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RESUMO 

 

O EMPREGO DE FRAÇÕES DE INFANTARIA DE SELVA NA FAIXA DE 

FRONTEIRA DO BRASIL COM A VENEZUELA E COLÔMBIA NO BIÊNIO 2018-

2019 

 

AUTOR: Huggo José Silvério Mendonça  

ORIENTADOR: Cap Lúcio Luis dos Santos 

 

O presente estudo foi realizado pelo fato de o Brasil possuir uma região de extrema 

importância em termos econômicos e geopolíticos, pois é uma região bastante rica em recursos 

minerais e biodiversidade, gerando inclusive cobiça internacional na área em questão. A 

Amazônia possui características peculiares pois possui uma faixa de fronteira extensa, baixa 

densidade demográfica e longas distâncias o que acarreta muitos problemas e crimes de diversas 

formas, e isso faz com que haja uma atenção e preocupação constante no que tange a defesa e 

a manutenção da soberania nacional nessa região. Nesse cenário, esse trabalho tem a finalidade 

de apresentar a atuação dos pelotões de fuzileiros de selva no combate a ilícitos transfronteiriços 

e crimes ambientais na fronteira brasileira com a Venezuela e Colômbia no biênio 2018/2019. 

Para isso, primeiramente foi feito um estudo sobre a Amazônia brasileira, ressaltando a sua 

importância seja pelos seus recursos naturais, pela posição geográfica estratégica ou pelos 

problemas enfrentados. Em seguida, foi apresentada medidas adotadas pelo governo visando o 

desenvolvimento, integração e manutenção da soberania brasileira sob a ótica da Política 

Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Por fim, o estudo mostra a presença do 

Exército Brasileiro na região através das operações realizadas contra ilícitos transfronteiriços e 

controle da fronteira. Para isso, foram realizadas uma revisão bibliográfica e uma pesquisa 

documental. Como resultado foi observado a eficácia e relevância da atuação dos pelotões na 

região fronteiriça. 

 

Palavras-chave: Brasil. Amazônia. Faixa de fronteira. Crimes transfronteiriços. 

Pelotões de fuzileiros de Selva. Defesa nacional  

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

THE EMPLOYMENT OF JUNGLE INFANTRY FRACTIONS ON BRAZIL'S 

BORDER STRIP WITH VENEZUELA AND COLOMBIA IN THE 2018-2019 

BIENNIUM 

 

AUTHOR: Huggo José Silvério Mendonça  

ADVISOR: Cap Lúcio Luis dos Santos 

 

The present study was conducted due to the fact that Brazil has a region of extreme 

importance in economic and geopolitical terms, for it is a region that is very rich in mineral 

resources and biodiversity, generating even international greed in the area in question. The 

Amazon has peculiar characteristics because it has an extensive frontier strip, low demographic 

density, and long distances, which causes many problems and crimes of various forms, and this 

leads to constant attention and concern regarding the defense and maintenance of national 

sovereignty in this region. In this scenario, this paper aims to present the performance of the 

jungle Marine platoons in the fight against cross-border crimes and environmental crimes on 

the Brazilian border with Venezuela and Colombia in the biennium 2018/2019. For this, first, 

a study of the Brazilian Amazon was conducted, highlighting its importance, whether for its 

natural resources, its strategic geographic position, or the problems it faces. Next, measures 

adopted by the government aimed at the development, integration and maintenance of Brazilian 

sovereignty from the perspective of the National Defense Policy and National Defense Strategy 

were presented. Finally, the study shows the presence of the Brazilian Army in the region 

through operations carried out against trans-border illicit activities and border control. For this, 

a bibliographic review and a documentary research were carried out. As a result, the 

effectiveness and relevance of the platoons' performance in the border region was observed. 

 

Keywords: Brazil. Amazon. Border belt. Crimes across borders. Jungle Marines 

Platoons. National defense  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Brasil é considerado um país de dimensões continentais, pois apresenta extensão 

territorial de 8.514.876 Km². Sua área corresponde a, aproximadamente, 1,6% de toda a 

superfície do planeta. Com isso, possui uma extensa faixa de fronteira a qual possui uma 

extensão de 15.719 km e abrange 11 unidades da Federação, 588 municípios e reúne 

aproximadamente 10 milhões de habitantes. Dessa forma, devido à complexidade geográfica e 

às dificuldades encontradas na região, é destacado o trabalho do Ministério da Defesa (MD), 

por meio das Forças Armadas (FFAA), na manutenção da Soberania Nacional, atuando de 

forma contundente na faixa de fronteira do Brasil. (BRASIL, 2014) 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), atualizada em 2012, estabelece que a 

Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de biodiversidade, é foco 

da atenção internacional. A garantia da presença do Estado e a vivificação da faixa de fronteira 

são dificultadas, entre outros fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas 

distâncias. (MUNIZ, 2018) 

Assim, é importante salientar que nas regiões da faixa de fronteira brasileira há 

dificuldade, por meio dos órgãos públicos isolados, no controle da fronteira, devido ao fato do 

país possuir antecedentes com características de vazios demográficos e baixa presença de 

instituições federais de segurança e controle social na região, acarretando diversos problemas 

socioeconômicos e de segurança como tráfico de ilícitos transfronteiriços, crimes ambientais, 

imigração ilegal, dentre outros.  

Nesse cenário, o Exército Brasileiro tem sido empregado para o combate de crimes 

transfronteiriços e na manutenção da Soberania Nacional, atuando por meio de operações que 

são realizadas diariamente, desde operações mais simples como patrulhamentos fluviais, 

realização de PBCE, até operações mais complexas como a Operação Acolhida. Atuando de 

forma intensa visando mitigar os problemas encontrados na região, auxiliando na manutenção 

da soberania nacional. 

A faixa de fronteira considerada objeto de estudo será o limite entre a cidade de 

Uiramutã-RR (tríplice fronteira com a Guiana e Venezuela), e a cidade de Tabatinga-AM 

(tríplice fronteira com a Colômbia e Peru). O presente estudo procurou responder o seguinte 

questionamento: De que forma a atuação do Exército Brasileiro, através dos pelotões de 

fuzileiros de selva, contribui na execução da Política Nacional de Defesa (PND), na Estratégia 
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Nacional de Defesa (END) e na manutenção da soberania nacional contra os crimes 

transfronteiriços e ambientais. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo abordar as ações que o Exército 

Brasileiro, por meio dos pelotões de fuzileiros de selva, oriundos da 1ª Bda Inf Sl em Boa Vista-

RR, 2ª Bda Inf Sl em São Gabriel da Cachoeira-AM e 16ªBda Inf Sl em Tefé-AM, as quais são 

o módulo básico de emprego no amplo espectro dos conflitos, subordinadas ao Comando 

Militar da Amazônia (CMA), no combate a ilícitos transfronteiriços, crimes ambientais e 

imigração ilegal, apresentando a Amazônia brasileira, características da faixa de fronteira em 

estudo e as principais operações desenvolvidas na região. 

 Dessa forma, estudar a problemática dessas regiões é uma forma de mostrar o 

desempenho dessa tropa especializada perante a sociedade brasileira, além de colocar em 

evidência os problemas existentes na região mais rica em recursos naturais e biodiversidade e 

que são pouco divulgados pelos veículos de mídia. Somado a isso, a complexidade geográfica 

da região mostra a dificuldade que é o desempenho das operações. 

Portanto, a monografia foi estruturada da seguinte maneira: Inicialmente foi feito um 

estudo geopolítico da Amazônia com o objetivo de mostrar a situação atual da região. Em 

seguida, foi apresentada medidas adotadas pelo governo visando o desenvolvimento, integração 

e manutenção da soberania brasileira sob a ótica da Política Nacional de Defesa e Estratégia 

Nacional de Defesa. Por fim, o estudo mostra a presença do Exército Brasileiro na região 

através das operações realizadas contra ilícitos transfronteiriços e controle da fronteira. 

 

 

1.1 OBJETIVOS  

  

1.1.1 Objetivo geral  

  

Estudar a atuação de pelotões de fuzileiros de selva, do Comando Militar da Amazônia 

(CMA), na fronteira do Brasil com a Venezuela e Colômbia na manutenção da soberania 

nacional contra crimes transfronteiriços e ambientais no biênio 2018-2019. 

  

1.1.2 Objetivos específicos    

 

- Apresentar a Amazônia brasileira; 
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- Expor a Amazônia sob a ótica da PND e da END; 

- Estudar a presença militar na faixa de fronteira; 

- Identificar os principais crimes transfronteiriços e ambientais que ocorrem na faixa de 

fronteira do Brasil com Venezuela e Colômbia; 

- Abordar as principais operações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro na região de 

fronteira 

   

2 ESTUDO DA AMAZÔNIA  

  

2.1 A AMAZÔNIA  

  

A Amazônia é uma imensa região natural, possui cerca de 6,5 milhões de quilômetros 

quadrados e abrange oito países independentes (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, 

Peru, Suriname e Venezuela) e uma colônia (Guiana Francesa). Essa imensa área representa 

um terço da reserva mundial de florestas latifoliadas, com clima equatorial (quente e úmido) e 

uma rica hidrografia. A Amazônia é um imenso e complexo ecossistema, considerado o mais 

rico e variado de todo o planeta. 

As riquezas naturais e a diversidade social e cultural da Amazônia fizeram dela o centro 

das atenções tanto entre os próprios países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana, Suriname, Peru, Venezuela) como em todo o mundo. Esse enorme ecossistema, 

complexo e heterogêneo, abriga a floresta tropical e a rede hídrica mais extensas do planeta, 

sendo responsável por uma grande variedade de serviços ecossistêmicos. 

Em resumo, a Amazônia é uma região cada vez mais estratégica para os países que a 

compartilham e para o mundo em geral, especialmente por sua biodiversidade, e é em sua 

totalidade muito maior do que a somatória das histórias e realidades de cada um dos oito países, 

ou seja, sua história e sua problemática ultrapassam as fronteiras nacionais e é preciso que os 

países que fazem parte dessa realidade a percebam como tal e desenvolvam políticas comuns 

para proporcionar um desenvolvimento sustentável para a região (AMAYO Z., 1999). 
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2.2 AMAZÔNIA LEGAL 

 

A Amazônia brasileira ou Amazônia Legal foi criada por meio da lei nº 1.806/1953, 

pelo Presidente Getúlio Vargas, porém só foi considerada legalmente a partir da Lei 5173 de 

27 de outubro de 1966, por ocasião da criação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM). A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da SUDAM delimitada 

no Art. 2º da Lei Complementar n. 124, de 03/01/2007. A região é composta pelos Estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso, bem como pelos 

Municípios do Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º. Possui uma superfície 

aproximada de 5 217 423 km², correspondente a cerca de 61% do território brasileiro (IBGE, 

2014). 

 

Figura 1: Mapa Amazônia Legal 

 

Fonte: Exército Brasileiro 

 

2.3 CONCEITO DE FAIXA DE FRONTEIRA 

 

A faixa de fronteira é constitucionalmente definida como a faixa de até cento e cinquenta 

quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestre, considerada fundamental para defesa 
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do território nacional, segundo a Lei 6.634/1979. É, portanto, uma faixa de cerca de 16 mil km 

de extensão e 150 km de largura, que se inicia na foz do Rio Oiapoque, no Amapá, e termina 

na foz do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Compreende o total de 588 municípios em 11 

estados brasileiros e, dentro de seu espaço vivem cerca de 10 milhões pessoas (GARCIA, 2015). 

Para que haja uma maior eficiência e eficácia no planejamento das operações e atuação 

nessas áreas, o governo federal divide a faixa de fronteira em três grandes arcos: Arco Norte, 

que engloba os estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Acre; Arco Central, composto 

por Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e; Arco Sul, que contém os estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (SANTOS, 2019) 

 

3 MEDIDAS DE DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

SOBERANIA NACIONAL SOBRE A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

3.1 AMAZÔNIA SOB ÓTICA DA POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA E ESTRATÉGIA 

NACIONAL DE DEFESA 

 

Voltada, prioritariamente, contra ameaças externas, a Política Nacional de Defesa 

(PND) é um documento que estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da 

capacitação nacional, em todas as esferas do Poder Nacional. Além disso, o documento é de 

importância para todo cidadão brasileiro que deve estar ciente do seu dever para com a Defesa 

Nacional, haja vista que, mesmo o país defender a paz, não está imune de interesses 

internacionais. (BRASIL, 2012) 

Quando se trata de Amazônia, a Política Nacional de Defesa (PND) enfatiza as áreas 

vitais onde se encontra a maior concentração de poder político e econômico e cita que o 

planejamento da defesa deve priorizar a Amazônia e o Atlântico Sul. Nesse contexto a PND 

classifica a região da seguinte forma: 

 

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

biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do Estado 

e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros fatores, pela 

baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias. (BRASIL, 2012, p.23) 

 



                                                                                                                                                                                                                   15 

 

Em seguida, o documento menciona a preocupação com a defesa da região e 

correlaciona a proteção com o desenvolvimento e integração da região, afirmando a 

responsabilidade das Forças Armadas ao longo da fronteira como podemos observar no texto: 

 

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. 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. (BRASIL, 2012, p.23) 

 

Aliado a isso, Estratégia Nacional de Defesa (END) é um documento que estabelece 

diretrizes para a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas, garantindo o país em 

níveis de segurança tanto em paz, quanto em situações de crise, trata da reorganização e 

reorientação das Forças Armadas, da organização da Base Industrial de Defesa e da política de 

composição dos efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ao propiciar a execução 

da Política Nacional de Defesa com uma orientação sistemática e com medidas de 

implementação, a Estratégia Nacional de Defesa contribui para fortalecer o papel cada vez mais 

importante do Brasil no mundo. (BRASIL, 2012) 

Dentre todas as suas diretrizes, a END apresenta uma priorização da região amazônica, 

como podemos observar abaixo: 

 

A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A defesa 

da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo 

trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. O Brasil será vigilante 

na reafirmação incondicional de sua soberania sobre a Amazônia brasileira. 

Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer tentativa 

de tutela sobre as suas decisões a respeito de preservação, de desenvolvimento e 

de defesa da Amazônia. Não permitirá que organizações ou indivíduos sirvam de 

instrumentos para interesses estrangeiros – políticos ou econômicos – que queiram 

enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço 

da humanidade e de si mesmo, é o Brasil. (BRASIL, 2012, p. 55) 

 

Dessa forma, podemos observar que a região é de extrema importância na ótica da 

Política Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END) e que é necessária 

uma atenção especial nessa região. Nesse contexto, as Forças Armadas devem se fazer presentes 
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na região amazônica através do monitoramento constante com o intuito de manter a soberania 

sobre esse território, cumprindo o que se estabelece nas diretrizes dos dois documentos. 

 

3.2 Programa Calha Norte 

 

O Programa Calha Norte surgiu em 1985, devido ao fato do aumento da atenção dos 

militares voltada a Amazônia, tendo em vista que, naquela época, a cobiça internacional sobre 

a região era crescente. Seu propósito, desde 1999, quando passou a ser integrado ao Ministério 

da Defesa, é a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do 

desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação.  (BRASIL, 2018).   

O Calha Norte é norteado basicamente por duas vertentes, sendo elas uma civil e a outra 

militar. Sua vertente civil está voltada diretamente com o desenvolvimento regional, através de 

construção de estradas, escolas, hospitais, implantação de energia elétrica, dentre outros. Já a 

vertente militar, atua basicamente na questão da manutenção da soberania nacional sobre a 

região, através de operações realizadas pelas Forças Armadas brasileira. (BRASIL, 2018).  

Atualmente o Programa abrange 379 Municípios em oito Estados da Federação (Acre, 

Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima), dos quais 

165 estão situados ao longo dos 14.938 km da faixa de fronteira. O PCN tem uma área de 

atuação que corresponde a 52 % do território nacional, onde habitam cerca de oito milhões de 

pessoas, dentre as quais se incluem 34,8% da população indígena do Brasil (BRASIL, 2018) 
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Figura 2: Área de atuação do Programa Calha Norte 

 

Fonte: Ministério da Defesa, 2018 

 

3.3 SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS (SISFRON) 

 

O SISFRON é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego 

operacional cujo propósito é fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de 

fronteira. Para o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, o sistema permitirá o 

monitoramento, controle e atuação nas fronteiras terrestres, contribuindo para a inviolabilidade 

do território nacional, para a redução dos problemas advindos da região fronteiriça e para 

fortalecer a interoperabilidade, as operações interagências e a cooperação regional. Esse 

contexto fica claro quando o Departamento cita em seu texto: 
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Para o Exército, o SISFRON deverá, além de incrementar a capacidade de 

monitorar as áreas de fronteira, assegurar o fluxo contínuo e seguro de dados entre 

diversos escalões da Força Terrestre, produzir informações confiáveis e oportunas 

para a tomada de decisões, bem como atuar prontamente em ações de defesa ou 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, em cumprimento aos dispositivos 

constitucionais e legais que regem o assunto, em operações isoladas ou em 

conjunto com as outras Forças Armadas ou, ainda, em operações interagências, 

com outros órgãos governamentais. 

 

Os meios de sensoriamento do SISFRON estão desdobrados ao longo dos 

aproximadamente 17 mil quilômetros da faixa de fronteira, proporcionando um monitoramento 

de uma área de aproximadamente 27% do território nacional, o que auxilia o emprego das 

organizações subordinadas aos Comandos Militares da Amazônia, do Oeste e do Sul. Além de 

servir de instrumento para a integração da atuação dos vários escalões de emprego da Força 

Terrestre, desde patrulhas e postos de controle na faixa de fronteira, passando pelos batalhões, 

brigadas, divisões, Comandos Militares de Área e chegando ao Comando de Operações 

Terrestres (COTER). 

 

4. A ATUAÇÃO DOS PEL FUZ SL NA FRONTEIRA DO BRASIL COM A 

VENZUELA E COLÔMBIA NO BIÊNIO 2018-2019 

 

4.1 PRESENÇA DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA REGIÃO 

 

Atualmente, o Exército possui mais de 120 (cento e vinte) Organizações Militares (OM), 

ocupando 58 localidades da região amazônica, com efetivo aproximado de 25.000 (vinte e cinco 

mil). Grande parte dessas OM estão situadas na faixa de fronteira da Amazônia.  

A região amazônica está sobre égide do Comando Militar da Amazônia (CMA), 

enquadrando os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, e do Comando Militar do 

Norte (CMN), enquadrando os estados do Para, Amapá, parte do Maranhão e parte do 

Tocantins, que são os grandes comandos de área do Exército Brasileiro na região Amazônica. 

Estes dois comandos possuem juntos 06 (seis) Brigadas de Infantaria de Selva, com 24 (vinte e 

quatro) Batalhões e 04 (quatro) subunidades operacionais espalhadas por toda a região, dando 

capilaridade e presença da instituição, sendo, ainda, forte ator de poder defensivo e dissuasivo 

do Estado Brasileiro. (SERPA, 2015). 
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Figura 3: Área de responsabilidade dos Comandos Militares 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

 

4.1.1 Comando Militar Da Amazônia (CMA) 

O Comando Militar da Amazônia (CMA) foi criado em Belém em 27 de Outubro 

de 1956. Acumulou o comando com a 8ª Região Militar, esta responsável pela Amazônia Legal 

desde 1821, quando ainda Governo das Armas do Grão-Pará, em Belém, porta de entrada para 

a conquista da Amazônia. O CMA sob comando do General Rodrigo Octávio Jordão Ramos 

mudou sua sede para Manaus em 1969, quando passou a acumular o comando com a recém-

criada 12ª RM na capital do Amazonas, ao mesmo tempo em que se separava da 8ª RM, que 

passava a ser OM subordinada. Em 1982 os Comandos do CMA e 12ª RM foram separados, 

passando as 8ª e 12ª RM a situação de subordinadas ao CMA. (BRASIL, 2019) 

Em 11 de Julho de 2013: O Decreto nº 8.053 criou o Comando Militar do Norte-CMN 

com sede em Belém/PA, recebendo do CMA todas as Organizações Militares situadas nos 

Estados do Pará e Amapá, com exceção do 8º BEC, que permaneceu subordinado ao CMA. 

Separado da área do Comando Militar da Amazônia-CMA, recebeu a responsabilidade de 

segurança estratégica sobre a banda oriental da Amazônia Legal, acrescida de parte dos Estados 

do Tocantins e Maranhão. (BRASIL, 2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
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Os Comandos de Fronteira presentes nos estados do Acre, Rondônia, Amapá, Amazônia 

e Roraima com seus Batalhões, Companhias e Pelotões Especiais de Fronteira e Destacamentos 

Especiais de Fronteira, subordinados ao Comando Militar da Amazônia, desdobrados em 

diversas localidades da fronteira são presença garantida da soberania do Estado, sendo em 

muitas delas a única presença do Governo Federal, contribuindo, também, para a segurança, 

proteção e dissuasão na região. Estes quartéis contam com militares conhecedores das regiões 

fronteiriças e da população existente nas localidades. Muitos destas OM possuem em seus 

efetivos indígenas que estão realizando o serviço militar obrigatório, sendo as vezes, a única 

ligação desta tribo com a nação brasileira. (SERPA, 2015) 

 

Figura 4: Comando Militar da Amazônia 

 

Fonte: Brasil, 2019 
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4.1.2  1ª Brigada de Infantaria de Selva 

 

A 1ª Bda. Inf Sl “Brigada Lobo D´ Alamada”, está sediada na cidade de Boa Vista-RR, 

é subordinada ao Comando Militar da Amazônia, sediado na cidade de Manaus-AM. Possui, 

aproximadamente, 2.500 militares, distribuídos em toda linha de fronteira. Tem a 

responsabilidade de zelar pela soberania e integridade do extremo norte do Brasil, ajudando 

a combater ilícitos transfronteiriços e crimes ambientais, isoladamente ou em coordenação com 

outros órgãos do Poder Executivo, e o compromisso de contribuir para o desenvolvimento e o 

bem-estar social da população local. (BRASIL, 2019) 

A brigada possui elementos de combate, de apoio ao combate e de apoio logístico. Nas 

unidades de combate estão presentes 02 Batalhões de Infantaria de Selva e 01 Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado, sendo que este esquadrão se caracteriza como uma particularidade dessa 

Bda, devido às características do terreno de lavrado e da relativa malha rodoviária. As unidades 

de apoio ao combate que compõe a 1ª Bda Inf Sl, são 01 (um) Grupo de Artilharia de Selva de 

105 milímetros, 01 (um) Pelotão de Comunicações e 01 (um) Pelotão de Polícia do Exército. 

Entretanto, essa guarnição não conta com o apoio de defesa antiaérea, tampouco elementos de 

engenharia de combate. No que tange ao apoio logístico, a Bda conta com 01 (um) Batalhão 

Logístico de Selva. Conta ainda, com 01 (uma) Companhia de Comando, 01 (uma) Base 

Administrativa e 01 (um) Posto Médico de Guarnição. (PEREIRA, 2017) 

 

Figura 5: Organograma 1ª Bda Inf Sl 

 

Fonte: Brasil, 2019 
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4.1.3 2ª Brigada de Infantaria de Selva 

 

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva surgiu na criação, em 23 de fevereiro de 1915, da 5ª 

Brigada de Infantaria sediada na cidade do Rio de Janeiro. No final da década de 1990, a 2ª 

Brigada de Infantaria Motorizada recebeu designação histórica de “Brigada Ararigbóia”. Em 

2004, o Comandante do Exército emitiu a diretriz para que a 2ª Brigada fosse transferida para 

a cidade de São Gabriel da Cachoeira-AM e se transformou na 2ª Brigada de Infantaria de Selva. 

A 2ª Brigada possui uma constituição bem enxuta, formada por apenas 5 OMDS mais o 

comando da Bda. Esta constituída da seguinte forma; Comando de Fronteira Rio Negro/5º 

Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron RN/5º BIS), Comando da 2ª Brigada de Infantaria 

de Selva, 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3º BIS), 2º Batalhão Logístico de Selva (2º B Log 

Sl), ), Companhia de Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva (Cia C/2ª Bda Inf Sl), 2º 

Pelotão de Comunicações de Selva (2º Pel Com Sl), 22º Pelotão de Polícia do Exército (22º Pel 

PE). (BRASIL, 2019) 

 

 

Figura 6: Organograma da 2ª Bda Inf Sl 

 

Fonte: Brasil, 2019 

 

4.1.4 16ª Brigada de Infantaria de Selva  

 

A 16ª Bda Inf Sl surgiu a partir da criação inicial do 1º Grupamento de Fronteira (1º Gpt 

Fron) em 1971 com sede na cidade de Cruz Alta-RS. Em 1980, o 1º Gpt Fron foi extinto e 
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criada a 16ª Brigada de Infantaria Motorizada. Porém, em 1992, foi desencadeado o processo 

de transferência da Brigada para a Região Amazônica. Tem como missão vigiar a faixa de 

fronteira compreendida entre a Cachoeira de Machado (N) e a foz do rio Jaquirana (S), 

proporcionando o alerta oportuno sobre a atuação de forças oponentes que possam comprometer 

a integridade do território nacional e prestar todo apoio e assessoramento aos órgãos 

governamentais em ações de GLO, inclusive nas de combate aos delitos transfronteiriços e 

ambientais. (BRASIL, 2019) 

A 16ª Bda Inf Sl possui uma constituição formada por apenas oito OMDS mais o 

comando da Bda. Essas organizações são: Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de 

Infantaria de Selva (CF Sol/8º BIS), Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, 17º 

Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), Companhia de Comando da 16ª Brigada de Infantaria 

de Selva (Cia C/16ª Bda Inf Sl), 34º Pelotão de Polícia do Exército (34º Pel PE), 16ª Base 

Logística de Selva (16ª BaLog), 16º Pelotão de Comunicações de Selva (16º Pel Com Sl), além 

da Base Administrativa da Guarnição de Tefé (B Adm Gu Tefé) e do Posto Médico da 

Guarnição de Tefé (PMGu Tefé). (BRASIL, 2019) 

 

Figura 7: Organograma da 16ª Bda Inf Sl 

 

Fonte: Brasil, 2019 
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4.2 OPERAÇÕES MILITARES NA FAIXA DE FRONTEIRA NO BIENIO 2018-2019 

 

4.2.1 A região de fronteira do Brasil com a Venezuela e Colômbia 

 

Atualmente, a região fronteiriça com a Venezuela apresenta instabilidade política e, até 

certo ponto, militar, uma vez que, em virtude da crise política e humanitária no país vizinho, a 

região de Pacaraima se tornou um dos principais focos de passagem de imigrantes venezuelanos 

para o país. Fruto disso, o governo de Nicolás Maduro aumentou a presença de militares na 

região, contribuindo para a consolidação da principal preocupação geopolítica do Brasil na 

América Latina (VIDIGAL, BRANDÃO e OLIVEIRA, 2018). 

O Estado de Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. Seus limites são os 

seguintes: Venezuela (Norte e Noroeste); Amazonas (Sul e Oeste); Guiana (Leste); Pará 

(Sudeste). A extensão territorial de Roraima é de 224.298,980 km², divididos em 15 municípios. 

Roraima é o estado com a menor população do Brasil (PACIEVITCH, 2011). 

A região desse Estado possui características singulares para as operações, em 

decorrência do seu relevo e o grande vazio demográfico. O relevo é diversificado, o qual possui 

serras, matas subtropicais (onde o único acesso aos pontos de fronteira pode ser feitos com 

aeronaves de pequeno porte e pelos rios), quantidade restritas de estradas e vias de acesso em 

péssimo estado de conservação e rodagem, com destaques para a BR-174 (Boa Vista- 

Pacaraima) e BR- 401 (Boa Vista- Bonfim) e rios com cachoeiras e fortes correntezas com 

poucos pontos de vau. Outra característica marcante é o vazio demográfico na região, uma vez 

que quase 65% da população do Estado de Roraima está concentrada na capital Boa Vista 

(FREITAS, 2019). 

Já a região de fronteira com a Colômbia, é composta basicamente pela floresta e os rios 

da Bacia Amazônica e é conhecida como Alto Solimões. Tem uma extensão de 

1.644,2 quilómetros (km) e está inteiramente demarcada. Em sua extensão total, a linha-limite 

percorre 808,9 km por rios e canais, 612,1 km por linhas convencionais e mais 223,2 km por 

divisor de águas. (EVERTON, 2011) 

A cidade de Tabatinga é a área que proporciona uma maior atenção voltada a segurança 

pública, pois apresenta um maior índice de problemas envolvendo esses assuntos. Tabatinga 

faz fronteira com a cidade de Leticia na Colômbia e essa região recebe um grande fluxo de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km
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ilícitos transfronteiriços, além de relatos da presença de membros nas Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), dessa maneira, é notória a preocupação constante das 

autoridades brasileiras e colombianas na região. (EVERTON, 2011) 

 

 

4.2.2 Os Crimes Transfronteiriços e Ambientais 

 

Crime transfronteiriço, por definição, pode ser considerado como a ocorrência de fato 

típico, antijurídico e punível que ultrapassa os limites das fronteiras de um país. Entende-se por 

crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem a flora, 

a fauna e os recursos naturais. (GOULART, RIBEIRO, 2016) 

Assim, a região de fronteira é marcada por conjuntos de relações sociais, econômicas e 

políticas, fazendo com que os problemas de segurança pública concentrem grande atenção. A 

transnacionalidade do delito acompanha a permeabilidade das fronteiras e faz girar um sistema 

de crimes que atinge, de pronto, não só estas regiões, mas qualquer centro urbano, por mais 

distante que esteja dos marcos divisórios entre países, como é a influência do tráfico de drogas 

sobre outra série de crimes. 

Nesse sentido, a Portaria nº 061, de 16 de fevereiro de 2005, do Comandante do Exército 

estabelece que a atuação das Forças Armadas na prevenção e na repressão aos delitos 

transfronteiriços deve estar focada, em princípio, sobre os seguintes ilícitos: 

 a) a entrada (e/ou a tentativa de saída) ilegal no território nacional de armas, 

munições, explosivos e demais produtos controlados, conforme legislação específica (Lei n° 

7.170, de 14 Dez 83; Lei n° 10.826, de 22 Dez 03; Decreto n° 3.665, de 20 Nov 00); fica 

caracterizado no Art. 14. “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar 

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”. Possui como pena reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 

e multa 

b) o tráfico ilícito de entorpecentes e/ou de substâncias que determinem 

dependência física ou psíquica, ou matéria prima destinada à sua preparação (Lei n° 

6.368, 21 Out 76; Lei n° 10.409, de 11Jan 02; Decreto n° 3.665, de 20 Nov 00); fica 
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caracterizado no Art. 12. “Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a 

consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Possui como pena 

reclusão de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de cinquenta a trezentos e sessenta dias de 

multa; 

c) o contrabando e o descaminho, especificados no Código Penal Comum (Decreto-

Lei n° 2.848, de 07 Dez 40); o descaminho fica caracterizado no Art. 334. “Iludir, no todo ou 

em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo 

de mercadoria”. Possui como pena reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. O contrabando fica 

caracterizado no Art. 334-A. “Importar ou exportar mercadoria proibida”. Possui como pena 

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos 

 d) o tráfico de plantas e de animais (Lei n° 9.605, de 12 Fev 98; Lei n° 4.771, de 15 

Set 65; Lei n° 5.197, de 03 Jan 67); fica caracterizado no Art. 29. “Matar, perseguir, caçar, 

apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 

permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”. 

Possui como pena detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.  

e) a entrada (e/ou a tentativa de saída) no território nacional de vetores em 

desacordo com as normas de vigilância epidemiológica (Lei n° 6.437, de 20 Ago 77 e Medida 

Provisória n° 2.190-34, de 23 Ago 01). Fica caracterizado no Art 10. “Extrair, produzir, fabricar, 

transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, 

armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos 

alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, 

cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 

pública ou individual, sem registro, licença, ou autorizações do órgão sanitário competente ou 

contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente”. Possui como pena advertência, 

apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou multa. 

A citada portaria prevê, ainda, que a atuação da F Ter na prevenção e na repressão aos 

delitos ambientais deve estar focada, em princípio, sobre os seguintes ilícitos:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art334.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art334a
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 a) a prática de atos lesivos ao meio ambiente, definidos na Lei de Crimes Ambientais 

– Lei n° 9.605, de 12 Fev 98; no Código Florestal – Lei n° 4.771, de 15 Set 75; e no Código de 

Proteção à Fauna – Lei n° 5.197, de 03 Jan 67; 

 b) a exploração predatória ou ilegal de recursos naturais (Lei n° 9.605, de 12 Fev 

98);  

c) a prática de atos lesivos à diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País, definidos na Medida Provisória n° 2.186-16, de 23 Ago 01.  

Diante disso, podemos observar que um dos principais delitos ambientas são os 

desmatamentos que ocorrem na região Amazônica e esse tipo de delito gera grande preocupação 

para o Brasil, pois ele leva a alterações significativas no funcionamento dos ecossistemas, 

gerando impactos sobre o ciclo hidrológico, constituindo importante fonte de gases do efeito 

estufa. Entre as principais causas do desmatamento da Amazônia podem-se destacar a 

impunidade a crimes ambientais, retrocessos em políticas ambientais, atividade pecuária, 

mineração, dentre outros. 

Tendo em vista isso, é necessário que as Forças Armadas têm de preparar a tropa com 

máxima eficácia, tanto juridicamente quanto na adoção de Técnicas, Táticas e Procedimentos 

(TTP), a fim de bem cumprir as missões estabelecidas na legislação em vigor. 

 

4.3 AS OPERAÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA 

 

4.3.1 Operação VERDE BRASIL 

A operação Verde Brasil foi desencadeada para o combate a queimadas e delitos 

ambientas na região da Amazônia, teve duração de dois meses e foi encerrada em 2019 

contabilizando o combate a 1.835 focos de incêndio, além disso, foram aplicados 352 termos 

de infração que resultaram em R$ 141,9 milhões em multas, dados esses apresentados pelo 

então Ministro da Defesa Fernando Azevedo. 

A operação, instituída por meio de decreto presidencial, autorizou o emprego das Forças 

Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) entre os dias 24 de agosto e 24 de 

setembro nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação 

ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia Legal. Durante a vigência deste primeiro 

período de atividades na Amazônia Legal, a GLO foi estendida por mais 30 dias até 24 de 

outubro. 
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Um total de 9.772 militares das Forças Armadas atuaram no combate aos incêndios e 

ilícitos ambientais. As Forças Armadas empregaram na operação 14 aviões, 467 viaturas, 23 

helicópteros e 159 embarcações. A operação contou com colaboração internacional. De Israel 

vieram 12 brigadistas; o Chile enviou 4 aeronaves; o Japão contribuiu com a doação de 

equipamentos; e os Estados Unidos com a atuação de 6 peritos. 

Figura 8: Op Verde Brasil 

 

Fonte: Governo Federal 
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4.3.2 Operações ÁGATA 

 

De acordo com Ministério da Defesa (MD), a Operação ÁGATA – coordenada pelo 

MD, por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) – ocorre desde 

2011 e mobiliza efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para atuar, de forma 

episódica, em pontos estratégicos da fronteira. Essa operação integra o Plano Estratégico de 

Fronteiras do Governo Federal, criado para prevenir e reprimir a ação de criminosos na divisa 

do Brasil com dez países sul-americanos. 

Durante a operação, são realizadas 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 41 espaço aéreo até 

operações de patrulha e inspeção nos principais rios e estradas que dão acesso ao país. Além da 

Defesa, a Ágata envolve a participação de 12 ministérios e 20 agências governamentais. O 

planejamento e a mobilização são feitos de forma integrada, com articulação contínua entre 

militares das Forças Armadas e agentes de segurança pública nos níveis federal, estadual e 

municipal. (MUNIZ, 2018) 

 

 

4.3.3 Operações CURARE 

 

As operações são coordenadas pelo Centro de Operações dos C Mil A e seu principal 

objetivo é intensificar a presença das Forças Armadas na faixa de fronteira e cooperar com 

outros órgãos do Poder Executivo na repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais. 

Conforme as Diretrizes dos C Mil A e de acordo com os recursos disponíveis, são previstas 

anualmente 02 (duas) operações na faixa de fronteira por Grande Unidade com a duração 

máxima de 10 (dez) dias, dentro das suas respectivas áreas de responsabilidades. (MUNIZ, 

2018) 

No contexto da operação, as tropas da 1ª Bda Inf Sl foram empregadas, em maio de 

2019, em ações planejadas, na Operação Curare XI, realizando Postos de Bloqueio e Controle 

de Estradas (PBCE) nas rodovias e vicinais do estado de Roraima em busca de contrabandos, 

armas e drogas; combatendo o garimpo ilegal; na repressão à extração ilegal de madeira e 
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intensificando a presença de tropas nas regiões de fronteira, em reforço às ações da Operação 

Controle. (BRASIL, 2019) 

 

 

Figura 9: Atuação contra garimpo ilegal na Op Curare XI 

 

Fonte: 1ªBda Inf Sl, 2019 

 

4.3.4 Operações ESCUDO 

 

Segundo o CMA, as Op ESCUDO são realizadas no âmbito das GU e se caracterizam 

pelo levantamento ou confirmação de dados de inteligência, pela busca da presença constante 

das OM/GU Fronteira (quando for o caso), em sua área de responsabilidade na faixa de 

fronteira, e pelo exercício da capacidade de pronta resposta quando necessário. As operações 

são caracterizadas pela realização de patrulhas de Reconhecimento de Fronteira (REFRON) 

com efetivo de Grupo de Combate (GC) a Pelotão de Fuzileiros, cumprindo as seguintes 

missões: 

 - Confirmação de dados sobre ilícito levantado; 

 - Cadastramento e contato com a população; 
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 - Levantamento de dados sobre a área de operações. 

 - Levantamento de outros dados solicitados pelo COp/CMA. 

 No contexto das Operações, em agosto de 2018, a 16ª Bda Inf Sl atuou empregando o 

4º pelotão Especial de Fronteira (PEF), operando em seus Postos de Bloqueio e Controle Fluvial 

(PBCFlu), para fins de combate aos delitos transfronteiriços e ambientais na região do Alto Rio 

Solimões. Na ocasião, foram apreendidos centenas de ovos de quelônios, animais silvestres, 

carnes de caça e madeira que estava sendo transportadas de maneira ilegal. (BRASIL,2018) 

 

 

Figura 10: Animais Silvestres apreendidos             Figura 11: Ovos de Tracajás apreendidos 

                
Fonte: Exercito Brasileiro                                       Fonte: Exército Brasileiro 

 

 

4.3.5 Operações CURARETINGA 

 

De acordo com a Diretriz Operacional do CMA, as Op CURARETINGA desenvolvem-

se de modo semelhante às Op CURARE, com os mesmos objetivos e modus operandi. 

Entretanto, caracterizam-se por serem de menor envergadura, de ação pontual e de deflagração 

por oportunidade. Os meios utilizados na operação são, em princípio, os meios orgânicos da 

própria GU, podendo ser recebido apoio de meios externos, de acordo com a disponibilidade e 

necessidade verificada pelo COp/CMA. (MUNIZ, 2018) 
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Não existe um número limite anual, ou datas impositivas para as Op CURARETINGA, 

cabendo a decisão de deflagração destas aos Cmt GU, fundamentada em levantamentos 

oportunos de inteligência. Dentro das possibilidades de cada GU, o CMA sugere a realização 

de pelo menos 02 (duas) operações durante o ano de instrução. As ações de curta duração 

deverão ser planejadas com ênfase na surpresa e na mobilidade. Entende-se por operação de 

curta duração, a Op que não requeira repetidos ressuprimentos da tropa empregada e não seja 

de duração superior à Op CURARE. (MUNIZ, 2018) 

 

Figura 12: Op Curaretinga 

 

Fonte: Exército Brasileiro 
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

5.1 TIPO DE PESQUISA  

  

A presente pesquisa é um estudo teórico de natureza exploratória e qualitativa, 

utilizando-se, como solução ao problema posto, o método hipotético-dedutivo que será 

realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa bibliográfica, pois baseou sua 

fundamentação teórico-metodológica na investigação sobre os assuntos relacionados à faixa de 

fronteira brasileira, em particular na fronteira com a Venezuela-Colômbia, em livros, artigos, 

atlas, manuais e entrevistas de acesso livre ao público em geral, incluindo-se nesses aqueles 

disponibilizados pela rede de internet.  

Com o fim de analisar as ações dos Pelotões de Fuzileiros de Selva na atuação contra 

crimes transfronteiriços e ambientais, que é o objetivo geral da pesquisa, será apresentado o 

resultado de uma pesquisa de caráter exploratório, tendo como campo de investigação somente 

dados relativos ao biênio 2018/2019. A pesquisa documental foi realizada durante toda a 

realização desse trabalho, tendo em vista que recorreu a documentos governamentais. A 

hipótese adotada doi a seguinte: se concentrar a atenção na atuação do poder público na faixa 

de fronteira em questão, os Pel Fuz Sl terão maior visibilidade e apoio no combate a essas 

ameaças, gerando um desenvolvimento estratégico na região. 

 

5.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

O universo do presente estudo são as principais ações desenvolvidas pelo Exército 

Brasileiro na segurança da fronteira para coibir as ações do crime transnacional e ações ilícitas 

na faixa de fronteira do Amazonas.  As amostras que serão utilizadas são as ações desenvolvidas 

pela 1ª Bda Inf Sl em Boa Vista-RR, 2ª Bda Inf Sl em São Gabriel da Cachoeira-AM e 16ªBda 

Inf Sl em Tefé-AM, a partir do ano de 2018, e, por serem bastante recentes, têm condições de 

retratar a situação atual da PND e da END. 
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5.3 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Diante do exposto e com base na revisão documental feita no presente estudo, podemos 

observar a complexidade dos problemas enfrentados pelas tropas federais. Como resultado da 

pesquisa nota-se que há ainda a dificuldade do emprego de tropas do Exército Brasileiro, seja 

pela localização geográfica ou até mesmo na dificuldade de preparo de tropas especializadas 

como os pelotões de fuzileiros de selva. Porém, ao analisar a Amazônia Brasileira sob a ótica 

da PND e END, observamos a preocupação do governo federal na vivificação da região, defesa 

e manutenção da soberania nacional. Nesse cenário, foi observada a eficiência e eficácia das 

operações feitas pelo Exército Brasileiro na região, sendo base na resolução dos problemas 

expostos no presente trabalho. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O tema estudado foi a defesa e segurança, relacionados a crimes transfronteiriços e 

ambientais. A atuação do Exército Brasileiro, através dos Pelotões de Fuzileiros de Selva, 

subordinados ao CMA, direcionou os esforços do presente trabalho. A faixa de fronteira em 

estudo foi delimitada entre a cidade de Uiramutã-RR (tríplice fronteira com a Guiana e 

Venezuela), e a cidade de Tabatinga-AM (tríplice fronteira com a Colômbia e Peru). 

Nesse contexto, foram apresentadas as ações desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, 

por meio das tropas da 1ª Bda Inf Sl, 2ª Bda Inf Sl e da 16ªBda Inf Sl. O crime transfronteiriço 

é todo fato típico, antijurídico e punível que ultrapassa os limites das fronteiras de um país que 

são praticados por grupos criminosos e realizam atividades que variam do tráfico de drogas, 

munição e armas, animais, pessoas; garimpo ilegal; contrabando; descaminho, para 

exemplificar. 

Para desenvolver o combate a esses crimes, o Estado Brasileiro possui um arcabouço 

legal que se inicia com a Constituição Federal de 1988 e suas Leis Complementares; a PND, a 

END, a ENAFRON e o PPIF. Cada documento está relacionado as competências legais dos 

órgãos encarregados da defesa e da proteção da sociedade brasileira no combate a crimes 

transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira. 
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Em resumo, nota-se que as ações dos pelotões de fuzileiros de selva trazem 

contribuições positivas para o combate ao crime transnacional na faixa de fronteira. Através de 

operações, atividades de inteligência, em que pese seu emprego operativo direcionado a defesa 

da soberania na faixa de fronteira, desenvolvem as ações interagências com órgãos de diversos 

níveis federais, estaduais e municipais na coibição aos ilícitos transfronteiriços, acarretando 

uma melhora na percepção de segurança para os habitantes locais que é extremamente 

estratégica para a geopolítica do Brasil.  
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