
CAPÍTULO 3

O SISTEMA DE DEFESA DA AMAZÔNIA E A FRONTEIRA
Coronel Rezende Guimarães Filho1

Oficina arco Norte: apresentação 2. Foto: Equipe Fronteiras Ipea.

Bom dia a todos! É uma satisfação estarmos aqui participando de tão importante 
evento. Eu sou o chefe estadual da 1a Brigada de Infantaria de Selva, sediada em 
Boa Vista (Roraima). Embora eu tenha a aparência um pouco jovial, eu sou o 
segundo na linha sucessória.

A minha apresentação, como o Bolívar já determinou o parâmetro, será balizada 
em PowerPoint. Vou ser muito sintético na transmissão dos slides, principalmente 
para respeitar o tempo, e, também, porque não pretendemos dar aula a ninguém 
sobre “defesa”.

1. Chefe do Estado-Maior da 1a Brigada de Infantaria de Selva. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33287&Itemid=424>.
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A defesa, hoje, é uma política de Estado. É do conhecimento do cidadão 
do Brasil inteiro, da nossa sociedade, que está cada vez mais participativa. Então, 
acredito que o interessante a se fazer seja uma apresentação sobre os aspectos 
vinculados ao sistema de defesa, muito voltado aqui ao Comando Militar da 
Amazônia (CMA) e à própria faixa de fronteira.

Os objetivos propostos para esta apresentação destacam: i) os aspectos 
fundamentais da Amazônia, que influenciam na defesa do território; ii) a identificação 
das características relevantes do sistema de defesa da Amazônia, com enfoque na 
fronteira; e iii) uma visão estratégica para a região amazônica.

Para isso, eu vou usar como roteiro: i) uma breve introdução; ii) o 
desenvolvimento, fazendo uma abordagem, como eu disse, bastante sintética, sobre as 
características e particularidades da Amazônia, principalmente aquelas que interferem 
no sistema de defesa, o sistema de defesa da Amazônia Ocidental, ou seja, eu vou 
falar mais detidamente da Amazônia Ocidental, e sobre uma visão estratégica para a 
região amazônica, visão estratégica militar; e iii) a conclusão, a qual fica aberta para 
dúvidas que surjam ao fim da apresentação, ou o prosseguimento dos trabalhos.

A Amazônia, no nosso entendimento militar, é um legado fantástico, imenso, 
que nos foi deixado pelos colonizadores portugueses. Foi consolidado pela nossa 
diplomacia diante de uma atuação memorável do Barão do Rio Branco, que 
usou de métodos pacíficos para a resolução das questões políticas e diplomáticas. 
E já naquela época, antevendo a consolidação da fronteira, previam que, mesmo 
utilizando métodos pacíficos, o país deveria contar com o poder militar adequado 
para a defesa, propugnando, já no início do século XX, o recrutamento das Forças 
Armadas. Não é jogo de hoje. Essa é uma questão que vinha desde o início do 
século passado. Além disso, ele também propunha como estratégia para lidar com 
as instabilidades internacionais a busca da paz e da cooperação respaldadas pelas 
capacidades militares adequadas.

Seguindo no tempo, nessa linha de legado e consolidação de fronteira, 
recentemente, em 2013, foram lançadas a Política Nacional de Defesa (PND) e a 
Estratégia Nacional de Defesa (END). A PND, já dentro do nosso tema, coloca 
como premissa fundamental que a Amazônia é uma prioridade, pelo seu potencial 
de riquezas minerais e biodiversidade. Para isso, a vivificação das fronteiras, a 
proteção ao meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais são aspectos 
essenciais para o desenvolvimento e a integração amazônica.

Muitas vezes, o pessoal olha um militar, dentro da sua filosofia positivista, 
como uma entidade dentro das instituições e órgãos do Estado, com viés 
desenvolvimentista, promovendo a ocupação do território. Essa ocupação hoje 
está muito marcada na nossa presença militar, respeitando o meio ambiente e o uso 
sustentável de recursos naturais. Quando a gente fala de desenvolvimento do Brasil 
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ou de seus avanços, como é a preocupação militar, alguns sempre se colocam aí, 
e isso vem a gerar malefícios. Mas a nossa filosofia de ocupação é buscar cooperar 
com a vivificação das fronteiras, a proteção ao meio ambiente e o uso sustentável 
de recursos naturais. Está dentro da política o adensamento da presença do Estado, 
em particular das Forças Armadas, ao longo das fronteiras, isso é condição relevante 
para o desenvolvimento sustentável da região.

Aqui na região, institucionalmente, há uma grande rotatividade militar. Mas a 
nossa rotatividade tem sido sempre priorizada para dentro da Amazônia brasileira. 
Posso dizer que desde 1992 tenho vindo à Amazônia de alguma maneira. Fiz o 
curso de operações na selva em Manaus, em 1998, servi no Batalhão de Forças 
Especiais, me encontrei em vários locais da nossa fronteira, em vários setores da 
nossa regência amazônica: no Acre, no Amazonas, em Roraima. Servi como oficial 
de operações na fronteira com a Bolívia, comandei uma companhia de guardas em 
Manaus, comandei um batalhão de infantaria na selva na Cabeça do Cachorro.2 
E agora estou aqui como chefe de estado-maior da brigada de Boa Vista.

Quando a gente fala da Amazônia, podemos não ter logicamente uma visão 
muito especializada, setorizada, mas temos uma visão muito aproximada da sua 
realidade, porque estamos vivenciando isso durante toda a nossa carreira militar. 
E aqui da mesma forma, de uma maneira geral, mantemos sempre essa conexão 
com a nossa Amazônia dentro do que está proposto pela própria PND.

A estratégia nacional é a execução da política. Política é "o que fazer" e, aqui, 
estratégia é o "como fazer". Ela também coloca dentro do seu nervo principal, no 
seu item 10, a priorização das ações militares na região amazônica. Além disso, 
descendo um pouco mais especificamente para o Exército, ainda com uma diretriz 
bastante atual, recente, do comandante do Exército, a Amazônia continua a ser a 
estratégia prioritária para a força terrestre.

Dentro dessa breve introdução, fazendo um link com tudo isso que já nos 
foi legado, entramos agora nas características e particularidades que interferem no 
sistema de defesa para a região.

Como já foi dito aqui pelo secretário Alexandre Henklain, a Pan-Amazônia 
está considerada dentro do sistema de defesa. É uma região que envolve nove 
soberanias nacionais de nove países, com a demanda de acordos e ajustes 
bilaterais, entre países, para as boas práticas para a manutenção da segurança 
nas fronteiras entre esses Estados (mapa 1).

2. Cabeça do Cachorro é uma área situada no extremo noroeste do Brasil (estado do Amazonas), fazendo fronteira com 
a Colômbia e a Venezuela. É assim conhecida por causa do desenho formado pela linha da fronteira brasileira com seus 
países vizinhos, que lembra o formato da cabeça daquele animal, quando está com a boca aberta.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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MAPA 1
Pan-Amazônia: o maior banco genético do planeta

– 9 soberanias nacionais

Bioma Amazônia brasileira
Amazônia Legal brasileira
Limite Pan-Amazônia¹ 

– 7.000.000 km²

– 1/20 superfície terrestre  

– 2/5 América do Sul

– 1/5 água doce

– 1/3 das florestas

– 3 fusos horários
– 2 hemisférios

Fonte: Exército brasileiro.
Nota: ¹ Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das      

condições técnicas dos originais (nota do Editorial). 

Tudo isso dentro de um grande vazio demográfico, o que de fato aqui já vem 
sendo tratado, desde o início da década de 1990, de forma mais contundente, além 
do interesse pelas rotas transamazônicas e pela própria migração forçada de povos 
deslocados por conflitos internacionais.

Eu participei inclusive de um fórum no qual havia estrangeiros, e estava o 
embaixador dos Países Baixos a dizer: "vocês têm um grande vazio demográfico, 
então peguem os refugiados da Síria e mandem para cá". É lógico que o Brasil é 
um país humanitário. Estamos vendo agora com a crise venezuelana que nós somos 
extremamente fraternos. E eu posso dizer isso, também, porque eu morei dois anos na 
Colômbia e um ano no Chile. Vivi muito com argentino, mexicano, porto-riquenho. 
O brasileiro é visto quase que como um elemento à parte dentro da América Latina, 
não só pela língua, mas pelas potencialidades do país. É um pouco mais de 200 milhões 
de habitantes. Se somados os demais países da América do Sul, não atingem a nossa 
população. Isso é um fator relevante para o sistema de defesa, é uma particularidade 
tremenda, que deve ser tratada frontalmente. Os problemas da Amazônia devem ser 
tratados frontalmente. Problemas brasileiros, soluções brasileiras.
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A outra particularidade da Amazônia, dentro do contexto nacional, é que se trata 
de uma área gigantesca, de 5 milhões de quilômetros quadrados, 61% do território 
nacional nessa área toda, 12% de milhares de reservas, envolvendo nove estados com uma 
rarefeita população, principalmente uma população indígena, que na verdade é quase 
0,3% da população total do país, ocupando 12% do território amazônico (figura 1).

FIGURA 1
Particularidades da Amazônia Legal

Reservas indígenas

Área: 5.217.423 km2

61% do território nacional
(corresponde a um território
sete vezes maior que a França)

9 estados
brasileiros integram
a Amazônia Legal

População 
indígena brasileira
564 mil (0,29% da 
população total do país)
56% deles estão na Amazônia 

Áreas de reserva: 
105.673.003 ha
 (12,1% do território 
nacional,o equivalente 
a duas vezes o território 
da Espanha)

Fonte: Exército brasileiro.

Desequilíbrios e particularidades devem ser tratados para que o Estado possa 
se organizar melhor e atender à demanda de toda a sociedade, da comunidade 
indígena, da sociedade urbana. Toda a sociedade deve estar integrada para a solução 
dos problemas que hoje existem.

Outro aspecto impactante é o norte-americano, que foi citado aqui, pelos seus 
muros. Se fôssemos construir um muro nós iríamos acabar com o concreto e com 
o cimento do Brasil. Só a fronteira da Amazônia é de aproximadamente 12 mil 
quilômetros (mapa 2). O norte-americano, com toda sua estrutura, principalmente 
recursos, e potencial de recursos, não consegue solucionar o controle dos seus 2 mil 
quilômetros de fronteira. Nós temos 12 mil quilômetros, e eu acredito que políticas 
públicas vão conferir não o controle da circulação de pessoas, mas a ocupação 
devida do território, levando a um desenvolvimento sustentável e promovendo, 
assim, a ocupação e o controle adequados do território.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte42 | 

MAPA 2
Fronteiras terrestres da Amazônia Legal

Fronteiras na selva Para controlar as 
fronteiras da Amazônia 

brasileira com outros 
sete países, as Forças 

Armadas mantêm
 mais de 30 mil homens.

São 12 mil  
quilômetros de área.

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial). 

É como a história do Acre, que foi conquistado pela ocupação. Eu até falaria 
um pouco sobre, mas não posso fugir dos meus slides. A nossa modalidade de 
ocupação militar é única no contexto internacional, é um legado de uma ocupação 
que tem que trazer solução, e não problemas maiores.

Outra peculiaridade é a extensão das fronteiras e os rios que são as nossas 
estradas, conformando-se em hidrovias, o que impõe planejamento, pontes 
(figura 2). Embora não tenhamos hidrovias aqui iguais às do Sul do Brasil, como 
a do rio Tietê, do Paraná, são outras hidrovias, até de dimensões marítimas, pois 
em determinados trechos de rio a gente não consegue nem ver a outra margem.
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FIGURA 2
Peculiaridades da Amazônia

Fonte: Exército brasileiro.

Outra peculiaridade, ainda, é que temos a maior bacia hidrográfica do 
planeta, e muito pouco explorada (figura 3). E o gás de cozinha para cozinhar, 
fazer a comida da senhora, esposa do sargento ou do tenente, é levado no ombro. 
São cinco cachoeiras para São Joaquim, no melhor momento do rio, quando ele 
está mais cheio. Então, tem que desmontar a embarcação, pegar a carga toda, 
carregar no ombro para cima da cachoeira, depois remontar. E tem um braço de 
rio que é irritante: desmontou, voltou para a água, são 200 metros, liga o motor 
de popa e logo vem uma cachoeira de novo, desmonta e leva, e isso no melhor 
momento, quando o rio está seco. São três cachoeiras instransponíveis. E apenas 
20 km de rodovia resolveriam. Uma estrada, logicamente com todos os parâmetros 
ambientais e todo o planejamento envolvido, desde Serrinha (Amazonas), uma 
comunidade grande, até a comunidade de São Joaquim (Amazonas). Isso é um 
pleito dos indígenas também, pois estamos juntos sofrendo com esse problema.

É a maior bacia hidrográfica. Hoje as hidrovias não conferem a conexão 
necessária para que a gente possa integrar essas fronteiras longínquas do nosso 
território. Estão sendo mantidas a muito suor.
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FIGURA 3
Principais rios de penetração na bacia amazônica

Bacia da Amazônia 

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Ainda dentro do roteiro, avançando um pouquinho mais, vou falar do 
sistema de defesa. Faço observar aqui particularidades inerentes à Amazônia que 
impactam o nosso planejamento. A Amazônia vem sendo ocupada militarmente 
pelos comandos militares de área, já dividida pela sua magnitude no Comando 
Militar do Norte (estados do Amapá, do Maranhão, do Pará e parte do Tocantins) 
e Comando Militar da Amazônia Ocidental. O do Norte é um general, que 
a gente chama de quatro estrelas e é a maior autoridade militar presente. 
Ainda temos, logicamente, a presença da Força Aérea e da Marinha do Brasil. 
Mas como estamos falando de fronteira, estamos enfocando a parte terrestre, 
daqueles que estão presentes mais intensamente naquele setor, dentro da faixa 
de fronteira, que é a força terrestre do Exército Brasileiro. E, na Amazônia 
Ocidental, o comando militar de área, que é, também, um general de exército, 
comandando todo esse espaço geográfico, envolvendo quatro estados: Acre, 
Amazonas, Rondônia e Roraima.

E aqui justifico por que me concentro na Amazônia Ocidental: pois ela está 
mais distante da realidade nacional (figura 4). Ela incorpora de forma mais intensa 
os problemas que afligem a região. Vou tratá-los um pouco mais adiante, até porque 
a região se apresenta como um eixo de integração, a fronteira agrícola avançou 
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demasiado naquele setor, então é uma região com grandes transformações, que 
não engloba hoje as características da Amazônia Oriental.

FIGURA 4
Particularidades da Amazônia Ocidental

– 19.500 militares da ativa 
(mais 6.900 inativos/pensionistas/
ex-combatentes)

– 151 municípios nos 4 estados 
(Brasil possui 5.570 municípios)

– 6.800.000 habitantes, o 
equivalente a 3,38% da 
população brasileira ou 
38,55% da região Norte 

– 33,21% da população 
indígena brasileira, 
cerca de 270 mil

– 2,60% do produto interno
bruto (PIB) do país 
(ano 2012), sendo 1,30% 
da cidade de Manaus

Fonte: Exército brasileiro.

Entre as particularidades da nossa Amazônia Ocidental, temos hoje 
aproximadamente 20 mil militares da ativa desse setor, se colocarmos aqueles 
que permanecem inativos, somos mais 7 mil pessoas. Isso é a prova do amor pela 
Amazônia, o pessoal está chegando e ficando.

Nessa nossa área de responsabilidade são 151 municípios em quatro estados, 
quase 6 milhões de habitantes, muito pouco, 3% da população brasileira, 
aproximadamente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), de 2013, e 33% da população indígena brasileira está nessa região, o 
que infelizmente colabora com apenas 2,6% do PIB nacional.

São quilômetros e quilômetros de fronteira com cinco países, uma 
área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Veja a 
magnitude que é só na Amazônia Ocidental com suas características (figura 5). 
A Amazônia é um continente. Então a gente consegue identificar, só dentro 
da Amazônia Ocidental, biomas diferentes, demografia diferente, hidrografia 
distinta, é impressionante. Em Manaus, a gente encontra dois rios com coloração 
diferente. O Brasil é maravilhoso.
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FIGURA 5
Outras particularidades da Amazônia Ocidental

– 9.925 km de 
fronteira terrestre:

* com a Bolívia: 
2.123 km (Acre-Rondônia)

* com o Peru: 
2.995 km (Acre-Amazonas)

* com a Colômbia: 
1.644 km (Amazonas)

* com a Venezuela: 
2.199 km
(Amazonas-Roraima)
* com a Guiana: 
964 km (Roraima)

– 2.190.182 milhões de 
quilômetros quadrados 
(25,66% da área do país)

– 40% da área dentro da 
faixa de fronteira

– 58,21% dentro de unidades 
de conservação (UCs) e/ou 
terras indígenas (TIs),
sendo 15,83% dentro 
da faixa de fronteira

Fonte: Exército brasileiro.

Outro aspecto importante da Amazônia Ocidental é a ocupação militar. Então, 
todas essas características, evolução, isso influi no nosso planejamento, no sistema 
de planejamento de reservas. E o que hoje se propõe é essa articulação militar, só 
para a Amazônia Ocidental. Temos a brigada de Boa Vista (Roraima), com essa 
área de responsabilidade, a brigada de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), uma 
brigada em Tefé (Amazonas) e uma brigada em Porto Velho (Rondônia). Cada 
bandeirinha dessas é uma organização militar (figura 6).

Ainda em Manaus, temos o Grupamento de Engenharia. A engenharia 
tem funções também militares para manutenção de redes limpas, de cidades, 
isso é parte do contexto de conflito, então a engenharia não está só para o 
desenvolvimento, mas é uma tarefa militar. Em tempos de guerra, ela vai fazer 
a recuperação das estradas.
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FIGURA 6
Organização militar da Amazônia Ocidental

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Esse é o ponto militar amazônico, com suas tropas também em Manaus, no 
total de 63 organizações militares, com grupo de artilharia antiaérea para a defesa 
desse espaço aéreo da Amazônia. São 24 companhias, pelotões, destacamentos, são 
24 pelotões de fronteira (figura 7). Os pelotões especiais de fronteiras são frações do 
Exército brasileiro, com efetivo aproximado de setenta militares comandados por 
um tenente na flor da idade, 25 ou 26 anos, prioritariamente casado, comandando 
sargentos com idade de 22 a 25 anos de idade. Têm uma tremenda responsabilidade, 
porque ali eles tratam de problemas da fronteira, não só da parte de segurança, 
mas também da parte cívica, da parte psicossocial, porque os pelotões especiais de 
fronteira são polos de atração de determinados setores.

Já não é tanto o caso de Roraima, que é outra Amazônia. Então, nesses 
pontos, hoje, enquanto muita gente no final da tarde vai para o seu happy hour, 
o nosso pessoal continua cumprindo a missão de vigiar estrategicamente a nossa 
Amazônia, impedindo que as nossas comunidades, as nossas populações ribeirinhas,  
as comunidades indígenas sejam interpeladas de forma negativa por fatores externos 
desfavoráveis. Podemos dizer assim, desfavoráveis à vida comunitária: Forças 
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Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), garimpos, garimpos internacionais, 
droga, crime ambiental, todos esses elementos que prejudicam a existência, a 
sobrevivência dos povos que aí habitam. E somos parte desse povo, aí estamos.

FIGURA 7
Pelotões especiais de fronteira do Comando Militar da Amazônia Ocidental

Grande Unidade/
Organizações Militares

Pelotão de frontreira

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Esses pelotões são estratégicos, cumprem a missão estratégica para a força, o que, 
como eu disse, estabelece a segurança, e sem segurança não há desenvolvimento. Isso é um 
conceito mundial, a própria Colômbia é vítima disso, e só agora começou a experimentar 
um desenvolvimento. Um país com 45 milhões de habitantes, com um potencial 
tremendo para ser o segundo país da América do Sul. Então, a própria Colômbia, pela 
falta de segurança, teve um retrocesso, um atraso considerável no seu desenvolvimento, e 
agora começa a ressurgir como um país num contexto de desenvolvimento internacional.

Essa é a nossa tríade: vida, combate e trabalho. Isso é feito diariamente lá, 
menos o combate. A gente fala "combate", mas na verdade não é, é a instrução 
militar, o estado de prontidão em que esse pessoal fica. Combate, a gente fala para 
sintetizar em uma palavra as atividades militares, de patrulhamento, de instruções, 
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de preparação, de prontidão. Tudo isso. Tem um time do Exército lá que se faz 
presente, suprindo a principal ação hoje no contexto nacional, que é a proteção.

Além disso, dentro dessa nossa articulação, também colaborando com a função 
militar, principalmente focando no desenvolvimento, nas articulações, temos os nossos 
hospitais de guarnição: Tabatinga (Amazonas), São Gabriel da Cachoeira (Amazonas), 
Manaus (Amazonas) e Porto Velho (Rondônia). Em Boa Vista (Roraima), nós estamos 
brigando para que liberem recursos para que a gente transforme o posto médico em 
um hospital de guarnição, para fazer cirurgias aqui e não precisar enviar para um 
sistema de saúde local, ou para Manaus, dependendo da especialidade. Também é 
uma parte importante da nossa presença, pois em muitos casos é a única saúde de 
que o indígena ou ribeirinho tem a oportunidade, a opção da assistência. A única 
assistência presente nas áreas.

Está aqui um exemplo, um indígena em seus afazeres, faltou a descrição de 
que é arco e flecha. Ele tomou uma flechada na boca, foi operado, isso é recorrente 
principalmente em São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga. O hospital militar é para 
atender militar, isso não é discriminatório, nós somos 8 mil (incluindo pensionistas) 
aqui em Boa Vista. Não é que a saúde de um hospital militar seja melhor, não é 
isso, é justamente para evitar que um militar venha a usar o sistema de saúde local.

Além do hospital de campanha, ele tem uma função militar que já é uma 
articulação de preparação para um conflito armado. A nossa articulação é para a 
defesa, ele está preparado para defender. Para a defesa, nós temos que ter hospitais que 
em tempo de guerra atendam exclusivamente os militares que estão em campanha, 
transformando o hospital de guarnição, junto a todo hospital em barraca, em hospital 
de campanha. Essa estrutura que está lá tem função militar e está dentro do nosso 
planejamento de defesa, ou dentro do planejamento de atuação das Forças Armadas 
em defesa do território. É lógico, existe aí e tem uma função social importante, 
atende, também, às comunidades. É claro que essa articulação é potencializada pelas 
operações militares que não movimentam as tropas e são operações importantes, 
integram as instituições, fortalecendo a presença do Estado junto a sua população.

Ainda conseguimos, dentro desse pouco, as questões que interagem e 
interatuam com o sistema de defesa, a guerrilha, as Farc, no Peru, o Sendero 
Luminoso, o narcotráfico, a questão indígena, a questão ambiental, fundiária, as 
organizações governamentais, os vistos transfronteiriços, os conflitos sociais e a 
ausência do Estado. Não são todos aspectos negativos, são questões que têm que 
ser tratadas de forma integrada pelo Estado brasileiro.

Os recursos minerais (mapa 3) também impactam e trazem algumas questões 
para esse contexto de exploração do meio ambiente. A quantidade de água doce que nós 
temos, 21% das consideradas reservas de água do mundo; a riqueza da biodiversidade, 
para possíveis medicamentos para solucionar problemas graves do mundo.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte50 | 

MAPA 3
Recursos naturais da Amazônia

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

A atenção sobre essa realidade tem que ser dada de forma priorizada, com a 
participação de todos. Caso dos eixos bioceânicos, com saídas para o Peru, a Bolívia, 
que impactam o sistema de defesa; as reservas minerais; as reservas de gás; e as estruturas 
estratégicas, ou grandes infraestruturas que têm que ser preservadas para poder desenvolver 
ou sustentar uma região, colaborar com a presença e visitação das fronteiras, além das 
estruturas que vêm sendo criadas, como rodovias, portos etc.

Há estruturas estratégicas gigantescas, demandando altos recursos do Estado 
brasileiro, caso da aviação precária, limitada. O preço de uma viagem de São 
Gabriel da Cachoeira para Manaus, em 2015, era R$ 1 mil. Então, como é que 
se vai? Não se vai! É um preço alto. Então, do ponto de vista do planejamento, 
a gente fica isolado na região. Há uma sensação de isolamento e isso prejudica o 
desenvolvimento e a própria existência.

Então pergunta-se sobre a visão estratégica, ou a Amazônia estratégica: mas 
para quem é estratégica? Será que o país todo está pensando na Amazônia? E nas 
soluções que se deve dar para a sua integração? E as soluções que a sua integração 
vai proporcionar ao desenvolvimento nacional?
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Para os amazonenses, o que não pode mais continuar é o fato de pessoas  
estarem vivendo em muitos lugares na Amazônia com doenças do século passado, 
sem a mínima infraestrutura. Gente morrendo. Eu tive a oportunidade de percorrer 
o Amazonas desde jovem, quando eu era tenente, eu percorria. Vi outro dia crianças 
morrendo de disenteria, de doenças do século passado. Inacreditável!

A nossa visão estratégica para a região amazônica é de dissuasão para o contexto 
internacional; de presença/resistência para o contexto nacional; e cooperação para o 
controle regional. Para isso, o Exército tem feito e sofrido intensas transformações, 
que são representadas hoje por um programa, o Amazônia Protegida (figura 8), que 
se fundamenta nesses três eixos principais, e que integra os principais programas 
de desenvolvimento da faixa de fronteira: Sistema Integrado de Monitoramento de 
Fronteira (Sisfron); pelotões especiais de fronteiras; e reestruturação das brigadas 
de selva. Hoje são quatro, cinco ou seis, e vai aumentando essa população, em 
um projeto gigantesco, de alto valor, de altíssima tecnologia, empregados aí para 
proteger a nossa sociedade, principalmente os ribeirinhos nacionais.

FIGURA 8
Recursos naturais da Amazônia

Fonte: Exército brasileiro.
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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A conclusão que nós deixamos para os questionamentos do debate: defender 
a Amazônia é muito mais do que estabelecer estratégias e efetivos com as novas 
tecnologias. Defender a Amazônia é tudo isso e muito mais do que estabelecer 
unidades militares estrategicamente posicionadas, com efetivos treinados e 
preparados para atuar no terreno e com o uso de novas tecnologias. Defender a 
Amazônia é tudo isso e, também, criar e inter-relacionar estratégias que promovam 
o desenvolvimento sustentável regional. Não há defesa sem desenvolvimento, e 
tampouco desenvolvimento sem defesa.

Destaco que servir na Amazônia é um privilégio. Lutar pelo seu desenvolvimento 
sustentável é uma obrigação.

O que eu fiz pela Amazônia? Esta é a mensagem.

Muito obrigado pela atenção dos senhores!

Bolívar Pêgo (moderador)

Obrigado, coronel, pela excelente apresentação! Uma observação: gostaria de 
destacar, também, o Programa Calha Norte,3 que é um programa de Estado da mais 
alta relevância militar e social para a região. Agora, passamos para a apresentação 
da professora Alessandra Rufino.

3. Programa criado em 1985 pelo governo federal, com o objetivo principal de manutenção da soberania da Amazônia, 
contribuindo com a promoção de seu desenvolvimento ordenado e sustentável. Sob a coordenação do Ministério 
da Defesa, e participação das Forças Armadas, busca atender às carências vividas pelas comunidades locais, por meio da 
realização de obras estruturantes, como a construção de rodovias, portos, pontes, escolas, creches, hospitais, poços de 
água potável e redes de energia elétrica. Mais detalhes disponíveis em: <http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/
programa-calha-norte>.

http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte
http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte

