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RESUMO 

 

O PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA E SUA RELAÇÃO COM A 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA E MEIO AMBIENTE 

 

 

AUTOR: Bruno Roverato Ghussn 

ORIENTADOR: Ten Cel Inf Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

O Brasil, um dos maiores e mais ricos países em biodiversidade no mundo, enfrenta questões 

complexas e delicadas acerca de sua soberania territorial, biológica e relativa a recursos 

naturais. Frente a isso, foram elaborados documentos oficiais do governo que regem as 

medidas orçamentárias, de infraestrutura, estratégicas e de efetivos por trás de suas Forças 

Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. Esses documentos, sendo o principal deles o 

Livro Branco de Defesa Nacional, versam sobre as capacidades atuais e futuras da nação no 

quesito defesa da soberania, gerando cada vez mais projetos tecnológicos e 

desenvolvimentistas em prol da maximização das capacidades defensivas da soberania 

brasileira, como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O objetivo do trabalho 

foi analisar o alinhamento ideológico presente no Livro Branco, no “Livro Verde” e nas ações 

desenvolvidas pelos Pelotões Especiais de Fronteira (PEF) ao longo do território brasileiro, 

especialmente na Região Amazônica. Como forma de obter as bases teóricas e potenciais para 

o desenvolvimento e, ao término do trabalho, para a conclusão dos estudos foi realizada uma 

pesquisa documental que envolveu os processos, programas, projetos e ações desenvolvidas 

pelo Governo, na figura das diversas agências e, principalmente do Exército Brasileiro, na 

região. Finalizado o processo de organização e pesquisas foi obtida uma conclusão positiva 

acerca das capacidades de Defesa Nacional do Brasil envolvendo, de maneira agregada, o 

desenvolvimento de medidas sustentáveis e voltadas ao Meio Ambiente, afastando e 

invalidando as afirmações acerca da incapacidade brasileira na gerência da Amazônia que são 

discutidas mundo afora. Além disso, a obra garante abertura para novos estudos relacionados 

ao assunto e geração de outras conclusões e pontos de vista em prol do desenvolvimento da 

ciência brasileira acerca dos assuntos em questão. 

 

Palavras-chave: Amazônia. PEF. Livro Branco. Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

O PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA E SUA RELAÇÃO COM A 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA E MEIO AMBIENTE 

 

AUTHOR: Bruno Roverato Ghussn 

ADVISOR: Ten Cel Inf Carlos Eduardo Luz Gabriel 

 

Brazil, one of the largest and richest countries in biodiversity in the world, faces complex and 

delicate questions about its territorial, biological and natural resource sovereignty. Brazilian 

government elaborated some documents that rules budgetary, infraestruture, strategic and of 

staff behind it´s Armed Forces, Army, Navy and Air Force. These documents, mainly the 

National Defensa White Paper, conducts the nation's current and future capabilities in the 

defense of sovereignty, generating more and more technological and developmental projects 

in favor of maximizing the defensive capacities of Brazilian sovereignty, such as the 

Integrated Border Monitoring System. The objetive of this work was to analyze the 

ideological alignment present in the White Paper, in the "Green Paper" and in the actions that 

are developed by the Special Frontier Platoons (PEF) along Brazilian territory, especially in 

Amazon. As a way of gathering the theoretical and potential bases for development, from the 

beginning to the end of the work, it was developed a documental research about all the 

actions, projects and operations that were elaborated by the Brazilian government, it´s 

agencys and the Brazilian Army in the region. By the end of all the processes of organization 

and researching it was generated a positive conclusion about the Brazilian capacities of 

nacional defense, that envolves sustentability focused on the enviroment, departing the 

statements about the lack of capacities of Brazilian Amazon ruling that are discussed 

worldwide. Furthermore, the work ensures openness for new studies related to this subject 

and the generation of other conclusions and points of view in favor of the development of 

Brazilian science about the subjects in question. 

 

Keywords: Amazon. PEF. White Paper. Development. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O Brasil, um dos maiores países do mundo, não perde prestígio quando a questão é 

relacionada à biodiversidade em seu território, principalmente na Amazônia, a maior floresta 

tropical do mundo. No entanto, o país apresenta variados problemas relacionados a essa 

abundância de recursos. Questões relacionadas ao tráfico de espécimes nativos, madeira e 

diversos outros recursos naturais imperam na imponente floresta amazônica.  

Segundo o caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988, Brasil (1990) as Forças 

Armadas têm como função primordial a defesa da Pátria e, por Pátria, entende-se toda a 

territorialidade brasileira, sua população, biodiversidade e recursos que são afetados a todo 

instante na Amazônia. Fez-se necessário, então, a elaboração de um compilado de textos que 

contêm práticas de gestão ambiental voltadas para as Forças Armadas que são, muitas vezes, 

as únicas vertentes estatais nos lugares mais inóspitos do Brasil. Em junho de 2017 foi 

celebrado o lançamento do “Livro Verde”, o livro tem por finalidade oficializar, padronizar e 

evidenciar as ações das Forças Armadas quando em relação à preservação, recuperação e 

fiscalização do Meio Ambiente no Brasil inteiro.  

O estudo e análise desse documento, visando comparar e nortear com a Estratégia de 

Nacional de Defesa visa observar as informações mostradas e evidenciar se podem garantir a 

capacidade protetiva das Forças Armadas brasileiras na Amazônia. A fragilização dessa 

competência pode acarretar diversos problemas ambientais como degradação, extinção de 

espécies animais e vegetais, desperdício de recursos etc. Porém, além dessa questão, há um 

problema ainda maior: o interesse externo, afetando a soberania brasileira. Assim, evidencia-

se a questão: As diretrizes explicitadas no “Livro Verde” e, eventualmente praticadas, 

possibilitam a melhor gestão possível de nossos recursos vegetais, animais e minerais da 

Amazônia e consequentemente afastamento dos interesses internacionais em tomar posse da 

mesma?  

A atuação das Forças Armadas na figura dos PEF nessas ações facilita ou dificulta que 

esse gerenciamento adequado ocorra? Esta pesquisa torna-se importante para permitir que, 

caso seja verificada necessidade mediante os estudos das informações colhidas, crie-se um 

alerta aos desenvolvedores e atores ativos dessas práticas de gerenciamento para a atualização 

cada vez mais constante das obras que norteiam a Estratégia Nacional para defesa do Brasil. 
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1.1 OBJETIVOS  
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Apresentar as medidas de gerenciamento ambiental que os PEF realizam a fim de 

associá-las com as medidas descritas na Estratégia Nacional de Defesa e no Livro Defesa & 

Meio Ambiente. 

1.1.2 Objetivos específicos  
 

Apresentar as considerações acerca da definição de Meio Ambiente. 

Apresentar as questões internacionais acerca das problemáticas relacionadas à 

soberania brasileira e seu Meio Ambiente. 

Apresentar as ações desenvolvidas nos PEF 

Apresentar as capacidades do SISFRON e de sua implantação nos PEF. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 MEIO AMBIENTE 
 

Para que a pesquisa seja entendida com maior aproveitamento faz-se necessário 

entender alguns dos conceitos que irão acompanhar todo o andamento do trabalho, dentre eles 

está o conceito de meio ambiente. Segundo o Art. 3° da Lei n°. 6.938, de 31 de agosto de 

1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente entende-se que meio ambiente 

é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Dessa forma, o meio ambiente é visto como o “conjunto de elementos naturais, água, 

terra, e ar. Entretanto, também o caracteriza como espaço físico, o conjunto de elementos 

artificiais criados pelo homem.” (RODRIGUES, 2013, p. 17). Ainda segundo Rodrigues, na 

mesma obra, o meio ambiente caracteriza-se pela união dos diversos agentes presentes num 

local, sejam esses naturais ou artificiais e por sua interação, ou seja, a relação da vida com o 

espaço físico já existente ou moldado. 

Somada a essa definição existem alguns equívocos sobre a região amazônica e sua 

imponência, como citado por Loureiro, 2002, a Amazônia seria um ecossistema homogêneo 

possuidor de rios e igarapés por toda a sua extensão, que a sua natureza reflete atrasos 

regionais em comparação com o resto do Brasil e que a floresta amazônica seria auto 

recuperável e inesgotável. Porém, as ações de desmatamento, “um desastre sem precedentes 

contra o maior patrimônio natural do planeta Terra, contra a economia e a sobrevivência dos 

habitantes naturais”, (LOUREIRO, 2002, p. 113), têm demonstrado, em contraponto, sua 

incolumidade. 

Segundo o “Livro Verde” (p.14) o Ministério da Defesa utiliza o Centro Gestor e 

Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) como ferramenta para 

proteger a “Amazônia Legal”. Esse conceito foi criado para facilitar a delimitação de um 

espaço geográfico que englobasse o bioma Amazônia e as regiões que, junto a esse bioma, 

compartilhassem das mesmas situações sociais, econômicas e ambientais. A chamada 

“Amazônia Legal” corresponde a 61% do território nacional, engloba diversos estados e ainda 

possui outros biomas em sua composição, como o Cerrado e o Pantanal. (DICIONÁRIO 

AMBIENTAL, 2014). 
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Ainda segundo o artigo citado acima, a Amazônia Legal possui ainda mais aspectos 

fisiográficos como a Bacia Amazônica e a sua fauna e flora extremamente ricas, 

ultrapassando a casa dos milhões em quantidade de espécies locais. 

Figura 1 - Amazônia Legal 

 
Fonte: IBGE (2014) 

Tomando como base a Figura 1, acima, tem-se que a Amazônia Legal abrange mais de 

um estado brasileiro, gerando interesse Federal na região, trazendo à tona o “Livro Verde” e 

as medidas governamentais federais para o desenvolvimento e controle da região, seja esse de 

cunho limítrofe, criminal ou social. Entra em questão, então o uso das Forças Armadas 

brasileiras, principalmente, nas ações nessa região. 

2.2 DIREITO INTERNACIONAL E O MEIO AMBIENTE 
 

Segundo ABDALA (2007) o Direito Internacional discute com prioridade a 

responsabilidade internacional dos Estados e da sociedade por danos ambientais. Assim, ao 

formalizar obrigações e regulamentações de atuação para que haja uma espécie de controle 

centralizado nas ações dos países em seus territórios, visa-se o gerenciamento do meio 
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ambiente para que, no futuro, a própria comunidade internacional ainda possa usufruir desses 

recursos sem qualquer tipo de prejuízo causado por uma minoria de agentes ou Estados.  

 

Apesar da mobilização internacional para tratar da conservação de florestas, 

seus resultados explicitam mais controvérsias e disputas que convergências 

políticas, representada pela reduzida capacidade diplomática em alcançar 

consensos sobre programas e metas. (ABDALA, 2007, p. 6)  

 

Ou seja, sem a convergência política citada pelo autor, as manobras políticas, 

financeiras e por vezes criminosas são postas frente a frente para com os agentes estatais que 

se encontram presentes na Amazônia Brasileira, as Forças Armadas do Brasil, no caso em 

questão. Essas manobras acabam por dificultar as missões daqueles indivíduos que ali 

trabalham, acarretando atrasos cada vez maiores no desenvolvimento da região devido ao 

elevado índice de problemas transfronteiriços, tráfico de espécimes, contrabando de madeira 

entre outros crimes. 

  

 

 Tomando como base a figura acima, é possível evidenciar que o bioma Amazônico 

possui dimensões tão estrondosas que abrangem não só o Brasil, mas diversos países da 

América do Sul, sendo necessário destacar o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e a 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que oficializam e congregam 

esforços em prol deste ambiente, haja vista seus signatários. Essa característica serve de 

Figura 2 - Amazônia internacional 

Fonte: ONU (2020) 
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combustível para outras questões acerca do controle, desenvolvimento e proteção da região 

em que, muitas vezes, os países não compartilham da mesma capacidade protetiva ou 

simplesmente não dão a devida importância para a preservação do bioma. A questão maior, 

porém, é evidente no tocante ao fator global de interesse no bioma. 

A dimensão internacional da Amazônia em nível global refere-se à atenção 

que o mundo vem dando à região pelo seu importante papel nas mudanças 

climáticas e abundância de recursos naturais cada vez mais demandados pela 

economia ao redor do mundo. Tal atenção tem alertado os países amazônicos 

sobre os cuidados que merece a região sob a ameaça de contestar a própria 

soberania sobre esses territórios. (CABRAL e CHAVES, 2017, p.9) 

 Algumas entrevistas, manchetes, artigos e obras acerca da tutela da Amazônia por 

órgãos ou Estados de diversas regiões do globo vêm “colocando em dúvida a soberania dos 

países amazônicos sobre a região, por não cuidarem como deveriam da região” de acordo com 

ARAGÓN (2008, apud ARAGÓN, 2018, p.9). Questões como essa acabam contestando a 

soberania dos países e suas capacidades militares também. Estas, no caso brasileiro, são de 

responsabilidade das Forças Armadas, segundo o Art. 142 da CF/88. (BRASIL, 2020). 

2.3 MINISTÉRIO DA DEFESA E MEIO AMBIENTE 
  

 O Ministério da Defesa, como responsável por exercer o comando das três Forças 

Armadas brasileiras (Exército, Marinha e Aeronáutica) elabora operações e documentos que 

regem as estratégias de defesa nacional. Entre essas diversas obras elaboradas estão o Livro 

Branco da Defesa Nacional e o Livro Defesa & Meio Ambiente, que serão citados a seguir. 

2.3.1 Livro Branco e Estratégia Nacional de Defesa 
 

 A obra foi publicada a partir da Lei Complementar n°136, de 25 de agosto de 2010, 

porém, foi lançado somente em 2012. Esse livro possui em sua composição tópicos que 

dispõem sobre dados estratégicos, orçamentários, materiais e que versam sobre as mais 

diferentes operações, estratégias nacionais, ações de promoção da paz e ajuda humanitária.  

 O livro versa sobre as Forças Armadas em suas mais íntimas organizações, 

capacidades e peculiaridades além explicitar visões estratégicas de futuro, do ambiente 

estratégico, de pessoal e efetivo, economia da defesa (em que são tratadas as despesas e suas 

evoluções) e até mesmo de regimes e tratados que o Brasil se fez signatário.  
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 Inclusos no livro estão a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de 

Defesa (END). A END, baseada na PND, lista de maneira simples e objetiva quais serão as 

estratégias e estruturas que a nação brasileira deverá organizar para garantir uma defesa eficaz 

do próprio país, seja em tempo de paz ou de conflito.  

A END lista, como exemplos de Capacidades de Defesa: Proteção, Pronta-

resposta, Dissuasão, Coordenação e Controle, Gestão da Informação, 

Capacidade Logística, Mobilidade Estratégica, Mobilização e 

Desenvolvimento Tecnológico de Defesa; em seu dimensionamento 

conjunto, permitem gerar efeito dissuasório frente a ameaças e preservar os 

interesses nacionais do País, em um horizonte temporal determinado. 

(BRASIL, 2020, p.35) 

GALVÃO (2011) afirma que a “Lei de Inovação Tecnológica” (Lei 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004) é composta por artigos que alcançam as Forças Armadas no tocante da 

evolução tecnológica que a segurança brasileira necessita. Assim sendo, ele também propõe 

que as mudanças propostas pela lei são capazes de aumentar a eficiência e o potencial de 

nossas forças, haja vista as mudanças organizacionais e do ambiente que ainda não haviam 

sido colocadas em prioridade pelas instituições públicas até o momento de regulamentação da 

lei.  

O Brasil, dessa forma, demonstrou interesse em adotar novos materiais, tecnologias e 

métodos para aprimorar sua capacidade de defesa. Paralelo a esse interesse foram elaborados 

projetos como o Programa de Radares e de Rádios Definidos por Software, Sistema Integrado 

de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), Projeto Guarani, Astros 2020, como citado por 

SCHONS et al. (2020) e, ainda, aqueles diretamente voltados e relacionados à Amazônia: 

Projeto Implantação da Organização Militar do Comando Militar da Amazônia (CMA), 

Projeto Implantação de Organização Militar no Comando Militar do Norte (CMN), Projeto 

Logística Sustentável na Amazônia e Projeto Segurança Energética. 

Somando-se a esses projetos do Exército existem ainda os projetos das outras Forças, 

que são o Programa Gripen NG, Programa da aeronave de transporte e reabastecedora KC-

390 e de lançamento de satélites da Aeronáutica e o Programa de Obtenção das Fragatas 

Classe Tamandaré (PCT) e o PROADSUMUS, visando aumentar o poder de combate dos 

Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.  
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2.3.2 Livro Defesa & Meio Ambiente  

 

 Apesar da vertente de defesa nacional em relação às Forças Armadas e a possíveis 

conflitos, houve uma preocupação também com temas visando sustentabilidade. Gerando, 

assim, um estudo acerca da integração de defesa nacional e meio ambiente e a elaboração do 

“Livro Verde”. 

O livro, que teve seu lançamento celebrado em 5 de Junho de 2019 (data em que 

também é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído na Conferência de 

Estocolmo, em 1972), objetiva divulgação e difusão das boas práticas de gestão ambiental 

elaboradas e utilizadas pelo Ministério da Defesa e, consequentemente, pelas Forças Armadas 

Brasileiras. Essas ações ministeriais são iniciativas que visam garantir maior segurança 

jurídica nas áreas sob proteção oficial do Brasil.  

Figura 3 - Celebração do lançamento do “Livro Verde” 

 
Fonte: DPIMA (2019) 

 

Em entrevista, o então Ministro da Defesa Raul Jungmann, declarou que “as 

instituições militares são as que, tradicionalmente, mais preservam o meio ambiente no Brasil. 

Essa contribuição para preservar nossa casa comum, que é o planeta Terra, faz parte da 

cultura dessas organizações".  

Com essa nova publicação, compartilhamos com a sociedade informações 

sobre as medidas de proteção, preservação, sustentabilidade e recuperação; e 

sobre as operações em apoio ao meio ambiente por meio das quais o 
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Ministério da Defesa e as Forças Armadas participam do esforço global em 

prol do meio ambiente. (JUNGMANN, 2017, p. 5). 

A obra conta com capítulos que versam sobre proteção, preservação, sustentabilidade, 

recuperação e sobre as operações que são desencadeadas em apoio ao meio ambiente, além de 

destacar a legislação pertinente que abarca e oficializam as informações presentes no livro. 

No capítulo Forças Sustentáveis, são explicitados na página 9 os cinco eixos em que a 

Agenda Ambiental na Administração Pública, conhecida também como A3P, se baseia, que 

são: 

 

 O uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

 A gestão adequada dos resíduos gerados; 

 A qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

 A sensibilização e a capacitação dos servidores; 

 Licitações e construções sustentáveis. 

A Portaria N°386, de junho de 2008, que aprovou as Instruções Gerais para o Sistema 

de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército, possui os eixos citados que vieram a ser 

reafirmados e ratificados no “Livro Verde”. Esse alinhamento comprova a preocupação 

internalizada como alicerce nas vias de pensamento dos mais altos escalões das Forças 

Armadas com a preservação do meio ambiente. De forma que não fosse necessário aguardar a 

produção de documentos que abordam essas práticas para que fossem operacionalizadas. 

Essa preocupação com o tema sustentabilidade vem sendo cada vez mais frequente ao 

passo que os abusos nas diversas regiões são explicitados. A tecnologia, os programas de 

proteção, fiscalização e desenvolvimento dos diversos rincões do país (principalmente a 

região que compreende a Amazônia Legal) facilitam a visualização dos danos que crimes 

ambientais e transfronteiriços podem causar à população, fauna, flora e à própria soberania de 

um Estado. 

2.4 EXÉRCITO BRASILEIRO E O MEIO AMBIENTE 

 

 Como observado anteriormente, o Brasil demonstra claras intenções de garantir sua 

soberania enquanto desenvolve sustentabilidade, o bem estar e o desenvolvimento de seu 



19 
 

meio ambiente. Caracterizadas pelos livros Branco e “Verde” e pelo aperfeiçoamento de 

portarias e normas gerais semelhantes às citadas acima.  

 O Exército Brasileiro, como sendo a Força Armada de maior efetivo absoluto e de 

superior presença nas regiões mais afetadas pelos crimes transfronteiriços e ambientais tem 

papel fundamental na combinação dos aspectos anteriormente citados, que são a Defesa 

Nacional e o Meio Ambiente. 

 Tradicionalmente, o Exército Brasileiro demonstra interesse em preservar o meio em 

que opera, desenvolve e vive. Esse interesse é amplamente verificado nos Pelotões Especiais 

de Fronteira que, mesmo anteriormente ao lançamento do “Livro Verde”, já desempenhavam 

ações diretamente norteadas com os cinco eixos citados pela A3P, citadas no capítulo anterior. 

 Sendo assim, foi desenvolvido o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

(SISFRON), que vem sendo amplamente utilizado para monitorar as fronteiras brasileiras de 

forma integrada, com sistemas de satélites, radares e das próprias organizações militares, 

servindo de ferramenta para a tomada de decisões quando o assunto é a fronteira terrestre e os 

delitos que a envolvem.  

2.4.1 Programa Estratégico (SISFRON) 

 

O programa visa colocar o controle do Exército em posição de vantagem em relação à 

gestão de suas fronteiras e aos problemas que existem nelas. O projeto estratégico, em suas 

propostas iniciais, propõe incorporar aos pontos de controle de fronteira uma série de 

tecnologias que ampliarão as capacidades de reconhecimento dos delitos relacionados às 

fronteiras brasileiras e possibilitarão aos militares se antecipar aos problemas, reduzindo os 

danos que eventualmente venham a ser causados ou até mesmo coibindo-os. 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON é um 

sistema de sensoriamento e de apoio à decisão em apoio ao emprego 

operacional, atuando de forma integrada, cujo propósito é fortalecer a 

presença e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de 

fronteira terrestre, potencializando a atuação dos entes governamentais com 

responsabilidades sobre a área. (EPEX, 2021). 

 O projeto envolve uma ampliação de capacidades pautada na tecnologia, de forma que 

o Exército não necessite de um aumento de efetivos para garantir o controle eficaz na região, 
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bastando, apesar de custosa, a implantação de tecnologias como equipamentos de visão 

termal, modernização de armamentos, radares, sensores e sistemas. 

 Além das vantagens citadas anteriormente o programa ainda possui capacidades de 

geração de empregos, capacidades tecnológicas nacionais e de renda. 

O Programa vem contribuindo para o aumento da capacitação tecnológica, 

da autonomia e da sustentabilidade da base industrial de defesa, com a 

aquisição de itens de alto valor agregado e com a diversificação da pauta de 

exportação nacional, contribuindo assim para a geração de empregos e de 

renda nos setores de tecnologia e infraestrutura. (EPEX, 2021). 

Figura 4 - Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

 

 

 
Figura 5 - Equipamentos utilizados no SISFRON 

 
Fonte: EPEX (2021) 

Fonte: Governo Federal (2011) 
 



21 
 

2.4.2 Atuação do Exército Brasileiro na faixa de fronteira amazônica (Pelotões Especiais 

de Fronteira) 

 

 O Exército Brasileiro, por meio de suas tropas, organizações militares e estratégias, 

adotaram medidas para enrijecer o controle das fronteiras nas áreas em que a presença do 

Estado fosse deficiente. No ano de 1950 foi criado o primeiro Pelotão Especial de Fronteira 

(PEF). Essa criação deu-se pela relação benéfica entre a necessidade geoestratégica de 

destacar frações em locais antes não ocupados por agentes estatais e a intenção do Estado de 

garantir apoio às populações que ali vivem, sendo principalmente indígenas.  

DHENIN (2018) confirma a afirmação acima em “alguns PEF foram construídos 

também por fazer fronteira com países considerados, num determinado momento, indutores 

de ameaças na região.” e em “de acordo com os elementos produzidos pelo EB, a vigilância e 

a proteção da fronteira (atividade-fim) são complementadas pelas Ações Cívico-Sociais 

(ACISO).”.  

Assim, essas unidades militares são de suma importância para o desenvolvimento 

nacional da região e, principalmente para o controle das fronteiras terrestres brasileiras. A 

Instrução Provisória C 72-20 – O Batalhão de Infantaria de Selva define a missão de um PEF 

como:  

A vigilância da fronteira, cooperando ainda com a vivificação da área. 

Assim, as suas tarefas não se limitam à atividade militar, estendendo-se 

também às atividades complementares. Estas últimas ligam-se basicamente à 

produção, em pequena escala, de gêneros alimentícios de origem vegetal e 

animal e à prestação de serviços para si próprio e para a comunidade civil 

existente ao redor do aquartelamento. (IP 72-20 - O BATALHÃO DE 

INFANTARIA DE SELVA, 1997, p. 9-4) 

 Como já foi verificado anteriormente, há uma intenção de implantar novas 

capacidades tecnológicas relacionadas ao SISFRON nos PEF, ampliando suas capacidades 

sem, necessariamente, aumentar de maneira relevante seu efetivo ou modificar 

completamente suas estruturas. 
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 Fonte: Luedy (2018) 
 

 

Fonte: IBGE (2020) 

Figura 6 - Organizações militares na fronteira segundo no CMA 

 Figura 7 - Densidade demográfica do Brasil em 2010 

27 ORGANIZAÇÕES MILITARES NA FRONTEIRA 

 

2 COMPANHIAS (180 MILITARES/Cia) 
 

21 PELOTÕES (60 MILITARES/Pel) 

 

4 DESTACAMENTOS (20 MILITARES/Dst) 
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 Utilizando os dados anteriores (Figuras 6 e 7) é possível verificar que houve, e ainda 

há, empenho em vivificar as regiões com maior vazio demográfico. Esse vazio demográfico, 

apesar de estar repleto de culturas indígenas locais, demonstrava também um vazio 

econômico decorrente da fraca ou inexistente presença do Estado e seus agentes. Um exemplo 

eficiente dessa intenção de desenvolver a região tanto em termos de população como em 

infraestrutura foi a criação da Zona Franca de Manaus (ZFM), em 1957. 

 Dessa forma, foram instalados PEF nos territórios considerados estratégicos para a 

segurança do país considerando os países sul americanos limítrofes ao Brasil e suas questões 

particulares. Além disso, são frequentes as ações realizadas pelas Forças Armadas em prol da 

população e desenvolvimento locais.  

 Outra ação governamental foi o Projeto Calha Norte, de 1985, com o claro objetivo de 

desenvolver e fazer progredir a região amazônica no tocante a ocupar e preparar melhor a 

região, uma vez que o interesse internacional na região vinha em uma crescente constante. 

Com esse projeto, foram criados mais PEF e, dentro da idealização desses pelotões isolados 

nas fronteiras brasileiras estava a intenção de incluir neles agentes de outras instituições, 

incitando uma cooperação entre o Exército e os diversos órgãos governamentais do Brasil.  

 No entanto, segundo MONTEIRO (2011), o PCN sofreu uma acentuada redução de 

verbas e ficou limitado a ações internas às Forças Armadas, como apoio à melhoria e à 

implantação de infraestrutura militar na região amazônica. Dessa forma, os aspectos que o 

projeto teve como objetivos principais: colonização e desenvolvimento, controle territorial e 

defesa nacional, e relações bilaterais com os países vizinhos foram deixados na 

responsabilidade das Forças Armadas. 

Ao atualizar as funções e características dos PEF, o livro “Fronteira do Brasil” (2018) 

afirma que os pelotões especiais de fronteira são os responsáveis pela vigilância do território 

brasileiro na Faixa de Fronteira terrestre e na lista de suas inúmeras atividades estão repressão 

ao narcotráfico, ao contrabando de armas, à biopirataria, à exploração ilegal de madeira e 

minério. Além disso, esses pelotões atuam em projetos estruturantes para o fortalecimento da 

presença estatal na região de fronteira e, ao atuar de forma integrada aos órgãos de segurança 

pública, às outras Forças Armadas e a outras agências governamentais, realizam ações 

chamadas de “subsidiárias”. 
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Essas missões subsidiárias, que visualizam utilidade pública ou de interesse social, são 

exemplos da importância que é dada à região. Missões estas que não somente estão 

incumbidas às Forças Armadas, mas a vários outros órgãos públicos e privados. Estes órgãos 

prezam por realizar parcerias e ações conjuntas, que são chamadas de ações subsidiárias. 

MENIN (2006) cita também a criação, segundo o Decreto n°2.959, de 10 de fevereiro 

de 1999, de uma Força-Tarefa que possui como atribuição o combate a incêndios florestais na 

Região Amazônica.  

Atividades Subsidiárias são, de maneira geral, as ações que as Forças 

Armadas realizam complementando as atividades de outros órgãos ainda 

carentes de meios (materiais e segurança) para atender à essas. São 

denominadas, ainda, de Ações Subsidiárias ou Atividades Complementares. 

(MENIN, 2006, p. 44) 

 

Visando o desenvolvimento cada vez maior dessas regiões o Ministério da Defesa têm 

criado projetos e operações que são responsáveis por levar mais recursos e garantir melhor 

qualidade de vida nesses locais, além de adicionar mais meios para que as Forças Armadas 

presentes no local possam agir com mais eficiência. NUNES (2018) cita alguns desses 

programas: Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), Projeto Rondon (que tem 

por objetivo contribuir para a formação do jovem universitário como cidadão e para o 

desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes) e as operações Ágata e Sentinela. 

Outra operação importante que possui grande relevância na atuação do governo para 

com a região amazônica é a Operação Verde Brasil 1 e 2, a primeira iniciada em 2019. As 

operações citadas atuam na prevenção e repressão de crimes ambientais, focados em 

desmatamento e focos de incêndios. Evidenciando o quão significativa é a questão amazônica. 

Algumas das titânicas proporções de atuação e resultados dessa Operação serão exibidas no 

anexo C do trabalho. 

Para trazer a sensação de segurança e proteção às populações fronteiriças, diz Nunes, 

são realizadas ações e operações voltadas ao longo prazo para a população, essas ações estão 

direcionadas a diversos aspectos, por exemplo, economia, meio ambiente e administração 

local. Assim, é de senso comum a vários autores que o Exército contribui pelos trabalhos de 

ocupação, defesa e preservação das riquezas do Brasil, principalmente nos locais mais 

afastados dos centros urbanos, podendo essas guarnições ser quartéis propriamente ditos ou 

unidades destacadas, como por exemplo, os Pelotões Especiais de Fronteira (PEF). 

 
No presente trabalho, estuda-se a sustentabilidade, com ênfase na gestão de 

água e energia e dimensão psicossocial, dos Pelotões Especiais de Fronteira 

(PEF), por serem comunidades isoladas, com função estratégica e 
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possibilidades de ampliação e influência nas comunidades que surgem ao 

redor. (LANNES, 2017, p. 6)  

 

 Além dos aspectos relacionados à sustentabilidade, economia e desenvolvimento a 

segurança também é realizada de forma plural na região, tanto nos territórios interiores da 

região quanto naqueles que compreendem fronteiras com outros países. Como é verificado na 

página 76 do livro Fronteiras do Brasil (2018) o Brasil, munido de sua legislação vigente, 

delegou uma importante tarefa às suas Forças Armadas em que essas são responsáveis por 

atuar na faixa de fronteira de diversas maneiras. Primeiramente amparadas nas LC n°97/1999 

e LC n°117/2004 e, mais recentemente amparada na LC n°136/2010 as FA foram incumbidas 

de realizar missões que permeiam a garantia da Lei e da Ordem. A seguir, um dos principais 

artigos da Lei n°136/2010. 

Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, 

também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências 

exclusivas das polícias judiciárias, como as de: atuar, por meio de ações 

preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas 

interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade ou de 

qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder 

Executivo, executando, dentre outras, as ações de: 

I – patrulhamento; 

II – revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 

aeronaves; e 

III – prisões em flagrante delito. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

Foi realizada uma pesquisa científica básica estratégica qualitativa. De modo que 

foram buscados referenciais diversos de forma a analisar de maneira sucinta e objetiva, dados 

históricos e concretos sobre ações, projetos, leis e estudos científicos acerca do assunto. 

As informações que foram recolhidas e associadas servirão de base para que, 

futuramente, este estudo possa ser utilizado em outras obras sobre a temática em questão. As 

pesquisas abarcarão dados, acontecimentos, tratados internacionais, fatores externos e 

internos, naturais e artificiais que mudam ao longo dos anos, assim como as operações que 

ocorrem em determinado tempo e local.  

3.2 MÉTODOS  

 

 Neste capítulo é apresentada a classificação da pesquisa, mostrando quais foram os 

métodos utilizados e quais os fatores foram considerados. 

3.2.1 Pesquisa Bibliográfica 
 

 A pesquisa realizada tem como cerne a comparação de dados e estudos prévios acerca 

dos fatores desenvolvidos anteriormente. Estas comparações, algumas pautadas em opiniões 

próprias, outras em dados científicos, foram realizadas dentro das características da pesquisa 

documental que, segundo Lakatos e Marconi (2002, p. 58), é gerada a partir da coleta de 

dados restrita a documentos, sejam escritos ou não, e que constituem fontes primárias, ou seja, 

obras geradas por alguém ou alguma instituição que detém certo conhecimento sobre o 

assunto. 

 Quanto aos objetivos das pesquisas de cunho exploratório realizadas, tem-se a 

intenção de proporcionar uma reflexão maior por parte da maior quantidade de indivíduos 

possíveis, sejam eles pertencentes aos órgãos reguladores dos setores de planejamento 

governamentais ou simplesmente entusiastas do assunto em questão. Ao atingir um número 

considerável de audiência para esse assunto de tamanha importância, quando colocada em 

questão a soberania do Brasil, supõe-se que serão geradas mais discussões e debates sobre o 

assunto, criando, assim, um ciclo virtuoso para a ciência voltada a esse assunto. 
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Fonte: AUTOR (2020) 

 

 Quanto à finalidade de todo o processo, o estudo desse assunto tem a intenção de 

conscientizar a maior parcela possível de pessoas quando às necessidades que as Forças 

Armadas e o governo em si possuem quanto ao controle eficaz de suas fronteiras e também 

dos crimes ambientais e sociais que ocorrem na Região Amazônica. 

 Foram realizadas as leituras e interpretações de obras que versam sobre o assunto em 

questão, além do estudo das operações, acontecimentos, projetos, leis e iniciativas para que 

houvesse uma gama maior de argumentos com a finalidade de que esse trabalho fosse 

concluído com o maior êxito possível.   

Esses dados foram confrontados de forma a resultar em conclusões acerca dos 

objetivos previstos para uma finalização eficiente do trabalho.  Essas conclusões poderão ser 

utilizadas em futuras discussões acerca do assunto e, estas, em ações para melhorar as 

capacidades de nossa força ou mitigar os problemas relacionados às questões amazônicas, 

como sugere a figura 6, acima. 

 

 

. 

Figura 6 - Ciclo objetivado pelo trabalho 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as comparações realizadas a partir das 

conclusões geradas durante as pesquisas realizadas na fase de desenvolvimento. Essas 

comparações visam confrontar as ideias a fim de gerar resultados úteis para salientar a 

importância das discussões acerca do assunto. 

Tem se como primeira conclusão que o Brasil, sendo um dos Estados que possui 

grande parte do bioma amazônico em sua extensão territorial, é capaz de realizar a proteção e 

desenvolvimento de sua parcela amazônica, como vem fazendo no decorrer dos anos com os 

PEF, a Zona Franca e os diversos projetos e programas estratégicos e desenvolvimentistas. No 

entanto, surgem oportunidades de melhoria nas vertentes de investimentos em sistemas e 

projetos cada vez mais tecnológicos para que países e atores externos possam também ter o 

entendimento de que o Brasil não permitirá tamanha interferência externa no tocante ao 

domínio da Amazônia. 

Além disso, como possibilidade de melhoria tem-se o desenvolvimento e manutenção 

das cooperações com os outros detentores desse bioma, de forma que, com uma pluralidade 

de países voltados para um mesmo objetivo, exista um esforço comum que resultará em frutos 

exponenciais para as nações envolvidas e, igualmente, para o meio ambiente amazônico e 

mundial. 

Nas discussões relacionadas às problemáticas internacionais tem-se a necessidade do 

advento de novas políticas tanto nacionais quanto internacionais relativas ao controle desse 

bioma. Vale ressaltar a possibilidade da manutenção de tratados assinados pelos países que 

evidentemente detém em sua posse alguma parcela desse bioma, encabeçados pelo Brasil, que 

além de possuir a maior porção desse importante recurso, é também o maior Estado da 

América Latina em termos absolutos.  

 Como exemplo principal desse tipo de interação tem-se o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA) e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) de 1978 e 

1995, respectivamente. Esses promovem as discussões necessárias relacionadas ao 

desenvolvimento da região que possui o Bioma Amazônico. No entanto, dadas as questões 

atuais acerca das condições em que se apresenta a região, o Tratado deve ser cumprido de 

maneira mais rígida e proativa, tornando mais efetivas as ações para desenvolver a região e 

mitigar os problemas que a mesma apresenta. 
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 Essa necessidade faz-se presente diante das pressões internacionais frequentes nas 

questões amazônicas, cabendo sim a atualização do mesmo para fazer frente às críticas que os 

governos sofrem de fontes externas. As demonstrações de força e interesse na região por meio 

de projetos estratégicos e científicos, operações e a eficaz conclusão dos mesmos são capazes 

de pacificar as tensões criadas a respeito desse assunto. 

 O Brasil, visualizando essas problemáticas e as questões fronteiriças e de Defesa 

Nacional desenvolveu o Livro Branco e, com base em seu conteúdo, baseia suas ações, 

operações, infraestruturas e inovações. O direcionamento do Livro aponta para uma visão de 

futuro que configura a contemporaneidade nas ações de Defesa Nacional, tendo como 

objetivo desenvolver cada vez mais as suas estratégias utilizando o máximo de tecnologia 

integrada.  

 Essa visão de futuro serviu de apoio para o desenvolvimento de diversos projetos 

estratégicos das Forças Armadas Brasileiras, possibilitando investimentos nas áreas de 

tecnologia eletrônica e cibernética, vertentes que agregam e projetam o poder de um Estado 

que detém esse tipo de propriedade intelectual nos dias atuais. 

 Paralelamente a isso, as discussões de temas relacionados à sustentabilidade e meio 

ambiente vêm se tornando crescentes nas diversas reuniões mundo afora e, para acompanhar o 

desenvolvimento dessas temáticas, o Brasil, na figura do Ministério da Defesa, criou e lançou 

o “Livro Verde”, que norteia e divulga informações acerca das operações em apoio ao meio 

ambiente que as Forças Armadas e outras agências realizam.  

 Visualizando a integração dos temas Defesa Nacional e Meio Ambiente, foram 

elaborados diversos projetos que se relacionam com os preceitos citados ao longo do trabalho: 

desenvolvimento tecnológico, proteção da Amazônia e das fronteiras brasileiras, preservação 

e desenvolvimento do meio ambiente e a própria Defesa da Pátria, originando assim, o 

SISFRON, um sistema capaz de suprir, de forma eficiente, todas as demandas acima. 

 Sendo assim, ao unificar a antiga, porém eficiente, estratégia de vivificação das 

fronteiras brasileiras a partir da implantação de PEF com a moderna tecnologia que o Brasil 

vem desenvolvendo e adquirindo pelo projeto SISFRON, tem-se um resultado maximizado. 

Assim, as diretrizes acerca da Defesa Nacional citadas no decorrer do trabalho serão 

cumpridas uma vez que um PEF, com os meios provenientes do SISFRON, poderá executar 

suas missões de forma mais eficiente, protegendo o país, desenvolvendo a região e 
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controlando as interferências e pressões externas em relação à assunção do controle da 

Amazônia. 

 Por fim, os PEF têm fundamental importância estratégica e desenvolvimentista nos 

locais em que estão inseridos e mesmo sendo, muitas vezes, frações isoladas com um efetivo 

relativamente reduzido, essas unidades detém um grande valor para a Estratégia de Defesa 

Nacional e o desenvolvimento civil, político, econômico e sustentável daquela região. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Tem-se então que o trabalho realizado nas pesquisas documentais acerca do assunto 

possibilitou um maior entendimento das capacidades, problemas e, principalmente de algumas 

das situações em que a região em destaque se encontra, abrindo caminho para diversos outros 

estudos que estejam voltados para o aprofundamento de algum dos tópicos estudados. 

 Assim, como consideração final, apesar das situações muitas vezes problemáticas, o 

Brasil e suas Forças Armadas podem sim garantir a soberania estatal ao proteger, desenvolver 

e fiscalizar a Região Amazônica nos seus mais diversos aspectos.  

 Pode-se dizer também que os objetivos iniciais do trabalho foram concluídos a partir 

das pesquisas, estudos e comparações realizadas. Isso se deve às diversas bibliografias 

utilizadas para referenciar e exemplificar o estudo em questão. 

 Por fim, a aceleração do desenvolvimento do Projeto SISFRON, assim como sua 

conclusão e implantação nas diversas unidades de fronteira do país mostra-se necessária para 

maximizar as capacidades de controle dos limites brasileiros, dos delitos que, porventura, 

ocorrem na Faixa de Fronteira e, consequentemente, para projetar e legitimar as visões de 

futuro presentes no Livro Branco de Defesa Nacional. Sugere-se então a ampla divulgação do 

Projeto visando o maior incentivo orçamentário por parte dos diversos órgãos e ministérios 

brasileiros que, de algum modo, se relacionam com a Defesa Nacional, meio ambiente e 

desenvolvimento da nação. 

 

 

 



31 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAGÓN, Luis Eduardo. “De quem é esta floresta amazônica, afinal?” Scientific 

American/Brasil, São Paulo: Dueto Editorial, v. 3, p. 14-21, 2008. 

ARAGÓN, Luis Eduardo. A dimensão internacional da Amazônia: um aporte para sua 

interpretação. Revista NERA, ano 21, n. 42, p.15-33 , dossiê, 2018. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_142_.asp>. 

Acesso em: 17 de dezembro de 2020. 

BRASIL. Ministério da Defesa. Portaria n°386, de 09 de junho de 2008. Aprova as Instruções 

Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IG 20-10) e dá outras 

providências. Boletim do Exército n°29, de 18 de julho de 2008. 

CABRAL, Whitney; CHAVES, Daniel. O lugar da Amazônia nas Relações Internacionais: 

novas abordagens. 2017. 

DHENIN, Miguel Patrice Philippe. A presença efetiva do exército na faixa de fronteira: o 

papel do Pelotão Especial de Fronteira no Acre e Roraima – Brasil. In: PORTO, Jadson Luís 

Rebelo; CAVLAK, Iuri; NORONHA, Andrius E. Faces da fronteira: entre historias e 

espaços, encontros e desencontros. Macapá, EDUNIFAP, 2018. V. 3. p. 35-60. 

DO REGO MONTEIRO, Licio Caetano. O PROGRAMA CALHA NORTE. Redefinição das 

Políticas de Segurança e Defesa nas Fronteiras Internacionais da Amazônia 

Brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), v. 13, n. 2, p. 

117-133, 2011. 

 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO EXÉRCITO – Exército Brasileiro - Integrando 

capacidades na vigilância e na atuação em nossas fronteiras. Disponível em: 

<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/sisfron>. Acesso em: 05 de abril de 2021. 

Estado-Maior do Exército. Instruções Provisórias IP 72-20 – O Batalhão de Infantaria de 

Selva. Brasília, DF, 27 jan. 1997.  

 

Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública : Volume 1 / Organizadores: Bolívar 

Pêgo (Coordenador) ... [et al.] - Rio de Janeiro : Ipea, MI, 2018. 

 

GALVÃO NETTO, Argemiro et al. Gestão de ciência, tecnologia e inovação no exército 

brasileiro no contexto da lei de inovação. 2011. 

 

LANNES, Maiza Seabra Nogueira. Sustentabilidade de comunidades isoladas com ênfase 

em gestão da água, gestão de energia e dimensão psicossocial: os Pelotões Especiais de 

Fronteira. 2017. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento 

e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e 

interpretação de dados. In: Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; 

amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 2012. 

p. 277-277. 



32 
 

MENIN, José Luis Gonçalves. Ações subsidiárias das Forças Armadas na Amazônia e seus 

reflexos na segurança e no desenvolvimento. Revista da Escola Superior de Guerra, v. 23, n. 

47, p. 41-56, 2007. 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasil: 2020. 

NUNES, Rogério Marques. A presença do Exército Brasileiro na fronteira terrestre do 

Brasil. A Defesa Nacional, v. 105, n. 836, 2018. 

 

O que é a Amazônia Legal. Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, nov. 2014. 

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

legal/>. Acesso em: 13 de junho de 2020. 

SCHONS, Décio; FILHO, Hildo; GALDINO, Juraci. Política Nacional de Inovação: uma 

questão de crescimento econômico, desenvolvimento e soberania nacional. Coleç. Meira 

Mattos, Rio de Janeiro, v. 14, n. 49, p. 27-50, janeiro/abril 2020. Disponível em: 

<http://www.df.eb.mil.br/images/om/document.pdf>. Acesso em 30 de Janeiro de 2021. 

 

SILVA, Tiago Luedy et al. Institucionalidade e espacialidade da defesa nacional na 

Amazônia: perspectivas para o Amapá. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ANEXO A – DECRETO FEDERAL N° 2.959, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999. DISPÕE 

SOBRE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS NA AMAZÔNIA LEGAL, PARA 

MONITORAMENTO, PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMBATE A 

INCÊNDIOS FLORESTAIS. 
 

 

 

 

          

Presidência da República 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 

 

 
 

DECRETO Nº 2.959, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999. 

 

Dispõe sobre medidas a serem implementadas na 

Amazônia Legal, para monitoramento, prevenção, 

educação ambiental e combate a incêndios 

florestais. 

 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos IV e 

VI do art. 84, e tendo em vista o disposto no inciso XVIII do art. 21, ambos da Constituição, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1° Fica criada a Força-Tarefa para Combate a Incêndios Florestais na Amazônia Legal, a 

ser coordenada pela Secretaria Especial de Políticas Regionais, com a participação dos 

Ministérios da Aeronáutica, do Exército, e do Meio Ambiente. 

 

Art. 2° A Secretaria Especial de Políticas Regionais fica autorizada a declarar a "Situação de 

Emergência", nos Estados e Municípios localizados na Amazônia Legal, sempre que as 

condições climáticas e de vegetação indicarem o risco iminente de incêndio florestal, 

aplicando-se, no que couber, as regras do Decreto n° 895, de 16 de agosto de 1993. 

 

Art. 3° Fica instituído o Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios 

Florestais na Amazônia Legal com o objetivo de: 

 

I - identificar áreas de maior risco de ocorrência de incêndios florestais, por meio de sistema 

de monitoramento e previsão climática; 

 

II - controlar o uso do fogo ao longo da região, por meio das ações de fiscalização das 

autorizações de queima controlada; 

 

III - informar os produtores e as comunidades rurais quanto aos riscos dos incêndios 

florestais, por meio de campanhas educativas de mobilização social, conscientização e 

treinamento; 
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IV - estruturar e implantar núcleo estratégico com capacidade institucional de mobilizar força-

tarefa para atender a emergências em combate a incêndios florestais de grandes proporções. 

 

§ 1° O Programa de Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia 

Legal será coordenado: 

 

I - pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

nos aspectos de monitoramento, prevenção, educação ambiental e de formação de brigadas 

para combate a incêndios florestais na Amazônia Legal, em articulação com os órgãos 

estaduais competentes; 

 

II - pela Secretaria Especial de Políticas Regionais nos aspectos relacionados ao combate a 

incêndios florestais que fugirem ao controle dos órgãos locais. 

 

§ 2° Os recursos destinados ao financiamento do Programa de Prevenção e Controle de 

Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal são os previstos nos orçamentos dos 

órgãos envolvidos, bem como os provenientes de créditos extraordinários ou de origem 

externa. 

 

Art. 4° Ficam a Secretaria Especial de Políticas Regionais e o IBAMA autorizados a celebrar 

convênios com o Distrito Federal e com os Estados e Municípios da Amazônia Legal, para 

cumprimento do disposto neste Decreto. 

 

Art. 5° O Ministro de Estado do Meio Ambiente e o Secretário Especial de Políticas 

Regionais expedirão os atos necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto. 

 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7° Fica revogado o Decreto no 2.662, de 8 de julho de 1998. 

 

Brasília, 10 de fevereiro de 1999; 178° da Independência e 111° da República. 
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ANEXO B - INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NO 

ÂMBITO DO EXÉRCITO (IG 20-10) 

 

COMANDANTE DO EXÉRCITO 

 

PORTARIA Nº 386, DE 9 DE JUNHO DE 2008. 

 

Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de 

Gestão Ambiental no Âmbito do Exército (IG 

20-10) e dá outras providências. 

 

O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º 

da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura 

Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, 

e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no Âmbito do 

Exército (IG 20-10), que com esta baixa. 

 

Art. 2º Determinar que: 

 

I - o Estado-Maior do Exército proponha a atualização da legislação da Força Terrestre que 

trata do meio ambiente, de modo a adequá-la ao prescrito nas IG 20-10; 

 

II - o Departamento de Engenharia e Construção (DEC): 

 

a) proponha as Instruções Reguladoras (IR) relativas à execução das IG 20-10; 

 

b) adote, em sua esfera de competência, as providências necessárias ao pleno funcionamento 

do contido nas IG 20-10; e 

 

c) funcione como órgão de consultoria técnica acerca do assunto meio ambiente; 

 

III - o Departamento Logístico, o Departamento de Ciência e Tecnologia e o Departamento 

Geral do Pessoal: 

 

a) adotem, em suas respectivas esferas de competência, as providências necessárias ao pleno 

funcionamento do contido nas IG 20-10; e 

 

b) mantenham ligação com o DEC, consultor técnico do assunto no âmbito do Exército, para 

instruir a elaboração das IR e os trabalhos de consultoria no que lhes couber; 

 

IV - o Departamento de Ensino e Pesquisa e o Comando de Operações Terrestres adotem, em 

sua esfera de competência, as providências necessárias para inserção do tema e difusão de 

ensinamentos, valendo-se do Sistema de Ensino do Exército e do Sistema de Instrução Militar 

do Exército Brasileiro. 

 

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NO 

ÂMBITO DO EXÉRCITO - IGMA (IG 20-10) 

 

ÍNDICE DOS ASSUNTOS 

 

        Art. 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS..................................................................1º/3º 

CAPÍTULO II - DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL............................................4º/17 

CAPÍTULO III - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS.........................................................18/24 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NO 

ÂMBITO 

DO EXÉRCITO - (IG 20-10) 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º Estas Instruções Gerais (IG) se destinam a orientar as ações da Política Militar 

Terrestre para o gerenciamento ambiental efetivo, de modo que assegure o fiel cumprimento 

da legislação pertinente e continue a promover a histórica convivência harmônica do Exército 

Brasileiro com o ecossistema. 

 

Art. 2º O aprimoramento do Sistema de Gestão Ambiental do Exército Brasileiro (SGAEB), 

definido na Diretriz Estratégica correspondente, traz como conseqüência maior respeito e 

fortalecimento das ligações com órgãos ambientais, nas diferentes esferas governamentais, e 

com o público interno. 

 

Art. 3º O comprometimento da Força Terrestre com o meio ambiente em nada modifica o 

cumprimento da missão constitucional do Exército, tanto no preparo, quanto no emprego da 

tropa. 

 

Parágrafo único. Por ocasião do preparo da tropa, toda a legislação ambiental deve ser 

observada, sendo que, para o emprego, as ações militares prevalecem sobre os cuidados 

ambientais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

Art. 4º Integram o SGAEB: 

I - o Estado-Maior do Exército (EME); 

 

II - os órgãos de direção setorial (ODS); 

 

III - os comandos militares de área (C Mil A); 

 

IV - os grandes comandos; 
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V - as regiões militares (RM); 

 

VI - as grandes unidades; 

 

VII - as organizações militares (OM); e 

 

VIII - os militares. 

 

Art. 5º Os campos de abrangência das ações de Gestão Ambiental do Exército são: 

 

I - a educação ambiental; 

 

II - a legislação ambiental; 

 

III - o licenciamento ambiental; 

 

IV - o planejamento e controle das atividades desenvolvidas; 

 

V - os estudos e projetos que se fizerem necessários; 

 

VI - as operações e atividades militares; 

 

VII - as obras e serviços de engenharia; e 

 

VIII - as atividades industriais, laboratoriais, logísticas e de saúde. 

 

Art. 6º Os ODS e os C Mil A, por meio das RM, são os responsáveis pelo planejamento, 

coordenação, controle, fiscalização, avaliação das ações de gestão ambiental, bem como pela 

supervisão do cumprimento da legislação, dentro de suas áreas. 

 

Art. 7º O Departamento de Engenharia e Construção (DEC) será o órgão de consultoria 

técnica para as questões ambientais do Exército, a fim de se buscar a otimização de soluções, 

devendo: 

 

I - propor as Instruções Reguladoras relativas à execução das presentes IG; 

 

II - adotar, na esfera de sua competência, as providências necessárias ao pleno funcionamento 

do contido nestas IG; e 

 

III - estabelecer um canal técnico com os ODS, RM e OM para facilitar as ligações e agilizar 

as respostas aos integrantes do SGAEB. 

 

Art. 8º Os seguintes ODS ficarão encarregados de elaborar e enviar ao DEC normas afins, que 

considerem o transporte, o armazenamento, a eliminação e a destruição de expurgos, quando 

necessário, bem como todas as medidas passíveis de evitar danos ou degradação ao meio 

ambiente, que estejam em suas esferas de competência, dentre outras: 

 

I - o Departamento Logístico – combustíveis, óleos e lubrificantes; postos de abastecimento, 

lavagem e lubrificação; munições; resíduos industriais; e artigos de subsistência; 
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II - o Departamento de Ciência e Tecnologia – resíduos laboratoriais usados em pesquisas; e 

 

III - o Departamento-Geral do Pessoal – resíduos e expurgos de hospitais, de policlínicas e de 

postos de saúde; e químicos do Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. 

 

Art. 9º O Departamento de Ensino e Pesquisa e o Comando de Operações Terrestres são os 

responsáveis pela educação ambiental do Exército, por intermédio dos Sistemas de Ensino e 

de Instrução Militar do Exército Brasileiro, respectivamente, com vistas a desenvolver 

mentalidade e comprometimento compatíveis com as exigências da gestão ambiental. 

 

Art. 10. As RM devem possuir assessor, com conhecimento da legislação ambiental, em 

condições de buscar soluções para os problemas ambientais que envolvam as OM em sua 

área. 

 

Art. 11. As RM e as OM devem manter contato, sempre que necessário, com os órgãos 

ambientais nas esferas federal, estadual e municipal, para solucionar problemas atinentes às 

necessidades e interesses do Exército, em suas respectivas áreas. 

 

Art. 12. As RM podem solicitar a capacitação de recursos humanos em meio ambiente. 

 

Art. 13. Os comandantes, chefes e diretores são os responsáveis por planejar, coordenar, 

controlar e fazer cumprir, rigorosamente, as normas ambientais na execução de atividades 

diárias e operacionais de sua OM. 

Art. 14. Os comandantes, chefes e diretores devem assegurar para que haja conveniente 

separação de resíduos orgânicos de inorgânicos, para permitir e incentivar a coleta seletiva, 

visando à reciclagem de materiais. 

 

Art. 15. As OM devem executar a recuperação ambiental em suas áreas de responsabilidade, 

sempre que possível, evitando reflexos negativos ao Exército. 

 

Art. 16. O militar, individualmente e coletivamente, é responsável por cumprir as normas 

ambientais, contribuindo para a convivência harmoniosa com o meio ambiente. 

 

Art. 17. Os acidentes e incidentes ambientais devem ser prontamente atendidos e, de imediato, 

reportados aos escalões superiores, valendo-se dos canais de comando e técnico, objetivando 

minimizar impactos desfavoráveis ao meio ambiente, à própria OM e à Força Terrestre. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

 

Art. 18. Todos os escalões devem incentivar projetos e estabelecer parcerias com órgãos 

federais, estaduais e municipais, para atender às demandas ambientais, desde que sejam parte 

de programas que tenham recursos próprios, favoreçam à imagem do Exército e não 

prejudiquem a atividade fim da Força Terrestre. 
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Art. 19. Todos os militares do Exército, individualmente ou integrando uma Força de Paz, 

devem observar e cumprir a legislação ambiental do país no qual estejam atuando, sem 

prejuízo para o cumprimento da missão. 

 

Art. 20. Para o desenvolvimento e permanente aprimoramento, o SGAEB necessita receber a 

descrição de fatos e situações vividas, que devem ser encaminhadas ao DEC para 

consolidação e difusão. 

 

Art. 21. O DEC deve realizar continuados estudos no sentido de aprimorar o SGAEB, 

submetendo as propostas à apreciação do EME. 

 

Art. 22. Para facilitar consultas e pesquisas, o EME deverá manter na página eletrônica do 

Exército (http://www.exercito.gov.br) o link intitulado Meio Ambiente. 

 

Art. 23. As ações e boas práticas desenvolvidas pelas OM podem ser encaminhadas ao Centro 

de Comunicação Social do Exército para difusão. 

 

Art. 24. As sugestões relativas a estas IG devem ser encaminhadas ao EME para apreciação. 

 

Boletim do Exército n° 26, de 27 de junho de 2008. 
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ANEXO C – ESTUDO DE CASO: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO E RESULTADOS DAS OPERAÇÕES VERDE BRASIL 1 E 2 

 

O Governo Federal, verificando o aumento dos focos de incêndio e da quantidade de 

delitos ambientais na região da Amazônia decidiu instituir uma Operação de Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO) para coibir e combater as problemáticas citadas anteriormente. Segundo o 

Governo Federal, as operações de GLO devem ser determinadas pelo Presidente da 

República, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, tendo por objetivo 

preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio quando se esgotam os 

meios dos OSP daquela região ou estado. 

Dessa forma a Operação Verde Brasil durou dois meses e foi encerrada com resultados 

expressivos, contabilizando o combate a 1.835 focos de incêndio, o emprego de mais de 

10.000 agentes, 23.491,01m³ de madeira apreendidos, 45 acampamentos clandestinos 

destruídos, 127 pessoas presas, entre outros. 

Verificando a necessidade de uma nova versão da operação, foi institucionalizada a 

Operação Verde Brasil 2 com base no Decreto N° 10.341, de 6 de maio de 2020. As 

operações “Verde Brasil” foram pensadas para se obter uma padronização e centralização das 

operações responsáveis pelo combate a crimes ambientais ocorrentes na região amazônica. A 

operação abrange nove estados e o Distrito Federal, sejam esses estados locais onde ocorrem 

as operações em si ou onde estão situados os Comandos Conjuntos que as lideram. 

Segundo o site do Ministério da Defesa as ações desenvolvidas nessas operações 

foram de cunho preventivo e repressivo em que as Forças Armadas e as diferentes instituições 

e agentes governamentais puderam realizar apreensões, fiscalizações, vistorias, autos de 

prisão em flagrante e muitas outras atividades para coibir os diferentes tipos de atividade 

criminosa.  

É possível identificar tamanha preocupação por parte do Governo com a situação da 

Amazônia observando os agentes que atuaram em apoio à Operação sendo eles, além de parte 

dos diversos ministérios, o Ibama, ICMBio, Funai, Abin, Polícia Federal e Polícia Rodoviária 

Federal, reforçados por agentes internacionais também. 

Segundo um dos balanços de resultados realizado durante a Operação Verde Brasil 2, 

o atual vice-presidente da República, também Presidente do Conselho Nacional da Amazônia 

Legal, Hamilton Mourão, a intensificação da integração entre as entidades governamentais 
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resultou na multiplicação em três vezes dos resultados obtidos entre as Operações Verde 

Brasil 1 e 2. Para salientar a capacidade das operações houve a divulgação do valor 

arrecadado em multas durante alguns dias de atividades, sendo da ordem de 520 milhões de 

reais. Outros dados expostos pelo Ministério da Defesa validam a competência das Operações 

em alguns meses de operação, permitindo visualizar a grandiosidade dos meios aplicados nas 

ações, aeronaves, embarcações, viaturas, o próprio CENSIPAM e a Abin. 

 

 Por fim, é notória a preocupação do Governo Federal em manter a Amazônia sob seu 

controle mesmo que, para isso, necessitem diversos gastos com preparação, equipamentos e 

muitos outros fatores. Evitando, principalmente, que as pressões externas sobre governança da 

mesma sejam repelidas, arrefecendo a situação relacionada à internacionalização da 

Amazônia. 

 

 

Figura 7 - Balanço de resultados Operação Verde Brasil 2 

Fonte: MINISTÉRIO DA DEFESA (2020) 


