aclimatar al lector sobre la importancia de la estrategia de 

defensa para el desarrollo regional. En el desarrollo, se presentaron la caracterización 

del área legal amazónica, la Política de Defensa Nacional (PND) y la Estrategia de 

Defensa Nacional (END) en la región amazónica, las acciones de las Fuerzas 

Armadas y su contribución a la integración y el desarrollo regional. Luego, como 

conclusión, se analizaron los reflejos de la estrategia de defensa con miras al 

desarrollo e integración de la Amazonía Legal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região amazônica ou complexo regional amazônico compreende todos os 

estados da região Norte do Brasil, parte do Tocantins e do Mato Grosso e o oeste 

do Maranhão, numa área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros, cerca de 

60% do território do país. No Brasil, para efeitos de governo e economia, a Amazônia 

é delimitada por uma área chamada "Amazônia Legal" definida a partir da criação 

da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966.  

A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de 

biodiversidade, é foco da atenção internacional. A bacia amazônica é a maior do 

mundo e possui uma população ribeirinha de grande expressão. A malha rodoviária 

da região é bastante deficiente, proporcionado aos rios, córregos e demais tipos de 

mananciais, grande protagonismo na mobilidade social, o que influencia diretamente 

nas operações e na logística militar da área. 

Outro aspecto relevante na área amazônica é a grande quantidade de Terras 

Indígenas (TI), Áreas Protegidas e Áreas de Preservação, perfazendo uma área 

equivalente a 57% da área total da região. 

As Forças Armadas além de sua missão constitucional, de defesa do território 

e da soberania nacional, têm como estratégia de defesa a ocupação e a integração 

do território, a proteção ambiental e a promoção do desenvolvimento nacional. 

A defesa e proteção da Amazônia Brasileira é um dever das Forças Armadas 

de acordo com a Política Nacional de Defesa (PND), que determina como uma das 

áreas prioritárias no território brasileiro, a região amazônica. A grande faixa de 

fronteira existente na Amazônia e a cobiça internacional em sua grande biodiversidade 

proporcionam um ambiente internacional que requer enorme cuidado para a 

manutenção da soberania brasileira. Aliado à sua Defesa, a Unidade Nacional e a 

Integração Territorial são aspectos relevantes da PND que permitem o 

Desenvolvimento Regional. 

Os objetivos presentes na Política Nacional de Defesa (PND), no tocante à 

região amazônica estão pautadas na presença, constante vigilância e proteção, com 

a finalidade de garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial. 

A defesa da Amazônia consiste no conjunto de medidas e ações, com ênfase 

na expressão militar, para a defesa da região, da soberania e dos interesses nacionais 

contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Já a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia_Legal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superintend%C3%AAncia_do_Desenvolvimento_da_Amaz%C3%B4nia
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proteção da Amazônia está mais ligada a “Mão Amiga”, ou seja, a busca pela 

integração e desenvolvimento da Amazônia. 

O Governo Federal, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Regional, 

Infraestrutura e Defesa realizam ações e programas com a finalidade de desenvolver 

e integrar a região amazônica às demais do país. Desenvolver a capacidade logística, 

para fortalecer a mobilidade, bem como estruturas de transporte e de comando e 

controle que possam operar em grande variedade de circunstâncias e a integração 

social e econômica são desafios para o crescimento regional que, aliados a estrutura 

militar, presente na Amazônia, podem ser superados. 

Neste século, o Exército realizou e continua executando uma série de ações 

que promovem o desenvolvimento regional e sua integração. A forte presença militar 

na área, a utilização dos Batalhões de Engenharia na recuperação de estradas, os 

programas sociais de acesso à internet, a grande quantidade de Ações Cívico Sociais 

(ACISO) nas populações ribeirinhas e, principalmente, o combate a delitos 

transfronteiriços em cooperação com diversas agências proporciona a presença do 

Estado, refletindo diretamente no crescimento da região. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Segundo a Política Nacional de Defesa, 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 amazônica. O adensamento da 

presença do Estado, e em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas 

fronteiras é condição relevante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Dessa forma, a Estratégia Nacional de Defesa (END) é inseparável da estratégia 

nacional de desenvolvimento da região. 

Em que medida a estratégia de Defesa contribui para o desenvolvimento e 

integração da região amazônica no século XXI? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

   A fim de elencar o objetivo geral do trabalho, deve-se responder, inicialmente, 

procurar entender de que forma a Defesa Nacional pode contribuir para o 

desenvolvimento e integração da região amazônica? Diante da resposta a esta 

indagação, consubstanciada na introdução do presente trabalho, decidiu-se por 

apresentar a região conhecida como Amazônia Legal, com todas as suas 

peculiaridades, aliado às ações desenvolvidas pelas Forças Armadas, neste século, 

que, de alguma forma, proporcionam o crescimento regional desta área. Baseado 

nesse entendimento, formulou-se o seguinte objetivo geral: 

 Integrar os conceitos básicos e a informação científica e não científica, relevante 

e atualizada, a fim de analisar os reflexos da estratégia de Defesa na região 

amazônica no desenvolvimento de sua integração regional no século XXI. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

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

geral, foram levantados os objetivos específicos que conduziram a consecução do 

objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a. Apresentar a região amazônica. 

b. Apresentar a estratégia de Defesa na região amazônica. 

c. Apresentar os programas de desenvolvimento e integração da Amazônia Legal. 

d. Apresentar os principais desafios para a integração da região amazônica ao longo 

do século XXI. 

e. Caracterizar a atuação das Forças Armadas do Brasil na Amazônia. 

f. Apresentar os projetos estratégicos do Exército Brasileiro na região amazônica. 

g. Analisar os efeitos da presença militar na Amazônia. 

h. Concluir sobre os reflexos da estratégia de Defesa para o desenvolvimento e 

integração da região amazônica no século XXI. 
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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 nas ações 

realizadas pelas Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, na região 

amazônica. 

 Deste modo, a linha de pesquisa colocou em foco o desenvolvimento da região 

amazônica e na sua integração com as demais regiões. Tal processo está incluído 

nos objetivos estratégicos militares do Brasil de forma direta, bem como apresenta 

fatores indiretos importantes para o desenvolvimento econômico e psicossocial da 

Amazônia. Nesse aspecto, na esfera temporal, a pesquisa abrangerá o período mais 

recente, ou seja, a partir de 2001, período no qual tanto as ações militares na região, 

como a estrutura organizacional da instituição Exército Brasileiro, ganharam novas 

estratégias visando a Defesa e o Desenvolvimento.  

 Serão estudados os reflexos dessas estratégias que contribuíram para o 

desenvolvimento e integração regional da região amazônica.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

       A presente pesquisa relacionou as ações estratégicas das Forças Armadas na 

Amazônia Legal com os aspectos relevantes ao seu desenvolvimento regional. 

Segundo AZEVEDO, 2011, fica evidente uma ligação íntima e inseparável da 

perspectiva militar com a perspectiva do desenvolvimento e integração da região 

amazônica, no que diz respeito às estratégias para defesa da soberania, integridade 

territorial e integração da nação. 

       Em suma, a proposta da pesquisa é atual e relevante, pois abordou diversas 

ações realizadas em prol de uma região ainda carente de desenvolvimento, em 

comparação à outras áreas do país. Além disso, busca evidenciar as preocupações 

com a Defesa na região, o que proporciona estratégias políticas e militares, em 

consonância, atuando nas diversas expressões em prol do desenvolvimento e 

integração regional.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

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

uma abordagem do tipo qualitativa, descritiva e bibliográfica. A pesquisa é qualitativa, 

visto que requereu a procura de fontes de informações em diversas áreas de defesa e 

desenvolvimento. Descritiva porque pretende evidenciar as ações governamentais que 

refletem o desenvolvimento e integração regional. Bibliográfica porque terá sua 

fundamentação teórico-metodológica baseada na investigação de documentos oficiais, 

livros, artigos, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas de acesso livre 

ao público em geral. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

      Esta pesquisa obteve os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica de 

literatura (documentos, 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 utilizada para atingir 

os objetivos do trabalho. As conclusões decorrentes desta pesquisa permitiram 

analisar os reflexos da estratégia de Defesa na região amazônica no desenvolvimento 

de sua integração regional no século XXI. 

 

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

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

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

dos dados ocorreu de forma não estatística. Em decorrência, foi empregada a técnica 

de análise de conteúdo, que permitiu obter significados apurados do conhecimento 

levantado. 
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2.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

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

pesquisa bibliográfica, ficou limitada às consultas realizadas pelo autor, que buscou a 

maior variação possível. A metodologia utilizada evidenciou 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.  

 

3 AMAZÔNIA LEGAL 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

      A Amazônia Legal possui uma área de aproximadamente 5.217.423 km² e 12.500 

km de fronteira, sendo tal termo normatizado pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1953, por meio da Lei 1.806, de 

06.01.1953, onde foram incorporados à Amazônia brasileira, o estado do Maranhão 

(oeste do meridiano 44º), o estado de Goiás (norte do paralelo 13º de latitude sul 

atualmente estado de Tocantins) e Mato Grosso ( norte do paralelo 16º latitude Sul). 

Além disso, com a Constituição Federal de 05.10.1988, é criado o estado do Tocantins 

e os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados 

federados (Disposições Transitórias art. 13 e 14). Com esse dispositivo legal (Lei1.806 

de 06.01.1953) a Amazônia brasileira passou a ser chamada de Amazônia Legal, 

fruto de um conceito político e não de um imperativo geográfico. Foi a necessidade do 

governo de planejar e promover o desenvolvimento da região. 

 

“Art.2º A Amazônia brasileira, para efeito de planejamento 

econômico e execução do plano definido nesta lei, abrange a 

região compreendida pelos estados do Pará e do Amazonas, 

pelos territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio 

Branco, e ainda, a parte do estado de Mato Grosso a norte 

do paralelo 16º, a do estado de Goiás a norte do paralelo 13º 

e do Maranhão a oeste do meridiano de 44º”. (Lei nº 1.806 de 

06.01.1953) 
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“Art. 13 É criado o estado do Tocantins, pelo 

desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se 

sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição 

prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. 

Art. 14 Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são 

transformados em estados federados, mantidos seus atuais 

limites geográficos”. (CF 88) 

 

  

                   Figura Nr 01: Amazônia Legal (Fonte IBGE, 2014) 

 

                     

                     Figura Nr 02: Extensão da faixa de fronteira da Amazônia Legal (Fonte: MD) 

                                     

A região amazônica é coberta por uma floresta tropical e possui a maior bacia 

hidrográfica do mundo, com cerca de 7,7 Km². Diante disso, tem em sua posse 1/5 

água doce e 1/3 florestas do mundo. Possui uma grande biodiversidade e um solo 

bastante rico em minerais, o que proporciona a cobiça de diversos atores no cenário 
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mundial, sendo necessária uma política de Defesa eficiente, bem como a vivificação 

da região por meio de seu desenvolvimento e integração junto às outras regiões do 

país. 

A Amazônia continental consiste na área delimitada pela Organização do 

Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), constituída pelos países que tem em 

seus territórios o bioma amazônico, o que constitui 60% da América Latina, sendo o 

Brasil possuidor de 68% desse território. 

O Tratado de Cooperação Amazônica (ou Pacto Amazônico) foi uma tentativa de 

se considerar as questões referentes àquela região de acordo com uma perspectiva 

internacional. Por meio desse tratado, firmado em 1978, entre Brasil, Bolívia, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, os países membros 

procuraram promover uma ação coordenada pelo desenvolvimento local. O que se 

pretendia com tal iniciativa era impedir qualquer tentativa de controle internacional 

sobre aquela área, partindo do pressuposto de que regionalizando a solução dos 

problemas, os países signatários estariam resguardando sua capacidade de decisão 

sobre a Amazônia continental. 

Segundo COSTA E ALVES, 2018, com a globalização e o aumento da procura de 

novas fontes de matérias primas, energia e, especialmente, água, países 

desenvolvidos que possuem um histórico de apropriação e exploração desses 

recursos em nações em desenvolvimento demonstram seu interesse nas regiões 

detentoras dessas riquezas. Diante disso, a Amazônia passa a ser alvo de cobiça 

internacional, ocasionando a necessidade uma estratégia de defesa eficiente para 

garantir a soberania e o desenvolvimento regional. 

A revitalização da OTCA é um dos objetivos estratégicos das relações 

internacionais do Brasil, consistindo em uma maior aproximação com os países 

amazônicos, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), buscando alinhar 

as percepções dos países membros no tocante aos problemas existentes na região 

amazônica, principalmente no tocante aos ilícitos transfronteiriços, como por exemplo 

o tráfico de drogas. 

A visualização de uma estratégia comum, entendendo a real cobiça internacional 

a este bioma, bem como a participação de atores externos, ligados a uma narrativa 

de preservação do meio ambiente, é essencial para a manutenção das soberanias e 

o desenvolvimento sustentável dos países da OTCA.  
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3.2. DESAFIOS DA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

       São grandes os desafios de defender e promover a região amazônica, 

principalmente devido à sua grande extensão territorial. As dificuldades ambientais, 

sociais, econômicas e logísticas são desafiadoras, havendo um enorme esforço 

nacional. 

       Diversas instituições e políticas públicas orientaram as ações do Estado brasileiro 

na região tanto com o desenvolvimento da capacidade de produção técnico-científica, 

por meio de universidades e órgãos de pesquisa como o Centro Gestor e Operacional 

de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (IBAMA), e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

quanto pela regionalização para fins de planejamento, como o exemplo da Amazônia 

Legal. 

O CENSIPAM foi criado em 2002, com a finalidade de proceder à implantação, 

ativação e operacionalização do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), com a 

missão de promover a proteção da Amazônia Legal por meio da sinergia das ações 

de governo, da articulação, do planejamento, da integração de informações e da 

geração de conhecimento. Possui unidades em Manuas-AM, Belém-PA e Porto Velho-

RO, dentre suas principais competências, destacam-se: 

• Coordenar, controlar e avaliar as ações e atividades relativas ao SIPAM; 

• Supervisionar, coordenar e desenvolver as ações necessárias à implementação 

das atividades administrativa, logística, técnica, manutenção, operacional e de 

inteligência, em apoio à atuação integrada dos representantes dos órgãos 

federais, estaduais, distritais, municipais e não governamentais, no âmbito do 

SIPAM; 

• Articular-se com os órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e não 

governamentais para apoiar as ações de governo na região, por meio da 

conjunção de esforços no planejamento, na integração de informações e na 

geração do conhecimento; e 

• Exercer as atividades de administração do patrimônio, de recursos humanos, de 

telecomunicações e de tecnologia da informação inerentes às áreas 

administrativas, técnica e operacional e de inteligência do centro gestor e 

operacional do sistema de proteção da Amazônia. 
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A região amazônica é dependente da navegação tanto oceânica como da 

regional, para abastecimento e redistribuição de alimentos, produtos e insumos, bem 

como para o escoamento da produção, cerca de 90% do transporte de produtos para 

dentro e fora da Amazônia é feito por meio dos rios. 

Segundo FILHO, 2019, o imenso vazio demográfico que caracteriza a faixa de 

fronteira terrestre brasileira, bem como as regiões distantes, pouco desenvolvidas, 

com escassa presença do Estado, acarreta sérios problemas de segurança. Tal 

situação tem sido agravada pela presença de fluxos de ilícitos transfronteiriços que 

transbordam entre os países vizinhos, dentre os quais se destaca o transporte de 

cocaína pelos rios da região advindos dos dois maiores centros produtores do mundo  

(Colômbia e Peru) em busca do comércio internacional via oceano Atlântico. 

Segundo PRADO, 2010, atualmente a região amazônica brasileira ainda é palco 

dos mais diversos crimes transfronteiriços que afetam diretamente seus habitantes, 

tais como: tráfico internacional de armas e drogas, plantio e cultivo de drogas ilícitas,  

extração ilegal de madeira, operação irregular de garimpos e a presença de grupos 

armados (nacionais e/ou estrangeiros).  

Por fim, a visível ausência do Estado, a deficiente infraestrutura e a limitada 

presença de órgãos de fiscalização, agrava a questão social e dos crimes 

transfronteiriços, bem como, permite a atuação indevida de Organização Não 

Governamentais (ONG) sem a devida fiscalização. 

Nessa linha de pensamento, juntamente com o aspecto ambiental e a 

preocupação com os direitos humanos, a ação do narcotráfico e do crime organizado 

é um dos pretextos que justificariam a tão almejada internacionalização, fruto da 

cobiça internacional sobre a região. Dessa forma, é função do Estado brasileiro reduzir 

a incidência desses problemas, provando sua capacidade de gerenciar a região por 

meio de políticas governamentais efetivas (SILVA E PIERANTI, 2005, p. 6). 

 

3.3 PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

 

De forma a mitigar os desafios da região amazônica, o Governo Federal 

estabeleceu o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), seguindo 

os preceitos contidos na Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que 

consiste em um planejamento estratégico que tem por objetivo reduzir as 



 22 

desigualdades regionais por meio de intervenções públicas. Tal instrumento está de 

acordo com a Lei Complementar nº 124, de 3 JAN 2007 para o período de 2020-23. 

 

  

                          Figura Nr 03: Diagrama PRDA 2020-23 (Fonte: PRDA) 

 

O PRDA considerou os elementos constantes no Plano Amazônia Sustentável, 

nos planos sub-regionais, estaduais e setoriais e em diversos documentos que tratam 

da questão regional amazônica, alinhando-se às principais estratégias de 

desenvolvimento que devem ser implementadas no Brasil nos próximos anos, tendo 

como meta a atingir um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

mediano dos estados da Amazônia Legal equivalente a uma amplitude inferior a 0.05 

em relação ao IDHM do Brasil. 

As diretrizes estratégicas do PRDA estão divididas em cinco eixos, atendidos por 

programas e eixos setoriais de intervenção, são eles:  

       Eixo econômico: alcançar o crescimento econômico sustentado, com foco no 

ganho de produtividade, assegurando a redução das desigualdades sociais e 

regionais e a sustentabilidade ambiental.  

       Eixo institucional: aprimorar a governança do Estado, com foco na melhoria da 

entrega de serviços públicos ao cidadão e do ambiente de negócios.  

       Eixo infraestrutura: fomentar o desenvolvimento integrado da infraestrutura com 

foco no ganho de competitividade e na melhoria da qualidade de vida, assegurando a 

sustentabilidade ambiental e propiciando a integração regional e nacional.  
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Eixo ambiental: promover o uso sustentável dos recursos naturais e a transição 

para uma economia de baixo carbono, com foco na aplicação de tecnologias 

ambientalmente adequadas que contribuam para o desenvolvimento econômico e 

social.  

Eixo social: promover o bem-estar, a cidadania e a inclusão social, com foco na 

igualdade de oportunidades e no acesso a serviços públicos de qualidade, por meio 

da geração de renda e redução das desigualdades sociais e regionais. 

 

3.4 CONSELHO DA AMAZÔNIA 

 

Com o objetivo de coordenar e integrar as ações governamentais relacionadas à 

Amazônia Legal, além de propor políticas e iniciativas relacionadas à preservação, à 

proteção e ao desenvolvimento sustentável, de forma a contribuir para o 

fortalecimento das políticas de Estado, o Governo Federal transferiu o Conselho 

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

da República. 

A recriação do Conselho, anteriormente criado em 1995 no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, ocasião em que não chegou a ser executado, é pautado em uma 

tríplice missão, segundo o Vice-Presidente Gen Ex R1 Antônio Hamilton Martins 

Mourão, quais sejam: proteger, conservar e desenvolver a Amazônia. O Art. 3º do 

Decreto nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, descreve as competências do 

Conselho Nacional da Amazônia. 

 

“Art. 3º  Compete ao Conselho Nacional da Amazônia Legal: 

I - coordenar e integrar as ações governamentais relacionadas à 

Amazônia Legal. 

II - 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; 

III - articular ações para a implementação das políticas públicas 

relacionadas à Amazônia Legal, de forma a atender a situações que 

exijam providências especiais ou de caráter emergencial; 
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IV - opinar, quando provocado pelo Presidente da República ou por 

quaisquer de seus membros, sobre propostas de atos normativos do 

Governo federal relacionados à Amazônia Legal; 

V - fortalecer a presença do Estado na Amazônia Legal; 

VI - acompanhar a implementação das políticas públicas com vistas à 

inclusão social e à cidadania na Amazônia Legal; 

VII - assegurar o aperfeiçoamento e a integração dos sistemas de 

proteção ambiental; 

VIII - apoiar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a 

inovação; 

IX - coordenar as ações destinadas à infraestrutura regional; 

X - articular medidas com vistas ao ordenamento territorial; 

XI - coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos 

e o intercâmbio de informações; e 

XII - acompanhar as ações de desenvolvimento sustentável e o 

cumprimento das metas globais em matérias de adaptação e mitigação 

das mudanças climáticas; e 

XIII - coordenar a comunicação de ações e resultados inerentes ao 

Conselho”. 

 

Em sua organização, de acordo com a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2020, 

o Conselho Nacional da Amazônia Legal é composto por quatro comissões e uma 

subcomissão, são elas:  

1. Comissão Integradora das Políticas da Amazônia Legal: 

“ Art. 16. À Comissão Integradora das Políticas da Amazônia Legal 

incumbe:  

...... 

II. Promover a coordenação, integração e gestão compartilhada das 

políticas e programas voltados para a Amazônia Legal, monitorando 

suas ações;  

III. Assessorar a Secretaria Executiva na formulação da agenda do 

Conselho e definição de objetivos e metas prioritárias;  

....... 

VI. Assessorar a Secretaria Executiva no acompanhamento 

orçamentário e financeiro; ...” (DOU, Resolução nº 1, de 17/06/20). 

 

 

 

 



 25 

2. Comissão de Preservação da Amazônia Legal: 

“Art. 17. À Comissão de Preservação da Amazônia Legal incumbe: 

I. Avaliar as proposições dos seus integrantes e submetê-las à 

Comissão Integradora;  

II. Analisar proposições que permitam aperfeiçoar os processos de 

salvaguarda e manutenção da integridade e perenidade do Bioma 

Amazônia;  

III. Analisar proposições que permitam a exploração adequada dos 

recursos e ativos ambientais;  

IV. Analisar proposições com vistas ao implemento de ações 

governamentais de ordenamento territorial;  

V. Analisar propostas de ações coordenadas de gestão ambiental...” 

(DOU, Resolução nº 1, de 17/06/20). 

 

3. Comissão de Proteção da Amazônia Legal: 

“Art. 18. À Comissão de Proteção da Amazônia Legal incumbe:  

..... 

II. Analisar proposições que permitam ampliar o controle do 

desmatamento e das queimadas;  

III. Analisar proposições que fortaleçam a presença do Estado na 

região;  

IV. Analisar proposições que busquem o incremento dos processos 

de segurança e de preservação do Bioma Amazônia;  

V. Analisar proposições que permitam ampliar o intercâmbio de 

informações para auxiliar no processo decisório sobre a região;  

VI. Analisar proposições em conformidade com a Políticas Nacionais 

de Defesa e de Inteligência; e...” (DOU, Resolução nº 1, de 17/06/20). 

 

4. Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal: 

“Art. 19. À Comissão de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

Legal incumbe:  

...... 

II. Analisar proposições que contribuam para o desenvolvimento da 

região;  

III. Analisar proposições que resultem no aproveitamento sustentável 

dos recursos naturais disponíveis;  

IV. Analisar proposições que resultem na melhoria da qualidade de 

vida da atual e futuras gerações;  

V. Analisar proposições voltadas para o fortalecimento da inclusão 

social e da cidadania; e....” (DOU, Resolução nº 1, de 17/06/20). 
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Já a Subcomissão de Saúde e Cidadania visa atender as demandas do combate 

ao COVID19 (SARS-CoV-2) na região amazônica. 

Tal medida visou assegurar a ação transversal e coordenada da União, com 

diversas agências de fiscalização e desenvolvimento, dos estados, dos municípios, 

de entidades da sociedade civil para o desenvolvimento sustentável e do setor 

privado. 

O referido órgão é formado por um colegiado composto por: chefe da Casa Civil 

da Presidência da República, pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, da 

Defesa, das Relações Exteriores, da Economia, da Infraestrutura, da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, de Minas e Energia, da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional, além do chefe da 

Secretaria Geral da Presidência da República, da chefe da Secretaria de Governo da 

Presidência da República e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República.  

A falta de uma regularização fundiária e a falta de zoneamento econômico 

ecológico, segundo o Conselho da Amazônia Legal, são os principais problemas 

enfrentados na região amazônica, ocasionando uma ocupação desordenada e a 

exploração ilegal em diversas partes da Amazônia. Diante disso, o Conselho tem 

como meta a criação de uma política nacional que normatize tais procedimentos, a fim 

de evitar os índices negativos de queimadas, demonstrando preocupação com a 

Amazônia no cenário nacional e internacional. 

 

3.5 FORÇA TERRESTRE NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

A Amazônia brasileira corresponde à 56% do território nacional, abrigando 

somente 13 milhões de pessoas (6,22% da população do país). A região possuí 9.762 

km de fronteira, grande parte com baixíssima densidade demográfica. Tais fatores 

combinados representam um grande desafio para a segurança nacional pois observa-

se uma grande variedade de crimes transfronteiriços já citados anteriormente. Diante 

dessa situação, os governos federais e estaduais atuam visando a redução dos 

índices de criminalidade através da criação de novos projetos ligados à segurança 

pública e o aprimoramento de iniciativas em vigor. 

O Exército Brasileiro atua na região amazônica por meio do Comando Militar da 

Amazônia (CMA), o Comando Militar do Norte (CMN) e parte da área de 
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responsabilidade do Comando Militar do Oeste (CMO), no estado do Mato Grosso, 

com um efetivo de aproximadamente 30.000 militares, sendo que desses mais de 

1.700 militares em pelotões e destacamentos de fronteira. 

 

                                   

             Figura Nr 05: Áreas dos Comandos Militares de Área do EB (Fonte: MD) 
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Figura Nr 06: Efetivo de militares do EB em pelotões e destacamentos de fronteira (Fonte: MD) 

O CMA tem sua sede na cidade de Manaus-AM e engloba os estados do Acre, 

Amazonas, Rondônia e Roraima, possuindo em sua organização quatro Brigadas de 

Infantaria de Selva. Além dessas grandes unidades operacionais dispõe, ainda, da 

12ª Região Militar, em Manaus-AM, que é o grande comando logístico administrativo. 

Além disso, possui o 2º Grupamento de Engenharia, um Grande Comando da 

Arma de Engenharia, criado em 1970, que tem uma composição semelhante à de uma 

Brigada, coordenando os trabalhos de quatro Batalhões, uma Companhia de 

Engenharia de Construção, uma Companhia de Comando e uma Comissão de Obras, 

conforme abaixo: 
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Figura Nr 07: Subordinação 2º Gpt E (Fonte: 2gpte.eb.mil) 

Em sua história atual, o 2º Grupamento de Engenharia tem marcado sua presença 

nesta região brasileira, contribuindo para o desenvolvimento e para a integração da 

Amazônia. Tendo como atuais missões: 

• Assegurar o regular emprego da Engenharia Militar, em benefício do 

Comando Militar da Amazônia e do Estado Brasileiro; e 

• Realizar a gestão de projetos, obras, patrimônio, meio ambiente, material, 

operações e recursos humanos. 

Sua área de atuação abrange os estados do Amazonas, Acre, Roraima e 

Rondônia, parte do estado do Maro Grosso, Pará e Amapá, correspondendo a uma 

área superior a 60% do território nacional. 

A missão de equipar o território objetiva atender às Hipóteses de Emprego 

formuladas em tempo de paz; desta forma, realiza serviços diversificados, 

contribuindo de forma incontestável para o desenvolvimento nacional, construindo 

cerca de 7.425km de rodovias até o momento, ao tempo em que enseja à Engenharia 

Militar atingir os objetivos de proporcionar segurança, defender o território, adestrar 

seus quadros e de formar suas reservas.  
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O CMA pode operar em conjunto com a Marinha, por meio do Comando do 9º 

Distrito Naval, e com a Força Aérea, por intermédio da ALA 8, ambos sediados em 

Manaus/AM. Com esses meios, o CMA pode projetar o poder militar em toda a área 

amazônica, em curtíssimo espaço de tempo, e sustentar o apoio logístico a grandes 

distâncias.   

Devido a deficiente malha rodoviária da região e a grande bacia hidrográfica da 

mesma, o que proporciona grande protagonismo na mobilidade regional, o CMA 

resolver criar em 1996 um Centro de Embarcações (CECMA), com  três servidões 

bem distintas: realizar o transporte logístico fluvial na Amazônia Ocidental; capacitar 

recursos humanos em navegação fluvial; e realizar a manutenção dos meios fluviais 

orgânicos. Sua principal missão é realizar o transporte fluvial, com seus meios 

orgânicos, para as unidades militares da Amazônia Ocidental e capacitar os recursos 

humanos do CMA, CMN e CMO para as atividades da navegação fluvial, contribuindo 

com a missão da 12ª RM/CMA  

 

Figura Nr 08: Ordem de Batalha CMA 
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Já o CMN possui em sua área de responsabilidade os estados do Pará, Amapá, 

Maranhão e parte do Estado do Tocantins, está organizado em duas Brigadas de 

Infantaria de Selva e dispõe da 8ª RM como grande comando logístico administrativo.     

 

 

                                                  Figura Nr 09: Ordem de batalha CMN 

 

4 ESTRATÉGIA DE DEFESA NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

4.1 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA NA REGIÃO AMAZÔNICA  

 

A Política Nacional de Defesa (PND) consiste no documento condicionante para 

o planejamento de estratégias e ações no tocante à Defesa Nacional, coordenadas 

pelo Ministério da Defesa, sendo uma de suas prerrogativas o desenvolvimento do 
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País. A referida política foi aprovada em 1996, atualizada em 2005, 2012 e 

recentemente em 2020.  

 

O conceito de Defesa Nacional nada mais é que um conjunto de medidas e ações 

do Estado, com ênfase no campo militar, para a defesa do território, da soberania e 

dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais 

ou manifestas. 

 

“A defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, na 

medida em que depende das capacidades instaladas, ao mesmo 

tempo em que contribui para o aproveitamento e a manutenção das 

potencialidades nacionais e para o aprimoramento de todos os 

recursos que dispõe o Estado brasileiro”. (PND, 2020) 

 

A região amazônica tem seu protagonismo na PND do Brasil. As peculiaridades 

da Amazônia brasileira são mencionadas no ambiente nacional, no contexto de 

políticas de defesa, desenvolvimento e integração da região.   

 

“A enorme extensão territorial da Amazônia brasileira, sua baixa 

densidade demográfica, e as dificuldades de mobilidade na região, 

bem como seus recursos minerais, seu potencial hidro energético e 

a valiosa biodiversidade que abriga, exigem a efetiva presença do 

Estado, com vistas à sua defesa e à sua integração com as demais 

regiões do País, contribuindo para o desenvolvimento nacional”. 

(PND, 2020) 

  

 Os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) são estabelecidos por meio de uma 

análise contextualizada do ambiente nacional e internacional, de modo a atender as 

políticas de segurança e desenvolvimento do país, tais objetivos são de interesse a 

todos os segmentos da sociedade brasileira, proporcionando o direcionamento de 

esforços em prol de um bem comum. 

 

“Em decorrência da análise dos ambientes internacional e nacional 

e suas projeções, bem como da Concepção Política, são 

estabelecidos os Objetivos Nacionais de Defesa, os quais devem 

ser interpretados como as condições a serem alcançadas e 
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mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito de 

Defesa. São Objetivos Nacionais de Defesa: 

I.  garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade 

territorial; 

II.  Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das 

missões constitucionais das Forças Armadas; 

......... 

IV.  preservar a coesão e a unidade nacionais; 

....... 

VII.  contribuir para a estabilidade regional e para a paz e a 

segurança internacionais; 

...........”. (PND, 2020) 

 

 No intuito de melhor orientar as ações e estratégias para alcançar os Objetivos 

nacionais de Defesa, no que tange à região amazônica, a PND  ressalta que para 

contrapor-se às ameaças à Amazônia, é imprescindível executar uma série de ações 

estratégicas voltadas para o fortalecimento da presença militar, a efetiva ação do 

Estado no desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e a ampliação 

da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas naturais. 

 

4.2 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA NA REGIÃO AMAZÔNICA  

 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) consiste em um conjunto de diretrizes 

para preparação e capacitação das Forças Armadas, de modo a garantir a segurança 

do país tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise e atingir os objetivos de 

defesa nacional estabelecidos na Política Nacional de Defesa. O documento institui 

ações estratégicas de médio e longo prazo e objetiva a modernização da estrutura 

nacional de defesa, além de tratar das questões político-institucionais que garantam 

os meios para fazer com que o governo e sociedade se engajem decisivamente na 

segurança da nação. 

As políticas estabelecidas, bem como suas respectivas estratégias devem ser 

estabelecidas de modo a atender os diversos setores e expressões de poder.  

 

“A Estratégia Nacional de Defesa resume-se em preparar e aplicar o 

Poder Nacional, considerando os meios, os óbices e os fins a atingir, 

https://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
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para conquistar e manter os objetivos da Política Nacional de Defesa”. 

(END, 2020) 

 

A região amazônica está presente nas premissas das diretrizes da END. As 

estratégias de dissuasão e a cooperação entre os países amazônicos são 

preponderantes para o desenvolvimento da região. O monitoramento e controle por 

meio de variados sistemas e a necessidade de integração consistem em um trinômio 

que busca o desenvolvimento sustentável regional e a defesa da soberania nacional.  

 

“A Amazônia, assim como o Atlântico Sul, também é uma área de 

interesse geoestratégico para o Brasil. A proteção da biodiversidade,  

dos recursos minerais, hídricos, além do potencial energético, no 

território brasileiro é prioridade para o País. A dissuasão deve ser a 

primeira postura estratégica a ser considerada para a defesa dos 

interesses nacionais naquela região. A exploração e o 

desenvolvimento socioeconômico da Amazônia, de forma sustentável, 

continuarão a ser vitais para a integração nacional, exigindo o 

incremento das capacidades de prover segurança e soberania, 

intensificando a presença militar e a efetiva ação do Estado, evitando 

que entidades exógenas influenciem as comunidades locais. Para a 

ampliação dessa segurança, é imprescindível o fortalecimento da 

cooperação e da integração com os demais países amazônicos”. 

(END, 2020) 

 

A última atualização da END apresenta em seus fundamentos as Capacidades 

Nacionais de Defesa, sendo elas: proteção, pronta-resposta, dissuasão, coordenação 

e controle, gestão da informação, logística, mobilidade estratégica, mobilização e 

desenvolvimento tecnológico de defesa. Além disso, considerações sobre a Base 

Industrial de Defesa (BID), Recursos Humanos, Ações de Diplomacia, os Setores de 

Defesa e Estratégicos. 

A defesa da região amazônica exige adaptações necessárias requeridas pela 

natureza da região: a intensificação das tecnologias e dos dispositivos de 

monitoramento a partir do espaço, do ar e da terra; a primazia da transformação da 

brigada em uma força com atributos tecnológicos e operacionais; os meios logísticos 

e aéreos para apoiar unidades de fronteira isoladas em áreas remotas, exigentes e 

vulneráveis; e a formação de um combatente detentor de qualificação e de rusticidade 
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necessárias à proficiência de um combatente de selva, são ações e medidas 

fundamentais para alcançar os objetivos propostos. 

No tocante aos objetivos estratégicos e as ações estratégicas presentes na END 

que se relacionam com a defesa, integração territorial e desenvolvimento regional na 

região amazônica, pode-se destacar as seguintes: 

ED-2 Fortalecimento da Capacidade de Dissuasão 

• AED-62 Desenvolver capacidades para preservar nacionais em situação de risco e 

resguardar bens, recursos e interesses brasileiros, no exterior, inclusive linhas de 

comunicação marítimas. 

 

ED-4 Incremento da presença do Estado em todas as regiões do País 

• AED-16 Intensificar a presença de diversos setores governamentais nas áreas 

estratégicas de baixa densidade demográfica. 

• AED-17 Intensificar a contribuição de diversos setores governamentais para a 

proteção, o desenvolvimento e a maior integração da região Amazônica com as 

demais regiões do País. 

 

ED-5 Dimensionamento do Setor de Defesa 

• AED-25 Incrementar as capacidades das Forças Armadas para contribuir na 

prevenção e no enfrentamento às redes criminosas transnacionais. 

 

4.3 ATUAÇÕES DE DEFESA DA FORÇA TERRESTRE NA REGIÃO AMAZÔNICA 

  

4.3.1 Operação Ágata 

         Desde 2011, o Ministério da Defesa (MD), por meio do Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas (EMCFA), coordena o emprego das Forças Armadas em grande 

escala na faixa de fronteira, visando fortalecer a segurança dos quase 17 mil 

quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil.  

Trata-se da Operação Ágata, que integra o Programa de Proteção Integrada de 

Fronteiras (PPIF), do Governo Federal, criado para o fortalecimento da prevenção, do 

controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços. O referido 

programa tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de 

segurança pública, dos órgãos de inteligência, da Secretaria da Receita Federal do 

https://www.defesa.gov.br/forcas-armadas/estado-maior-conjunto
https://www.defesa.gov.br/forcas-armadas/estado-maior-conjunto
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Brasil do Ministério da Fazenda, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, além 

da cooperação e integração com os países vizinhos. 

Na operação Ágata as forças singulares realizam missões táticas destinadas a 

coibir delitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de armas e 

munições, crimes ambientais, imigração e garimpo ilegais.  

As ações abrangem desde a vigilância do espaço aéreo até operações de 

patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso ao país.  

No ano de 2019, na Área de Responsabilidade do Comando Militar do Norte 

(CMN), mais especificamente, na faixa de fronteira do Estado do Amapá (22ª Bda Inf 

Sl), foram realizadas mais de 5.000 interceptações, inspeções, vistorias, revistas e 

ações diversas na região; mais de 45 patrulhas terrestres, navais, fluviais e aéreas; e 

mais de R$8.000.000,00 em apreensões. 

 

4.3.2 Operação Curare 

 De forma semelhante a Ágata, a Operação Curare também tem a finalidade de 

reduzir ilícitos transfronteiriços e ambientais, intensificar a presença militar na 

Amazônia Brasileira, realizar operações militares preventivas e repressivas na faixa 

de fronteira, por meio de ações aéreas, terrestres e fluviais, em coordenação com 

Agências e Órgãos de Segurança Pública (OSP). 

As ações consistem na realização de Postos de Bloqueio e Controle de Estradas 

(PBCE) em rodovias e vicinais na busca de contrabandos, armas e drogas, atuação 

em garimpos ilegais, repressão à extração de madeira sem autorização e 

intensificação da presença de tropas nas regiões de fronteira. 

Somadas às ações preventivas e repressivas, a Operação Curare também 

oferece apoio às comunidades indígenas localizadas na faixa de fronteira, por meio 

de Ações Cívico-Sociais (ACISO), tais como: realização de atendimentos médicos, 

odontológicos, e psicológicos, assistência social, palestras sobre proteção e 

valorização da mulher, dentre outros. 

 

4.3.3 Operação Verde Brasil  

          A Operação Verde Brasil foi desencadeada em 2019 para o combate a 

queimadas e delitos ambientais na região da Amazônia, sendo as Forças Armadas 

encarregadas de fornecer todo o apoio logístico, segurança e comando e controle para 

as agências fiscalizadoras.  
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         A operação, instituída por meio de decreto presidencial, autorizou o emprego 

das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem [Ambiental] (GLO) entre os 

dias 24 de agosto e 24 de outubro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas 

unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da 

Amazônia Legal.  

         No total foram combatidos 1.835 focos de incêndio, sendo 1.407 por meio 

terrestre e 428 utilizando meios aéreos. Mais de 2.200 militares foram capacitados 

para o combate a incêndios e diversos outros foram empregados em ações de apoio. 

Durante as atividades da Operação Verde Brasil os militares juntamente com órgãos 

e entidades responsáveis executaram também atividades de combate ao garimpo 

ilegal, com apreensão de 20 dragas, de 26 mil litros de combustíveis, de uma aeronave 

e com a prisão de 127 pessoas (MD, 2019).                                

Já a Operação Verde Brasil 2, com a criação do Conselho da Amazônia, é 

coordenada pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle 

ambiental e de segurança pública. A missão deflagrada pelo Governo Federal, em 11 

de maio de 2020, visa também ações preventivas e repressivas contra delitos 

ambientais na Amazônia Legal, amparado por meio do Decreto n° 10.341, de 6 de 

maio de 2020, no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020. 

Para cumprimento da missão, o Ministério da Defesa ativou três Comandos 

Conjuntos. São eles: Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB), em Porto Velho 

(RO); Comando Conjunto Barão de Melgaço (CCj BM), em Cuiabá (MT); e Comando 

Conjunto Marechal Soares de Andrea (CCj MSA), em Marabá (PA).  

 

                 Figura Nr 10: Comandos Conjuntos ativados Op Verde Brasil 2 (Fonte: MD) 
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Assim como na Operação Verde Brasil ocorrida em 2019, o Centro de Operações 

Conjuntas do Ministério da Defesa coordena as atividades a partir de Brasília (DF). 

Ainda participam da missão integrantes da Polícia Federal, Policia Rodoviária Federal, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Força Nacional 

de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM). 

As ações no terreno são realizadas com participação de servidores do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), subordinados ao 

Ministério do Meio Ambiente; da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força 

Nacional de Segurança Pública, subordinadas ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública; e efetivos e meios das Forças Armadas destinados a proporcionar apoio 

logístico e segurança aos funcionários das agências de fiscalização ambiental, sob 

coordenação do Ministério da Defesa.  

A Operação Verde Brasil 2 foi desencadeada em um momento difícil, pois o 

Brasil enfrentava, e ainda enfrenta, sérios problemas devido à pandemia do Novo 

Corona Vírus, estando o País com a maioria dos seus esforços financeiros, logísticos 

e humanos voltados para a crise sanitária, o que proporcionou um planejamento 

detalhado de modo a não comprometer os resultados da operação, principalmente 

devido à grande extensão territorial da região amazônica.  

O emprego das FA na referida Operação foi prorrogado, por meio de Decreto, 

até 6 de novembro de 2020. Foram apresentados os números de mais de 60 dias na 

prevenção e repressão aos crimes ambientais: 2.442 inspeções fluviais e 

patrulhamentos, 54.667 hectares embargados, 4.581m³ de madeira apreendida, mais 

de R$ 242 milhões em multas aplicadas e 2.645 materiais ilegais recolhidos. 
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Figura Nr 11: Operação Verde Brasil 2 (Fonte: COTER) 

 

As operações desencadeadas em prol do meio ambiente promovem enorme 

integração das Forças Armadas com outras agências, bem como proporcionam o 

desenvolvimento regional, preservando a rica região amazônica. 

Já recentemente, foram divulgados novos resultados da Operação Verde Brasil 

2, dos últimos quatro meses, mais especificamente da atuação do Comando Conjunto 

Norte, demonstrando o quanto as Forças Armadas vem contribuindo para a 

preservação do meio ambiente na região amazônica. 
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                  Figura Nr 12: Resultados Op Verde Brasil 2/C Cj N (Fonte: EB.MIL) 

 

4.4 PROJETOS ESTRATÉGICOS DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA  

 

O Plano Estratégico do Exército 2020-2023 tem como finalidade o direcionamento 

do esforço dos investimentos da Força para o quadriênio 2020-2023, dando 

prosseguimento ao processo de transformação do Exército rumo à Era do 

Conhecimento. Nesse escopo, o Objetivo Estratégico do Exército (OEE) Nr 01, 

consiste em contribuir com a dissuasão extrarregional, tendo como ações 

estratégicas, dentre outras, a ampliação de sua capacidade operacional, bem como o 

aperfeiçoamento das capacidades de monitoramento/controle, apoio à decisão e 

apoio ao emprego e o desenvolvimento da infraestrutura física, de Tecnologia da 

Informação (TI) e logística. Diante disso, o Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON), o Projeto PROTEGER e a Amazônia Protegida são Projetos 

Estratégicos do Exército (PEE) que tem o propósito de fortalecer a capacidade de 

ação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira do país, em especial na região 

amazônica. 

“O Portifólio EE, como previsto na END, permite a consecução 

de um projeto forte de defesa. Este, por sua vez, favorece um 

projeto forte de desenvolvimento nacional, baseado na 

mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos para o 

investimento no potencial produtivo do País e na capacitação 
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tecnológica autônoma, pois “não é independente quem não tem 

o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa, como 

para o desenvolvimento” (END, 2012).  

Os programas EE geram ferramentas para o Estado Brasileiro, 

não somente para o EB. Por meio de suas iniciativas, são 

criadas capacidades militares terrestres, que vão assegurar à F 

Ter a postura estratégica exigida, habilitando-a a conduzir 

operações militares em um amplo espectro, desde as ações 

subsidiárias até o conflito armado.” (Portifólio Estratégico do 

Exército) 

 

Tal transformação, portanto, deverá ser capaz de contribuir com o crescimento 

de todas as expressões do Poder Nacional, potencializando a capacidade dissuasória 

do País e permitindo que o posicionamento político e estratégico da nação brasileira 

seja independente das vontades dos demais países, permitindo o pleno exercício da 

Soberania Nacional. 

 

 

Figura Nr 13: Efeitos do PEE (Fonte: Prt EE) 

 

4.4.1 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

Trata-se de um conjunto integrado de recursos tecnológicos, tais como sistemas 

de vigilância e monitoramento, tecnologia da informação, guerra eletrônica e 

inteligência que, aliados a obras de infraestrutura, vão reduzir vulnerabilidades na 

região fronteiriça. 
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       O sistema permitirá o atendimento das capacidades de monitoramento, 

mobilidade e presença, presentes na Estratégia Nacional de Defesa. Contribuirá para 

a redução de crimes na fronteira e para o aumento da capacitação, sustentabilidade 

e autonomia da base industrial de defesa do país. 

O SISFRON vem contribuindo significativamente para a capacidade de 

superioridade de informações, ao entregar à F Ter meios como os sensores de 

Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE), C2 táticos e estratégicos 

      O referido projeto está sendo finalizado no Comando Militar do Oeste e tem a 

previsão de implantação no Comando Militar da Amazônia (CMA) e Comando Militar 

do Sul (CMS). 

 

. 

Figura Nr 14: Arte referente ao PEE SISFRON (Fonte: Prt EE) 

 

4.4.2 Projeto PROTEGER 

O Projeto PROTEGER pretende ampliar a capacidade do Exército Brasileiro de 

resguardar as estruturas estratégicas terrestres do país, tais como ferrovias, 

aeroportos, usinas hidrelétricas, portos etc. Além disso, coordenar e participar de 

operações na proteção da sociedade. 

Nesse escopo, o Proteger surge a partir da necessidade de garantir a 

integridade de instalações e serviços que, se interrompidos, provocariam sério 

impacto econômico, social e ambiental. 

Tem por finalidade fortalecer sua capacidade de resposta na proteção de suas 

estruturas estratégicas terrestres (hidrelétricas, refinarias, oleodutos, sistemas de 

abastecimento de água, aeroportos, ferrovias), o Brasil aumenta a dissuasão contra 

potenciais ameaças e oferece maior segurança aos investimentos nessas estruturas. 

Segundo CASTILHO, 2019, a Amazônia é a nova fronteira hidrelétrica do Brasil. 

Das cinco maiores usinas em operação no país, quatro estão nessa região. Estudos 
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da Empresa Brasileira de Energia Elétrica apontam que a Bacia do Amazonas 

concentra 42,2 por cento do potencial hidrelétrico do país. Dessa forma, as 

hidrelétricas são verdadeiras estruturas estratégicas na região, com destaque para 

Tucuruí e Belo Monte, ambas integradas dentre os objetivos previstos do PEE 

Proteger. 

 

4.4.3 Amazônia Protegida 

O referido projeto consiste em geração de força para a F Ter, além de cumprir a 

determinação presidencial, contida no Decreto nº 6.513, de 22 de julho de 2008, de 

instalar unidades militares nas terras indígenas situadas na faixa de fronteira, devendo 

considerar a presença da F Ter nas áreas de conservação da natureza, também 

fundamentais à defesa e indispensáveis à segurança nacional. 

Segundo o Subportifólio de Geração de Força, constante no Prt EE, a Política 

Nacional de Defesa, dentre outros aspectos, priorizou a Amazônia pela sua 

importância estratégica, valorizando a presença do Exército, ao longo da fronteira 

dessa região, como condição necessária para a conquista de objetivos de 

estabilização, de preservação e de promoção do desenvolvimento integrado na área. 

A END, além de priorizar a região amazônica em uma de suas diretrizes, 

considera que o desenvolvimento sustentável dessa região passará a ser visto, 

também, como instrumento da defesa nacional. 

O Exército Brasileiro estabelece os seguintes compromissos com a Amazônia: 

a) contribuir para a garantia da soberania nacional, da integridade territorial e 

dos interesses nacionais. 

b) contribuir para a ampliação da presença do Estado, com integração das 

ações dos três níveis de governo, da sociedade civil e dos setores empresariais. 

c) contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável com 

valorização da diversidade sociocultural e ecológica e da redução das desigualdades 

regionais. 

d) contribuir para o fortalecimento da integração do Brasil com os países sul-

americanos amazônicos, fortalecendo a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA) e o Foro Consultivo de Municípios, Estados, Províncias e 

Departamentos do Mercosul. 
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e) cooperar com as ações interagências no combate ao desmatamento ilegal, 

aos crimes transfronteiriços e na conservação da biodiversidade e dos recursos 

naturais. 
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5 PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO NA REGIÃO 

AMAZÔNICA 

 

5.1 PARTICIPAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO 

E INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 

 

5.1.1 Programa Calha Norte 

         O Programa Calha Norte (PCN), criado em 1985 e integrado ao Ministério da 

Defesa desde 1999, tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania 

nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e 

sustentável na sua área de atuação.  

O programa atende em duas vertentes, a civil e a militar, e baseia-se, 

principalmente, na implantação, ampliação e manutenção de unidades militares da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como no apoio aos polos irradiadores do 

desenvolvimento social sustentável na Amazônia Legal.  

Na vertente militar, o programa executa suas ações mediante a transferência de 

recursos orçamentários, de forma direta para as Forças Armadas, para atendimento 

das metas estabelecidas nas respectivas ações do programa. Já na vertente civil, o 

programa executa suas ações mediante emendas parlamentares, por meio de 

convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os estados e municípios abrangidos 

pelo programa. 

 

 

Figura Nr 15: Abrangência do PCN (Fonte: DPCN/SG-MD, 2019) 



 46 

Tem como objetivos estratégicos: 

• Aumento da presença do Poder Público;  

• Melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, 

segurança pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento 

econômico; 

• Desenvolvimento Sustentável;  

• Ocupação de vazios estratégicos;  

• Melhoria do padrão de vida das populações;  

• Modernização do sistema de gestão municipal; e  

• Fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da região 

amazônica. 

As Forças Armadas participam do referido programa por meio de ações que 

possibilitam o atingimento dos objetivos estratégicos já mencionados, tais como: a 

implantação e manutenção de unidades militares na faixa de fronteira, manutenção 

da soberania nacional, inibindo a proliferação de ações ilícitas, além de servir de 

núcleo de colonização e de apoio às comunidades carentes da área, com a 

implantação de infraestrutura básica nos municípios da região e, principalmente, na 

manutenção da infraestrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira, 

contribuindo para o desenvolvimento e integração da região amazônica. 

 

5.1.2 Amazônia Conectada 

         O Projeto Amazônia Conectada foi criado em 22 de julho de 2015, por meio da 

Portaria Interministerial Nr 586 pelos ministérios da Defesa, Comunicações e Ciência, 

Tecnologia e Inovação, sendo a Defesa o órgão responsável pela coordenação geral.  

         O referido projeto tem por finalidade expandir a infraestrutura de comunicações, 

visando  utilizar os leitos dos rios da Bacia Amazônica para a instalação de uma rede 

de fibra óptica, a fim de que a população da região amazônica possa usufruir de uma 

série de serviços de rede de dados com qualidade. 

Nesse contexto, o Exército Brasileiro encarregou-se do Projeto Infovias, parte 

da infraestrutura física componente do todo. O Projeto Infovias é a atividade de 

engenharia que objetiva implantar a infraestrutura óptica subfluvial nos leitos de rios 

da região Amazônica. Até o presente momento, foram executadas três fases desse 

Projeto. A fase mais recente contemplou o lançamento de cabos subfluviais nos 
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trechos de Manaus a Coari, passando por Manacapuru, e Manaus a Novo Airão, o 

que permitirá a ligação de Manaus a Tefé, no leito do rio Solimões, e a ligação de 

Manaus a Novo Airão, no leito do Rio Negro, com o apoio logístico da 12ª Região 

Militar na Amazônia Ocidental, empregando embarcações militares. 

 

               Figura Nr 16: Trechos lançados (Fonte: amazoniaconectada.eb.mil.br) 

 

5.1.3 Programa Pró Amazônia 

 O Programa “Pro Amazônia” está baseado no alinhamento da Estratégia 

Nacional de Defesa com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no 

tocante a interseção de áreas científicas sensíveis ao desenvolvimento e a Soberania 

Nacional.  

  O referido programa tem por objetivos: 

• Capacitar nossos recursos humanos e ampliar os meios que permitam a 

expansão das pesquisas científicas e tecnológicas na Amazônia; e  

• Prover para futuras gerações, meios que possam contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento sustentável da região da região mais estratégica da 

nação Brasileira.  
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5.1.4 Operação COVID 19 

 O Ministério da Defesa (MD) aprovou a Diretriz Ministerial de Planejamento nº 

6/GM/MD, regulando o emprego das Forças Armadas para apoio às medidas 

deliberadas pelo Governo Federal destinadas à mitigação das consequências do surto 

do novo corona vírus, por consequência, em 20 de março de 2020 foi ativado 

a Operação Covid-19 e o Centro de Operações Conjuntas (COC), em Brasília, para 

atuar na coordenação e no planejamento do emprego das Forças Armadas no 

combate ao novo vírus.  

 Em decorrência, foram ativados dez Comandos Conjuntos, que cobrem todo o 

território nacional, dentre os quais o Comando Conjunto da Amazônia e o Comando 

Conjunto Norte, com atuação na Amazônia Ocidental e Oriental, respectivamente. 

Dentre as ações na região amazônica, destacam-se: 

• No apoio às ações federais, principalmente agências de controle sanitário; 

• Controle de acesso das fronteiras; 

• Desinfecção de pessoal, materiais e locais públicos de maior circulação; 

• Transporte de materiais e insumos de saúde, alimentos e outros, por modal aéreo 

e terrestre; 

• Ações de suporte ao sistema de saúde e campanhas de vacinação, com pessoal e 

montagem de postos de triagem; 

• Ações de doação de sangue, em suporte aos hemocentros; 

• Capacitação de agentes públicos de desinfecção e agentes de saúde; 

• Ações de conscientização da população; 

• Ações de repatriação, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores; 

• Distribuição de cestas básicas à Comunidades Indígenas; 

• Realização de Ações Cívico Sociais; e 

• Atendimento nos Hospitais de Guarnição das Regiões de Fronteira. 

As ações desenvolvidas pelas Forças Armadas na região amazônica frente à 

pandemia do COVID-19 fortalecem os laços da força com a sociedade civil e evidencia 

a presença dos militares em regiões desassistidas pelo Estado, proporcionando o 

atendimento à população nas regiões mais remotas da Amazônia, bem como a 

comunidade indígena presente na região.  

Como resultado da Operação COVID-19 na Amazônia Oriental, em uma única 

ação em sua área de responsabilidade o C Cj N produziu mais de nove mil máscaras 

pelo Parque de Manutenção/8 e distribuíram, mais de 16 mil cestas básicas entregues 
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por militares em diversas regiões, como a ilha do Marajó, houve uma ação cívico-

social em Tiriós para a assistência de saúde e social aos povos indígenas, distribuição 

de kits de alimentação em aldeias e, aproximadamente, dois mil locais, entre públicos 

e privados, receberam a descontaminação para mitigar a propagação do vírus. 

No tocante à assistência aos povos indígenas durante a pandemia do 

coronavírus, o Ministério da Saúde, por meio das Forças Armadas, efetivou a chegada 

de mais de 1 milhão de equipamentos e insumos aos 34 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas (DSEI) do país. Além disso, estão sendo realizados o envio de 

equipamentos, insumos e apoio de pessoal aos Hospitais Militares próximos a 

comunidades indígenas como em São Gabriel da Cachoeira, tabatinga e Vale do 

Javari no Amazonas; Boa Vista (RR), Oriximiná (PA) e na população Xavante (MT). 

 

   

Figura Nr 17: Op COVID 19 em apoio às Comunidades Indígenas. (Fonte: COTER) 
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       Figura Nr 18: Resumo de resultados da Op COVID 19 em missões indígenas. (Fonte: COTER) 

 

5.1.9 Infraestrutura de Transporte 

O Exército Brasileiro tem sido partícipe, ao longo da sua história, no apoio à 

infraestrutura do Brasil, por meio de sua Engenharia, principalmente na região 

amazônica. Desde os tempos coloniais a engenharia militar está presente na 

Amazônia, por meio dos vários fortes estratégicos ao longo da fronteira amazônica. A 

imposição de romper a dependência aos rios para favorecer a integração regional, a 

engenharia não só construiu estradas, mas também ferrovias e pontes, estendendo 

linhas telegráficas no passado e estabelecendo estruturas que colaboram para o 

desenvolvimento regional. 
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Figura Nr 19: OM subordinadas 2º Gpt E (Fonte: eb.mil.br) 

 

No tocante à manutenção e construção da rede de estradas, destaca-se a 

pavimentação da BR-230/PA, uma rodovia estratégica para a logística e integração 

nacional. Mais 32 quilômetros das obras de pavimentação da rodovia BR-230, 

conhecida como Transamazônica, que liga o município de Itupiranga a Novo 

Repartimento, no Pará, faz parte das obras de 102 quilômetros do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que conta com R$ 219 milhões de 

investimento em parceria com o Exército Brasileiro. 

 

“A pavimentação da Transamazônica é estratégica para a 

integração nacional e vai proporcionar melhores condições de 

frete, melhorando o escoamento da produção agroindustrial da 

região”. (Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro Infraestrutura, 

2020) 

 

A Transamazônica é a terceira maior rodovia do Brasil, percorrendo os estados 

da Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Amazonas. A estrada possui 

cerca de quatro mil quilômetros de extensão e encontra-se em fase de obras. 

Ressalta-se também o projeto de construção de uma ponte sobre o Rio Xingu, 

em Belo Monte, na BR 230/PA ligando as cidades de Altamira a Anapu pela BR-230, 

que, atualmente é feita por balsas. Tal projeto contará com a participação do Exército 

Brasileiro. 

Além disso a pavimentação do trecho de 65 km da BR-163, depois de 40 anos 

grandes atoleiros, entre os municípios de Novo Progresso (PA) e Itaituba (PA), 
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assumida pelo Exército já foi concluída. Do total de 730 km da rodovia entre a divisa 

do Mato Grosso até o Porto de Miritituba no Pará, ainda resta asfaltar 100 km, 

distribuídos em dois trechos. O primeiro é justamente o que está sob a 

responsabilidade do Exército. A BR 163 promoveu a ocupação na região e hoje é o 

principal corredor de exportação da produção de grãos do Centro-Oeste, além de 

garantir empregos diretos e indiretos durante as obras. 

 

5.2 EFEITOS DA PRESENÇA MILITAR NA AMAZÔNIA 

 

  A presença militar na Amazônia gera grandes reflexos para o seu 

desenvolvimento e sua integração para as demais regiões. Um dos óbices da região 

amazônica é justamente a pouca densidade demográfica, devido, principalmente, a 

sua grande extensão e peculiaridades da sua vegetação, clima e hidrografia. 

Nesse escopo, as Forças Armadas possuem capacidades que permitem o seu 

desdobramento em grande parte da região, seguindo sua Estratégia Nacional de 

Defesa, que prioriza a região amazônica. O Exército Brasileiro, em especial, dispõe 

de cerca de 30.000 militares servindo na Amazônia, representando cerca de 15% da 

população, promovendo o crescimento de núcleos habitacionais, o aumento da renda 

per capita e o apoio constante em operações subsidiárias. 

 

                    Figura Nr 20: Efetivo das FA por regiões geográficas. (Fonte: MD) 
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                       Figura Nr 21: Efetivo de militares por população. (Fonte: MD) 

 

Como vimos nas ações de Defesa na região amazônica, os reflexos 

socioeconômicos da atuação das Forças Armadas na região são essenciais para o 

seu desenvolvimento e integração regional.  

As ações de segurança contra ilícitos transfronteiriços na faixa de fronteira, a 

vigilância na extensa área fronteiriça e a participação em Operações de Coordenação 

e Cooperação com Agências (OCCA) garantem um menor fluxo de drogas na região, 

o aumento da segurança nas diversas localidades e a repressão ao crime organizado, 

promovendo o desenvolvimento regional.  

 

 

Figura Nr 22: Operações na faixa de fronteira. (Fonte: COTER) 
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As ações ambientais realizadas pelas Forças Armadas no contexto das 

Operações Verde Brasil 1 e 2 influenciaram no desenvolvimento da região amazônica. 

As ações preventivas realizadas por meio da informação à população da região, no 

tocante ao cumprimento das leis ambientais, conscientização de preservação do meio 

ambiente, evitando queimadas, desmatamentos, exploração mineral e animal ilegal, 

promoveram a oportunidade, dessa sociedade, de agir de forma sustentável para sua 

subsistência. 

Já as ações repressivas, em apoio as agências fiscalizadoras, resultaram em 

importante diminuição dos delitos ambientais, o que foi fundamental para o controle 

das queimadas e desmatamentos, bem como para a identificação dos diversos atores 

causadores do desequilíbrio ambiental. 

A Operação Verde Brasil teve, e prorrogada até novembro de 2020, terá um 

importante papel na projeção de poder do País, no cenário nacional e internacional. 

As pressões internacionais, seja de outros países, ou de Organizações Não 

Governamentais, bem como no ambiente interno, pela mídia, sociedade civil e atores 

políticos, serviram para aumentar o “esforço de guerra” no combate aos crimes 

ambientais. A recriação do Conselho da Amazônia, o investimento por meio de 

recursos estatais e da rede privada e as ações diretas propriamente ditas, culminaram 

em excelentes resultados na referida operação e o avanço da agenda ambiental, 

acalmando os ânimos dos atores já mencionados e, principalmente, proporcionando 

o desenvolvimento regional. 

Uma importante ferramenta para o progresso e a integração regional na Amazônia 

são os programas de apoio à inclusão digital, infraestruturas básicas e da pesquisa 

científica. O Exército Brasileiro, neste século, em parceria com outras instituições, 

colaborou com sua capacidade logística na instalação de cabos ópticos, em 

programas como o GSAC, dando acesso à internet para a população mais carente, 

na construção e manutenção (Programa Calha Norte) de estruturas de saúde, 

educação, transporte e comunicações, em diversas localidades isoladas, propiciando 

enorme avanço para a integração da região ao restante do Brasil. 

Na questão econômica, as diversas organizações militares espalhadas na região 

amazônica alavancam o setor secundário e terciário, por meio dos milhares de 

militares lotadas nessas unidades militares, bem como aumentam a renda per capita 

de diversas cidades, tendo como reflexos uma grande parcela no crescimento da 

economia regional. 
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Ressalta-se a participação do Exército Brasileiro, por meios de suas Unidades 

de Engenharia, na recuperação e manutenção de estradas e pontes, nessa região tão 

peculiar pelo seu clima chuvoso, vegetação densa e grande hidrografia. Neste século, 

sendo mais específico, em grande volume nos últimos anos, a engenharia militar 

promoveu enorme integração da região amazônica, fortalecendo o agronegócio, a 

pecuária e a bioeconomia, gerando empregos e a exploração sustentável desta rica 

região. 

Outrossim, a questão social, dando oportunidade de renda e crescimento 

profissional para jovens sem boas perspectivas, seja por falta de uma boa educação 

ou por falta de mercado de trabalho, o serviço militar cumpre com bastante destaque 

um papel fundamental no desenvolvimento humano. Na saúde, os hospitais militares 

e postos de saúde prestam grande apoio à população local, cumprindo com 

excelência seu papel de suporte para todos, inclusive a comunidade indígena, a qual 

tem um excelente relacionamento, garantindo a soberania e a integração territorial. 

Por fim, a participação das FA, em especial do Exército Brasileiro, proporcionou 

grandes resultados que contribuíram para o desenvolvimento da integração da região 

amazônica, dentre os quais destacamos: sua enorme presença na região, sua grande 

colaboração na infraestrutura de transportes, por meio de diversos modais e 

manutenção da rede viária, na logística terrestre e no apoio às localidades longínquas, 

propiciando a defesa da soberania em consonância com a integração nacional.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os reflexos da estratégia de Defesa na região amazônica, neste século, estão 

proporcionando o desenvolvimento de sua integração regional de forma bem evidente 

e, por vezes, com denotado protagonismo das Forças Armadas no cenário nacional. 

 As ações das FA previstas na Constituição Federal estão sendo plenamente 

cumpridas, apesar de todas as dificuldades, principalmente orçamentárias, da pasta 

de Defesa. 

 Em síntese, o Exército Brasileiro possui capacidades que mitigam os 

diversos desafios apresentados pela região amazônica, principalmente no tocante à 

sua integração regional.  

 O Ministério da Defesa, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento 

Regional aliam programas e projetos em prol desta vasta região que proporcionam 

efeitos muito positivos para a manutenção da soberania nacional, defesa de suas 

fronteiras, desenvolvimento socioeconômico e psicossocial e projeção de poder frente 

à grande cobiça internacional. 

 Tais ações promovem um grande aumento da credibilidade da F Ter perante 

o público interno no aumento de operações subsidiárias de apoio à população e à 

integração regional e no cenário internacional, particularmente devido à grande 

dissuasão das ações de defesa. 

 A divulgação positiva da Força, no último século, é resultado da excelência 

na condução de execução de suas tarefas em prol do País, em especial na região 

amazônica. 

  Conclui-se que, os reflexos da estratégia de defesa no desenvolvimento da 

integração regional na região amazônica são altamente positivos, com tendência a 

cada vez mais, se fazer presente na região, colaborando sobremaneira do 

desenvolvimento regional. 
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