
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 
 
 
 
 
 

Maj Inf MAURICIO RODRIGUES DA CUNHA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rio de Janeiro  
2021 

 
 

A necessidade de investimentos nos campos 
socioeconômico e político-militar na Amazônia Legal 
para mitigar a cobiça internacional 

 



 

Maj Inf MAURICIO RODRIGUES DA CUNHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A necessidade de investimentos nos campos socioeconômico e político-militar 

na Amazônia Legal para mitigar a cobiça internacional 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Especialista em 
Ciências Militares, com ênfase em Defesa Nacional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador: Ten Cel Inf WILDSON PEREIRA SANTOS 

 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2021 

 
 
 
 



 

Ficha Catalográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C972n       Cunha, Mauricio Rodrigues da. 
 

       A necessidade de investimentos nos campos socioeconômico e político-militar na 

Amazônia Legal para mitigar a cobiça internacional.  / Mauricio Rodrigues da Cunha. 一2021. 
       50 f. : il. ; 30 cm. 

           
Orientação: Wildson Pereira Santos. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) 一Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2021. 
Bibliografia: f. 46-49  
 
1. COBIÇA INTERNACIONAL. 2. AMAZÔNIA. 3. DEFESA 4. DESENVOLVIMENTO. 5. 

DESAFIOS.  I. Título. 
 

CDD 354 



 

 
 
 

Maj Inf MAURÍCIO RODRIGUES DA CUNHA 
 
 
 

 
A necessidade de investimentos nos campos socioeconômico e político-militar 

na Amazônia Legal para mitigar a cobiça internacional 
 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Especialista em 
Ciências Militares, com ênfase em Defesa Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado em ____ de __________ de 2021. 
 

 

COMISSÃO AVALIADORA 
 
 
 

________________________________________________ 
WILDSON PEREIRA SANTOS- Ten Cel Inf - Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 

 

____________________________________________ 

CLEBER MODESTO DE CASTRO– Maj Inf - Membro 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 
 
 

______________________________________________ 
ENDRIGO BUSCARONS DA SILVA– Maj Cav - Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha esposa, por ser a grande inspiração 
da minha vida, ao meu filho, verdadeiro 
presente do nosso Deus, e aos meus pais, 
pelos exemplos de dedicação à família. 



 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Aos meus pais Itamar Fernandes da Cunha (In Memoriam) e Raimunda Helena 

Rodrigues da Cunha pelo amor com que me conceberam e me criaram, pelo dispêndio 

de todos os recursos com que dispunham para me cuidar e educar, e pelos gestos e 

palavras de incentivo para me motivar, minha eterna gratidão. 

Aos meus irmãos, Marcelo, Márcio e Mônica que sempre estiveram ao meu lado 

e me apoiaram, contribuindo para a formação do meu caráter, o meu sincero obrigado. 

À minha esposa, Marielly, pelo amor, carinho e companheirismo demonstrados 

em todas as situações, sempre me incentivando e servindo como verdadeira fonte de 

inspiração da minha vida, juntamente com meu filho Murillo, razão das nossas vidas. 

A todo o restante da minha família, pelo apoio e pelos bons momentos de 

distração e felicidade.  

Ao meu orientador, Ten Cel Inf Wildson, meus sinceros agradecimentos pelo 

profissionalismo exacerbado e pelas orientações oportunas e práticas, que muito me 

ajudaram, não só na consecução deste trabalho, mas também no complemento da 

formação profissional que vem sendo alicerçada na Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME). 

Aos camaradas de labuta do 32° Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, 11° 

Batalhão de Infantaria de Montanha, 3° Batalhão de Infantaria de Selva, Escola de 

Sargentos das Armas, do 23° Batalhão de Caçadores e do Cmdo Fron Roraima/7º 

Batalhão de Infantaria de Selva, que contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional nos anos de 2004 a 2020, transmitindo-me “tarimba” a respeito dos 

assuntos atinentes à caserna e, por que não dizer, maravilhosas experiências de vida. 

A todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que este projeto 

fosse concluído.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Árdua é a missão de desenvolver e defender a 
Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos 
antepassados de conquistá-la e mantê-la. (General 
de Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos) 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS 
 

 
Figura 1 – Bioma Amazônia e a Bacia Amazônica ............................................... 23 

Figura 2 – Amazônia Legal .................................................................................. 24 

Figura 3 – Amazônia Legal e Faixa de Fronteira…………………………………… 25 

Figura 4 - Organograma do Exército Brasileiro ......................................………... 32 

Figura 5 - Mapa com a distribuição geográfica dos C Mil ....…………………….… 33 

Figura 6 – CMA em verde escuro......................................................................... 35 

Figura 7 – CMN em verde claro..................................................…...………….… 36 

Figura 8 – CMO em amarelo.......................................................…...………....… 37 

Figura 9 - Organograma do Comando Militar do Planalto (CMP)..……....……..… 39 

Figura 10 – CMP em azul escuro......................................................................... 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

CF Constituição Federal 
CBIC Câmara Brasileira da Indústria de Construção 
CMA Comando Militar da Amazônia 
Cmdo Mil A Comando Militar de Área 
CMN Comando Militar do Norte 
CMO Comando Militar do Oeste 
CMP Comando Militar do Planalto 
EB Exército Brasileiro 
FA Forças Armadas 
F Ter Força Terrestre 
GLO Garantia da Lei e da Ordem 
OM Organização Militar 
OMDS Organizações Militares Diretamente Subordinadas 
OMS Organização Mundial de Saúde 
ONG Organização(ões) Não Governamental(is) 
OTCA Organização do Tratado de Cooperação Amazônico 
QCP Quadro de Cargos Previstos 
QO Quadro de Organização 
SPVEA Superintendência do Plano de Valorização Econômico da 

Amazônia 
SUDAM Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

“A necessidade de investimentos nos campos socioeconômico e político-militar na 

Amazônia Legal para mitigar a cobiça internacional”. A floresta Amazônica, a mais 

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

outros países do subcontinente sul-americano. A Amazônia Legal foi instituída pelo 

governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e 

econômico dos estados da região, que historicamente compartilham os mesmos 

desafios econômicos, políticos e sociais. Atualmente, a Amazônia Legal engloba 09 

(nove) estados da federação brasileira (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, 

Amapá, Tocantins e parte dos Estados do Mato Grosso e Maranhão). Ademais, a 

região é detentora de inúmeras riquezas minerais e biodiversidade, ainda não 

exploradas, além de ser o mais extenso bioma brasileiro, possuir 1/3 das Florestas 

Tropicais Úmidas e 20% (vinte) de toda a água potável do planeta. Diante da grandeza 

da Amazônia Brasileira, devemos considerar a possibilidade de ingerência de órgãos 

internacionais, acrescidos de atuações de Organizações Não Governamentais (ONG) 

e, somados à prática de ilícitos e crimes transfronteiriços. O Brasil busca a integração 

nacional e o Exército juntamente com as demais instituições faz parte desse processo 

como garantidor da soberania e defesa do País. Diante do exposto, no presente 

estudo será analisada as ações nos campos político-militar na Amazônia Legal para 

contraporem-se a cobiça internacional em face de uma agenda ambiental 

globalista, em que a narrativa da proteção do meio ambiente sugere uma possível 

interferência internacional em assuntos de ordem interna. 

 
Palavras-chave: cobiça internacional, Amazônia, defesa, desenvolvimento, desafios, 
soberania. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

Este trabajo es una investigación bibliográfica con el fin de estudiar el tema "La 

necesidad de inversiones en el ámbito socioeconómico y político-militar en la 

Amazonía Legal para mitigar la codicia internacional". La selva amazónica, la más 

grande del mundo, está situada en el continente americano y comprende Brasil y 

varios otros países del subcontinente sudamericano. La Amazonia Legal fue instituida 

por el gobierno brasileño como forma de planificar y promover el desarrollo social y 

económico de los estados de la región, que históricamente comparten los mismos 

retos económicos, políticos y sociales. Actualmente, la Amazonia Legal abarca 09 

(nueve) estados de la federación brasileña (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, 

Roraima, Amapá, Tocantins y parte de los estados de Mato Grosso y Maranhão). 

Además, la región alberga innumerables riquezas minerales y biodiversidad que aún 

no han sido explotadas, además de ser el bioma brasileño más extenso, ya que posee 

1/3 de los bosques tropicales húmedos del mundo y el 20% (veinte) de toda el agua 

potable del planeta. Ante la grandeza de la Amazonia brasileña, hay que considerar 

la posibilidad de injerencia de organismos internacionales, sumada a la actuación de 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y, sumada a la práctica de delitos ilícitos 

y transfronterizos. Brasil busca la integración nacional y el Ejército, junto con otras 

instituciones, forma parte de este proceso como garante de la soberanía y la defensa 

del país. A la luz de lo anterior, este estudio analizará las acciones políticas y militares 

en la Amazonia Legal para contrarrestar la codicia internacional frente a una agenda 

ambiental globalista, en la que la narrativa de la protección ambiental sugiere una 

posible injerencia internacional en los asuntos internos. 

 

Palabras clave: codicia internacional, Amazonia, defensa, desarrollo, desafíos, 

soberanía. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A floresta amazônica tem sido pauta de diversas cúpulas, fóruns 

internacionais, órgãos e organizações, sobretudo nos que tem o meio ambiente 

como pauta principal.  

A Constituição Federal brasileira de 1988, descreve, no seu artigo 4º, a 

República Federativa do Brasil, tendo como um de seus princípios fundamentais, 

no inciso IX, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 

Ademais no parágrafo único relata que o país buscará a integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 

Dito isso, percebe-se a importância de o Brasil buscar atingir o 

desenvolvimento internamente para atingir tal situação supracitada âmbito 

América Latina. 

Neste contexto, o Brasil exerce sua soberania na região denominada 

Amazônia Legal por meio do seu ordenamento jurídico e de suas instituições 

permanentes, dentre elas as Forças Armadas e no presente trabalho focaremos 

no Exército Brasileiro (EB). 

Ribeiro (2021) define soberania de um país, em linhas gerais, como algo que 

diz respeito à sua autonomia, ao poder político e de decisão dentro de seu 

respectivo território nacional, principalmente no tocante à defesa dos interesses 

nacionais. Nesse sentido, cabe ao Estado nacional (ao governo, propriamente 

dito) o direito de sua autodeterminação em nome de uma nação, de um povo. 

A Amazônia Legal abrange nove estados e representa cerca de 61% do 

território brasileiro. Essa região brasileira tem despertado grande interesse de 

países que anseiam pelas riquezas minerais, pela variada biodiversidade e 

principalmente pela abundância de água doce, principalmente a existente no 

Aquífero Alter do Chão.  

A narrativa do momento celebra um globalismo ecológico, projeto de poder 

que pretende implantar um organismo supranacional que possa definir a agenda 

ambiental global, interferindo assim nas políticas ambientais nacionais que tratam 

sobre a floresta tropical presente nos territórios brasileiro e dos outros países da 

América do Sul. Outrossim, essa situação coteja ainda uma incapacidade dos 
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países de preservar suas áreas verdes, sugerindo possível intervenção de 

grandes potências. (CAON, 2020). 

Alguns eventos recentes ocorridos no ano de 2019 como a reunião do G71, 

reunindo os 7 países com as economias consideradas mais desenvolvidas do 

mundo e o Sínodo da Amazônia2 realizado pela Igreja Católica no Vaticano, que 

também fez menção sobre a ocorrência de queimadas e, abordaram o tema 

“internacionalização da Amazônia” sempre generalizando a Amazônia Brasileira 

como bem público global, alegando certa incapacidade do governo brasileiro de 

preservar a região. (CAON, 2020). 

A cobiça internacional pelas riquezas do território brasileiro, em especial 

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

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

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

conflitivo que seria “agravado pela imensidão da área, pela baixa densidade 

demográfica, pelo afastamento do centro político nacional, pela precariedade de 

infraestrutura local e pela dificuldade de controle das Organizações Não 

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

circulação de estrangeiros e ilícitos transfronteiriços, associados a grupos 

armados de Estados vizinhos ou a facções do crime organizado” (BRASIL, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Grupo dos países economicamente mais poderosos do mundo, formado por Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Os países membros possuem alto nível de 
industrialização e são estruturados enquanto governos democráticos. 
 
 
2 Reunião dos líderes católicos para discutir temas relativos a Amazônia, dentre eles o meio ambiente 
e a situação dos povos indígenas. 
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Ainda, pensadores geopolíticos brasileiros do século XX, como os Generais 

Carlos de Meira Mattos e Golbery do Couto e Silva e a professora Therezinha de 

Castro, já observavam e realizaram estudos e observações essenciais sobre a 

região amazônica, destacando a necessidade de se priorizar a referida área nas 

políticas nacionais para buscar o desenvolvimento da região, principalmente 

econômico e social, reforçando a Amazônia como área prioritária para o Brasil, 

sobretudo pela sua importância geoestratégica e política no cenário mundial.  

De maneira alinhada aos pensamentos dos geopolíticos brasileiros, 

imediatamente após as declarações proferidas no G7 em 2019 e no Sínodo, o 

governo brasileiro discordou de tais explanações, conforme o discurso do 

presidente brasileiro Jair Bolsonaro na 74ª Assembleia Geral da ONU, no qual 

reafirmou que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da Floresta 

Amazônica deve ser tratada em pleno respeito à soberania brasileira, 

principalmente as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental em prol de 

interesses políticos e econômicos disfarçados de boas intenções. 

Assim, o governo brasileiro contrapôs veementemente as declarações do 

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

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

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

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

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

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

Amazônia (apelando até para fotos falsas) não contribui em nada para a solução do 

problema”, declarou o presidente do Brasil (Segundo ANDRADE, apud NEWSBA, 

2019).  

Nesse ínterim, o desafio de transformar a região Amazônica para gerar 

riqueza e renda, além de ampliar os mecanismos de proteção à floresta, atrair 

investimentos, contrapor narrativas internacionais e aproveitar as possibilidades 

existentes foram as principais questões abordadas no painel ‘Infraestrutura e o 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia: investimentos e reflexões sobre o 

futuro’ tema da terceira rodada de conversa do Fórum Mundial Amazônia+21, de 

acordo com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), demonstram o alinhamento com o pensamento do governo 

brasileiro. 
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A Constituição Federal (1988) no seu artigo 142 define: “As Forças Armadas, 

são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. 

Alinhado com artigo supracitado, a Diretriz do Comandante do Exército de 2019 

associa à mobilidade estratégica ao desenvolvimento da região amazônica à 

integração com a sociedade (BRASIL, 1988)      

Assim, o Exército Brasileiro, com sua missão constitucional de defesa da 

pátria e com a linha de pensamento de geopolíticos consagrados no Brasil, é 

corresponsável por manter à soberania brasileira na Amazônia dentro do cenário 

geopolítico atual. 

É necessário destacar que os 9 (nove) estados da federação que compõem 

a Amazônia Legal são abrangidos por 4 (quatro) Comandos Militares de Área3, 

dos 8 (oito) existentes na F Ter. São eles: Comando Militar da Amazônia (CMA) – 

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

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

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

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

(com exceção da porção norte). 

O presente trabalho realizou uma pesquisa documental para identificar as 

ações no campo político-militar na Amazônia a fim de contrapor-se as narrativas 

de internacionalização, baseado também na visão de três consagrados 

pensadores, destacando ainda possíveis ações do EB diante desse cenário.   

 

 

 

1.1  PROBLEMA 

 
A governança ambiental internacional consiste no conjunto de acordos, 

convênios e normas internacionais que visam articular uma proposta de política 

ambiental global. Nesse cenário, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, reconheceu do ponto de 

vista da comunidade internacional a importância dos instrumentos de gestão 

 
3 São grandes comandos responsáveis pelo preparo, pelo planejamento de emprego e pelo emprego operacional 
da Força Terrestre, articulada na área estratégica sob sua jurisdição. 
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ambiental para a promoção do desenvolvimento, marcando assim o início do 

conceito de desenvolvimento sustentável.    

Ademais, esses tratados, protocolos de intenções e convenções 

internacionais, em que pese apresentarem uma temática defensora da pauta do 

meio ambiente, sobretudo em áreas e locais que apresentam maior vulnerabilidade 

e ausência dos estados, por vezes representam possíveis riscos a autoridade 

desses países. 

O presente projeto de pesquisa foi desenvolvido em torno do seguinte 

problema: diante de uma agenda ambiental globalista, em que a narrativa da 

proteção do meio ambiente sugere uma possível interferência internacional em 

assuntos de ordem interna, quais são as ações nos campos político-militar na 

Amazônia Legal para contraporem-se a cobiça internacional?    

 

 

 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

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

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

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

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

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar quais ações nos campos político-militar 

devem ser tomadas, mantidas ou desenvolvidas para contraporem-se as narrativas 

de internacionalização da Amazônia, em face a agenda ambiental globalista existente 

no cenário atual. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 

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

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

em tela: 

a) Caracterizar a Amazônia Legal Brasileira; 

b) Descrever o globalismo ecológico; 

c) Apresentar a linha de pensamento dos principais geopolíticos brasileiros sobre a 

Amazônia; 

d) Apresentar a atual situação político-militar na Amazônia Legal, destacando as 

ações realizadas nesses campos do poder; 

e) Concluir sobre as possíveis ações do EB para contraporem-se as narrativas de 

internacionalização sobre a Amazônia. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi limitado aos fatos ocorridos após a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como 

Conferência de Estocolmo4 realizada 1972, e consequentemente dos demais 

protocolos de intenções e convenções internacionais até a reunião de chefes de 

estado dos 7 países com as economias mais desenvolvidas para tratar das questões 

relacionadas à degradação do meio ambiente G7 (2019). A fim de permitir uma 

abordagem coerente com a proposta deste trabalho acadêmico, a pesquisa enfocou 

a visão da Força Terrestre no contexto da geopolítica da Amazônia, sem detalhar o 

trabalho das demais Forças Singulares presentes naquela região. Dentro da Força 

Terrestre, limitou-se às ações dos Comandos Militares de Área que compõe a 

Amazônia Legal, enquadrada em 4 Comandos Militares de Área: Comando Militar da 

Amazônia (CMA), Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar do Planalto 

(CMP) e Comando Militar do Oeste (CMO). 

 
4 Primeira grande reunião de chefes de estado organizada pelas Nações Unidas (ONU) para tratar das questões 
relacionadas à degradação do meio ambiente.  
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 Considerou ainda, para todos os fins, a Amazônia Legal como sendo o espaço 

a ser estudado, levando-se em conta os anos entre 1972 e 2019 como balizadores do 

tempo para as ideias levantadas.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A presença do Estado Brasileiro ainda é incipiente na Amazônia Legal, fazendo 

com que as Forças Armadas, particularmente o Exército Brasileiro, por meio de suas 

organizações militares, ainda tenham que preencher lacunas deixadas por outros 

mecanismos e instituições estatais, objetivando contribuir com a defesa e integração 

regional.  

Em suma, a proposta da pesquisa é atual, relevante e oportuna porque traz à 

discussão um assunto que tem sido tema central de cúpulas, fóruns e encontros 

internacionais em um passado recente: o meio ambiente e sua crescente importância 

em face a escassez de recursos naturais estratégicos no mundo. Isto posto, o Brasil, 

país de dimensão continental com aproximadamente 60% de seu território coberto 

pela floresta amazônica, insere-se como protagonista deste cenário geopolítico 

internacional. Assim, o governo brasileiro tem, no atual momento diversas 

oportunidades e desafios, como desenvolver a região amazônica de forma 

sustentável, corroborando com melhores condições de vida da população ali 

instalada, por meio de alternativas econômicas viáveis, serviços públicos de qualidade 

e preservação da riquíssima cultura local. Tudo isso com intuito de mitigar as 

constantes narrativas de internacionalização da Amazônia brasileira (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2009).  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Quanto a abordagem, o projeto irá se apoiar em uma metodologia dedutiva, já que 

pretende identificar e descrever as ações na região amazônica no cenário geopolítico 

atual, bem como apresentar possíveis atuações da Força Terrestre no sentido de atenuar 

e minimizar as narrativas relacionadas com a internacionalização da Amazônia. Quanto 

à sua natureza, define-se como uma pesquisa documental pois se baseou em trabalhos 
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e bibliografias já consagradas na literatura brasileira, além de jornais, revistas e redes 

eletrônicas de acesso livre ao público em geral. Com relação aos objetivos, caracteriza-

se por ser uma análise descritiva, realizando pesquisas e revisões bibliográficas sobre o 

tema. 

 

2.2 COLETA DE DADOS  

 

           Esta pesquisa obteve os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica de 

literatura primária e secundária (livros, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes 

eletrônicas) de fontes confiáveis e com dados pertinentes aos propostos no referencial 

teórico e de dados do EB provenientes de sites e manuais. Nesta oportunidade, será feita 

a seleção da documentação que será utilizada para atingir os objetivos do trabalho. As 

conclusões decorrentes desta pesquisa permitirão conhecer a geopolítica da Amazônia 

e elencar possíveis soluções para mitigar as narrativas de internacionalização da floresta. 

 

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS  

 

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

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

dos dados se dará de forma não estatística. Em decorrência, serão empregadas as 

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

significados apurados do conhecimento levantado e a histografia facilitará o resgate 

de informações pretéritas que permitirão compreender algumas proposições 

elencadas, apoiando o atingimento dos objetivos deste trabalho. 

 

2.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundida do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos de 

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

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

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

final desta pesquisa. 
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3. A AMAZÔNIA LEGAL 

 

O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro 

como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico 

dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os 

mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. Baseados em análises 

estruturais e conjunturais, seus limites territoriais tem um viés sociopolítico 

e não geográfico, isto é, não são definidos pelo  bioma Amazônia que ocupa 

cerca de 49% do território nacional e se estende também pelo território de 

oito países vizinhos, mas pelas necessidades de desenvolvimento 

identificadas na região (BRASIL, 2021). 

De acordo com a mestre em Ecologia Júlia de Almeida Costa 

Montesanti, a Amazônia é o maior bioma (ou, como defendem alguns, 

domínio) do Brasil e um dos mais ricos em biodiversidade do mundo. Embora 

a maior parte de sua extensão esteja inserida no território brasileiro, 

a floresta amazônica – como também é conhecida – se estende por 8 

países: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e 

Guiana Francesa. 

Para integrar uma região sempre pouco povoada e pouco 

desenvolvida, a Lei 1.806, de 06/01/1953 criou a (hoje extinta) 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA) e anexou à Amazônia Brasileira, os estados do Maranhão, Goiás 

e Mato Grosso. Aquele dispositivo legal também definiu que esta área seria 

chamada de Amazônia Legal, e através dela se concentrariam os esforços 

para combater o subdesenvolvimento econômico daquela parte do país. Em 

1966, a SPVEA foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia (SUDAM), órgão que além de coordenar e supervisionar 

programas e planos de outros órgãos federais, muitas vezes mesmo os 

elaborava e executava.  

A Amazônia Legal consiste numa área de 5.217.423 km² que ocupa 

61% do território brasileiro. Seus limites  se estendem além 

do bioma Amazônia, englobando também parte do Cerrado e do Pantanal. 

Desde que foi criada, seus limites já foram revistos diversas vezes em 
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virtude das mudanças da divisão política do Brasil. Hoje, os estados que 

compõe a Amazônia Legal são o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, e parte do Maranhão - que 

compartilham desafios econômicos, políticos e sociais. Na Hileia 

Amazônica pertencente ao Brasil, encontram-se cerca de 23 milhões de 

pessoas, de acordo com o Censo 2010, apresentando pequena densidade 

demográfica (CAON, 2020). 

Os limites da Amazônia Legal foram estendidos várias vezes em 

consequência de mudanças na divisão política do país. A sua forma atual 

foi definida pela Constituição de 1988, que incluiu Tocantins, Rora ima e 

Amapá. Atualmente a região é responsabilidade por uma nova versão 

da SUDAM, autarquia federal criada pela Lei Complementar n°124, de 3 de 

janeiro de 2007 e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.  

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

da área da América do Sul e mais da metade do território brasileiro. Possui 

a maior disponibilidade de água doce do planeta (aproximadamente 20%) 

e por volta de 1/3 das reservas mundiais de florestas latifoliadas (MEIRA 

MATTOS, 2011). 

Embora possua tamanha riqueza e grandiosidade, a Amazônia é uma 

das regiões de menor densidade demográfica do planeta e possui uma 

série de outros óbices, como elencadas na parte introdutória desse 

trabalho. 

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

Estado, garimpo ilegal, desmatamento, contrabando/tráfico de riquezas 

minerais, animais e vegetais, disputa de terras, caça e pesca ilegais, má 

conservação das estradas, enchentes, dentre outros desafios a superar 

(BRASIL, 2014)5.    

 

 

 

 

 

 

 
5 Disponível em: https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. Acesso em: 04 abril 2021 
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Figura 1 – Bioma Amazônia e a Bacia Amazônica 

 

Fonte: USP. 

 

A campanha para integrar a região à economia nacional, entretanto, teve 

impactos ao meio ambiente que ainda são sentidos e combatidos. Como uma das 

últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a região amazônica enfrenta 

um acelerado processo de degradação graças à exploração predatória e ilegal do 

produto 
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Figura 2– Amazônia Legal 

 

Fonte: IBGE. 

 

Estes processos, desregulados, contribuem para o desmatamento – de acordo 

com o Imazon, o desmate em setembro de 2014 na Amazônia Legal significou um 

aumento de 290% em relação a setembro do ano anterior e causam inúmeros conflitos 

sociais, já que vão de encontro aos interesses de proteção da floresta, direitos 

indígenas, reforma agrária e fundiária (BRASIL, 2021).   

A Amazônia, por suas riquezas naturais, é uma região estratégica para o Brasil, 

tendo sido motivo de pressão política, ao longo dos anos. Internamente, grupos com 

os mais variados interesses, atuam em diversos temas relacionados a ela, dificultando 

uma solução exitosa para os problemas. A pressão política externa atua em nome da 

preservação ambiental, mas fica patente em muitos casos, o interesse econômico por 

trás das declarações, sem argumentos objetivos. Integrando ou influenciando grupos 

nacionais e internacionais, muitas Organizações Não Governamentais presentes na 

Amazônia apresentam uma postura de enfrentamento, dificultando uma solução 

pacífic para os conflitos. Outra questão que dificulta a preservação ambiental é o fato 
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de grande parte das riquezas naturais da Amazônia estarem localizadas em áreas de 

conservação e terras indígenas (CARBALLO, 2020).  

 

            

Figura 3 - Amazônia Legal e Faixa de Fronteira 

 

Fonte: NEIFRO, 2003. 
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4. GLOBALISMO ECOLÓGICO 

 

       O Globalismo é uma ideologia e um movimento extremamente difuso. As definições 

em relação a este fenômeno são bastante diversas e, por vezes, possuem pontos de 

divergência. Isso é apresentado em um espectro que abrange desde uma simples 

confusão com a noção de globalização6 até o extremo de um Governo Mundial 

Totalitário (BRUM, 2019). 

        Outra definição de Globalismo seria uma ideologia que acredita que os problemas 

atuais são melhor abordados dentro de uma perspectiva global. Neste sentido, as 

instâncias decisórias nacionais seriam substituídas, em certa medida, por instâncias 

decisórias supranacionais, com destaque evidente para as Organizações 

Internacionais, em especial a ONU (MARTINS,2018). 

      Segundo Martins o Globalismo é:   

“A tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização, 

com a finalidade de promover uma transferência do eixo do poder decisório 

das nações para um corpo difuso de burocratas cosmopolitas e apátridas que 

responde não às comunidades nacionais de eleitores, mas a um restrito 

conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a esses 

burocratas, o que, no limite, significa a substituição das democracias liberais 

representativas por um regime tecnocrático e pouco transparente no qual o 

poder decisório está concentrado nas mãos de alguns poucos privilegiados.” 

(MARTINS, 2018)  

A Ecologia é a principal pauta do globalismo. O meio ambiente e as alegadas 

mudanças climáticas causadas pelos impactos da ação humana não respeitam 

fronteiras. Desta forma, alertas cataclísmicos demandam ações que ultrapassariam 

as capacidades dos Estados Nacionais e até mesmo da junção de vários países. A 

solução para eles exigiria uma ação coordenada global (BRUM, 2019). 

Diante de todas as definições elencadas, comprova-se a atuação de diversos 

atores internacionais no sentido de influenciar e impor sua vontade política, utilizando 

para isso a estratégia do globalismo ecológico. O domínio da narrativa de minorias e 

a preservação da fauna e da flora, muitas vezes são apenas pano de fundo para 

 
6 As diferenças fundamentais entre globalização e Globalismo estão muito bem especificadas em Globalismo: 
Bastidores do Mundo - Debate entre Olavo de Carvalho e Paulo R. de Almeida, disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=CkgQhnApLow&t=1738s>. Acesso em 21 de abril de 2021; e na entrevista 
de Felipe G. Martins à InfoMoney disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IH8LP1dawK4&t=1908s>. 
Acesso em 21 de abril de 2021. 
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dissimular objetivos escusos existentes. Através dessa narrativa ambiental, 

restringem a liberdade de ação e ferem princípios soberanos de países como o Brasil, 

sugerindo uma espécie de neocolonialismo do século XXI (CAON, 2021). 

         Recentemente o Brasil foi alvo de críticas a sua política ambiental, relacionadas 

à suposta falta de preservação da Amazônia. No final de agosto de 2019, o presidente 

da França, Emmanuel Macron, dizia ao mundo que a Amazônia “arde em chamas”. 

Muitas notícias mentirosas ou equivocadas como essa foram veiculadas pela mídia 

nacional e internacional, desgastando a imagem do País. Segundo Bruno Fávero e 

Amanda Ribeiro “...celebridades têm compartilhado fotos antigas ou mesmo de outros 

lugares ao se manifestar sobre o assunto no Facebook e no Instagram. (FÁVERO, 

RIBEIRO, 2019).”  

Em sua conta oficial do twitter, Macron postou o seguinte, em agosto de 2019: 

Nossa casa está queimando. Literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso 
planeta que produz 20% de nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise 
internacional. Membros do G7 se reúnem em dois dias para falar sobre essa 
emergência (TWITTER, 2019. Em: < https://twitter.com/EmmanuelMacron>. 
Acesso em: 22 maio 2021).   

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

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

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

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

grande repúdio e descontentamento (ANDRADE, 2020).  
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5. PENSAMENTO DOS PRINCIPAIS GEOPOLÍTICOS BRASILEIROS 

 

A geopolítica no Brasil começou a tomar forma na década de 1930. O 

Capitão Mario Travassos escreveu dois livros nessa época: Projeção 

Continental do Brasil e Introdução à política de comunicações brasileiras , 

sendo o primeiro reconhecido como a primeira obra de geopolítica publicada 

no país. Travassos já enxergava a importância da calha do Amazonas e 

reconhecia um antagonismo geográfico em relação à Bacia do Prata (MEIRA 

MATTOS, 2011).  

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

professor Everardo Backheuser. Vale destacar que seu pensamento 

influenciou sobremaneira o Capitão Mário Travassos, pensamento esse que 

foi condensado no livro Geopolítica geral do Brasil, que influenciaria o governo 

de Vargas e os demais subsequentes governos brasileiros a estabelecer uma 

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

MATTOS, 2011).  

Posteriormente, o General Golbery contribuiu com os primeiros 

governos militares, indicando formas de rearticulação do território brasileiro, 

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

era a porção interior7, principalmente a região amazônica. A integração do 

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

pensamento, propondo uma consistente política para articular 

diplomaticamente o país face ao concerto das nações. (BONFIM, 2005).  

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

dentre outros temas geopolíticos relevantes, abordou os problemas 

amazônicos e fundamentou suas ideias na integração territorial, salientando a 

importância da busca brasileira por prestígio no continente (BONFIM, 2005).  

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

mirou de maneira fundamental o desenvolvimento psicossocial e econômico 

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

física das fronteiras da região norte e a existência de efetivos militares 

 
7 Propostas de ocupação e povoamento do interior do Brasil formuladas pelo General Golbery com intuito de 
ocupar as regiões interiores do Brasil como forma de solução ao vazio do interior, utilizando inclusive, a calha do 
rio Amazonas e seus afluentes.  
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adestrados para efetivar a defesa territorial, juntamente com os demais 

geopolíticos brasileiros (BONFIM, 2005). 

Pode-se enumerar diversos fatores que se refletem na geopolítica da 

Amazônia: a atuação de Organizações Não Governamentais (ONG), a 

influência de grandes potências; a existência de facções criminosas ou de 

grupos com viés terrorista; as agendas  globalista e ambiental; a busca por 

recursos naturais estratégicos; o narcotráfico; a questão migratória, como tem 

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

domínio dos aquíferos estratégicos como por exemplo o Aquífero Alter do 

Chão; a pressão política da imprensa internacional e de líderes mundiais; 

problemas de infraestrutura local; o contrabando e tráfico de recursos 

minerais, da fauna e da flora; a questão indígena; o Sínodo da Amazônia 

ocorrido no Vaticano; a narrativa de internacionalização e consequente 

relativização da soberania; os ilícitos transfronteiriços,  dentre outros. 

Percebe-se que todos esses fatores são afetos a quatro assuntos de interesse 

fundamental para o Estado Brasileiro: desenvolvimento, integração, 

segurança e defesa (ANDRADE, 2020). 

Observa-se assim uma correlação evidente entre as considerações 

realizadas pelos principais geopolíticos brasileiros sobre a soberania 

brasileira na Amazônia e as ameaças relativas à “intervenção ecológica”, 

defendida por organismos internacionais atualmente, principalmente pelas 

narrativas de internacionalização da Amazônia Legal.  

Assim, é necessário que o Estado Brasileiro não se furte de empreender a sua 

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

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

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

chegar aos objetivos políticos, contribuindo efetivamente com sua defesa e 

desenvolvimento (ANDRADE, 2020). 

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

uma das mais importantes consequências da preocupação dos geopolíticos sul-

americanos com a integração regional. Não se pode deixar de considerar o 

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

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

Guiana, Peru, Suriname e Venezuela (MATTOS, 2011). 
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Para o Brasil, a importância do Tratado de Cooperação Amazônica se deve a 

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

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

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

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

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

fundamental nos debates da Comunidade Internacional. Por fim, também contribuiu 

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

possibilidade de tentativas veladas de internacionalização, como foi verificado no 

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

da Hileia Amazônica, ou no Projeto dos Grandes Lagos (MATTOS, 2011). 

Nesse contexto, fica evidenciado que o pensamento geopolítico brasileiro, foi 

fundamental ao estudar a necessidade de uma política de interiorização; a importância 

de desenvolvimento e defesa da região amazônica; a existência de uma força militar 

de dissuasão estratégica e uma diplomacia firme e convincente, o que favoreceu o 

crescimento socioeconômico do Brasil (MATTOS, 2011).  
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6. DISPOSITIVO DA FORÇA TERRESTRE NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

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

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

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

Infantaria de Selva, organizações militares que protagonizam esse trabalho de 

pesquisa e servem como parâmetro e delimitação do nosso estudo.  

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

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

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

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

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

instituição com capacidades geradas para atuar no ambiente operacional terrestre nas 

Operações no Amplo Espectro” (BRASIL, 2014).  

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

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

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

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

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

na área sob sua jurisdição” (BRASIL, 2014). 

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

distribuídos em todo o território, a saber:  

1) Comando Militar da Amazônia (CMA); 

2) Comando Militar do Norte (CMN); 

3) Comando Militar do Nordeste (CMNE); 

4) Comando Militar do Oeste (CMO); 

5) Comando Militar do Planalto (CMP); 

6) Comando Militar do Sudeste (CMSE); 

7) Comando Militar do Leste (CML); e  

8) Comando Militar do Sul (CMS). 

O marco legal que se depreende da missão constitucional das Forças Armadas, 

prevista na Constituição Federal de 1988 (CF/1988), é, em síntese, “defender a pátria, 

garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Apoiar a política exterior do país. 

Cumprir atribuições subsidiárias” (BRASIL, 2014).  
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O enunciado da missão do Exército Brasileiro deriva da missão das Forças 

Armadas prevista na Carta Magna, sendo de maneira sucinta:  

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

Figura 4 – Organograma do Exército Brasileiro 

Fonte: Secretaria Geral do Exército (SGEx) 

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

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

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

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

desenvolvimento e bem-estar social. 
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Além disso, depreende-se que, com auxílio das demais forças singulares, 

instituições e mecanismos do Estado brasileiro, a F Ter adquire uma parcela 

considerável da responsabilidade pela efetivação das políticas e estratégias que 

trarão a devida proteção, desenvolvimento sustentável e integração à Amazônia 

Brasileira. 

Figura 5 – Mapa com a distribuição geográfica dos C Mil 

 

Fonte: EB20-MF-10.101 – O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

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

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

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

e da população que ali está presente.  

Segundo o Glossário das Forças Armadas, dispositivo significa o modo 

particular porque são desdobrados, numa situação tática, os elementos de uma força. 

Neste sentido, a Força Terrestre8 brasileira encontra-se desdobrada na Amazônia 

Legal enquadrada em 4 Comandos Militares de Área: Comando Militar da Amazônia 

(CMA), Comando Militar do Norte (CMN), Comando Militar do Oeste (CMO) e 

Comando Militar do Planalto (CMP) (BRASIL, 2021).  

 

 

 
8 Segundo Glossário das Forças Armadas: Instrumento de ação do Exército, estruturada e preparada para o 
cumprimento de missões operacionais terrestres.  
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6.1 COMANDO MILITAR da AMAZÔNIA (CMA) 

 

            O Comando Militar da Amazônia foi criado pelo Decreto No 40.179 de 27 de 

outubro de 1956, no governo do então presidente Juscelino Kubistchek. O decreto 

definia a jurisdição do CMA sobre os elementos do Exército sediados nos Estados do 

Amazonas, Pará, parte Norte de Goiás (a partir de Porto Nacional) parte do Estado de 

Mato Grosso (município de Aripuanã̃) e os Territórios Federais do Amapá́, Rio Branco, 

Acre e Rondônia. Ressalta-se que a sede do CMA naquela época era situada na 

cidade de Belém – PA.  

  Segundo a revista Doutrina Militar Terrestre, operacionalmente o CMA está 

organizado com quatro Brigadas de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl), sendo a 1ª Bda 

Inf Sl sediada em Boa Vista-RR, a 2ª Bda Inf Sl em São Gabriel da Cachoeira-AM, a 

16ª Bda Inf Sl em Tefé-AM e a 17ª Bda Inf Sl em Porto Velho-RO. Dispõe ainda da 

12ª Região Militar como grande comando territorial e administrativo responsável pelo 

planejamento e execução da desafiante logística da Amazônia Ocidental e o 2º 

Grupamento de Engenharia, com o encargo das atividades de engenharia de 

construção (BRASIL, 2021).  

            O CMA possui uma área de responsabilidade (ARP) de aproximadamente 

2.290.000 km² que é dividido entre a 12ª Região Militar, o 2º Grupamento de 

Engenharia e as suas quatro Grandes Unidades (GU). Em suas respectivas áreas de 

responsabilidade cada comando supracitado tem total responsabilidade para conduzir 

e coordenar as ações necessárias ao cumprimento de sua missão. 

  A missão do CMA é estar em condições de, em tempo de paz, participar na 

dissuasão de ameaças aos interesses nacionais e em situação de guerra ou conflito 

externo, conduzir, em sua área de responsabilidade, a campanha militar para derrotar 

o inimigo que agredir ou ameaçar a soberania, a integridade territorial, o patrimônio e 

os interesses vitais do Brasil. Ainda, manter-se em condições de ser empregado em 

Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em sua área de responsabilidade, em situação 

emergencial e temporária, depois de esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Por 

fim, ficar em condições de participar de operações internacionais, de acordo com os 

interesses do país, bem como em ações subsidiárias, participar do desenvolvimento 

nacional e da defesa civil, tudo conforme legislação de emprego das Forças Armadas 

no Brasil (BRASIL, 2021).  
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Figura 6 – CMA em verde escuro 

 
Fonte: Site CMA 

 

6.2 COMANDO MILITAR do NORTE (CMN) 

 

            O Comando Militar do Norte foi criado em 11 de julho de 2013, com sede na 

cidade de Belém-PA, pelo Decreto Presidencial no 8.053. O CMN recebeu a 

responsabilidade de segurança estratégica sobre a banda oriental da Amazônia Legal. 

Passou a ocupar uma área de cerca de 1.722.000 km2, permanecendo o CMA com 

aproximadamente 2.290.000 km2.  

  O CMN foi criado para multiplicar as ações do Exército Brasileiro na Amazônia 

Oriental, com o objetivo de aumentar a capacidade operacional, o gerenciamento 

administrativo e proporcionar melhores condições de emprego da Força Terrestre, em 

face do espaço estratégico da foz do Rio Amazonas e das diversas Infraestruturas 

Estratégicas da Região (BRASIL, 2021).   

            O CMN tem como missão conduzir atividades para o preparo e o emprego de 

suas Organizações Militares visando: à Defesa Externa; à Garantia da Lei e da Ordem 

e; ao atendimento de compromissos internacionais do Brasil - Manutenção da Paz-, 

mediante ordem. Cooperar com ações dos órgãos governamentais, com o 
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desenvolvimento regional e contribuir para o bom relacionamento com os países 

fronteiriços. Suas Organizações Militares (OM) encontram-se sediadas nos estados 

do Amapá, Maranhão e Pará. Tem 1.890 km de fronteira terrestre e 2.200 de costa 

marítima.  

  Possui seis organizações militares diretamente subordinadas: a 8a Região 

Militar (8a RM), Grande Comando territorial e administrativo, com sede em Belém-PA. 

A 22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl), Grande Comando Operacional, 

com sede em Macapá-AP. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), 

Grande Comando, com sede em Marabá-PA. A Base de Administração e Apoio do 

Comando Militar do Norte (B Adm Ap CMN), com sede em Belém-PA. A 15ª 

Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), com sede em Belém-PA. A 8ª 

Companhia de Inteligência (8ª Cia Intlg), com sede em Belém-PA (BRASIL, 2021).  

Figura 7 – CMN em verde claro 

 

Fonte: Site CMA 
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6.3 COMANDO MILITAR do OESTE (CMO) 

 

         O Comando Militar do Oeste foi oficialmente criado pelo Decreto 91.779, de 15 

de outubro de 1985, abrangendo os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Rondônia. No ano de 1992, através do Decreto no 626, 07 de agosto, a jurisdição 

sobre o estado de Rondônia passou para o Comando Militar da Amazônia. O CMO foi 

criado cumulativamente com os comandos da 9a Região Militar e da 9a Divisão de 

Exército, passando a ser denominado CMO/9a RM/9a DE. Em 19 de abril de 2005, 

através do Decreto no 5.426, o Presidente da República alterou definitivamente a sua 

denominação para Comando Militar do Oeste, mantendo sua localização na cidade 

de Grande, denominação essa que mantém até a atualidade (BRASIL, 2021).  

          Tem como missão síntese na Defesa da Pátria, dissuadir ameaças aos 

interesses nacionais e, em situação de guerra ou conflito externo, conduzir a 

campanha militar terrestre para neutralizar agressão ou ameaça à soberania e garantir 

a integridade territorial, o patrimônio e os interesses vitais do Brasil. Na garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem, manter-se em condições de ser 

empregado, por ordem do Presidente da República, na forma da lei, em situação 

emergencial e temporária, após esgotados os instrumentos constitucionais 

responsáveis. Finalmente, ficar em condições de participar de operações 

internacionais, de acordo com os interesses do País (BRASIL, 2021).  

Figura 8– CMO em amarelo 

 

Fonte: Site CMA 
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6.4 COMANDO MILITAR do PLANALTO (CMP) 

 

O Comando Militar do Planalto foi criado em 26 de fevereiro de 1969, por 

intermédio do Decreto-Lei no 64.138, da Presidência da República, com sede em 

Brasília, o qual passou a ser designado Comando Militar do Planalto e 11a Região 

Militar (CMP/11a RM).  

Em 11 de julho de 2013, o Decreto-Lei no 8.053, da Presidência da República, 

criou o Comando Militar do Norte (CMN) e alterou as áreas de jurisdição dos 

Comandos Militares de Área e das Regiões Militares. Em consequência, o Estado do 

Tocantins passou integralmente para a responsabilidade do CMP e da 11a RM.  

A Portaria no 148, do Estado-Maior do Exército, de 30 de julho de 2013, que 

aprovou a Diretriz para Implantação do CMN, estabeleceu que a região do “Bico do 

Papagaio” passaria a ser área sob a responsabilidade do CMN, para fim de proteção 

integrada (BRASIL, 2021).   

Portanto, o estado do Tocantins, pertencente na sua integralidade a Amazônia 

Legal, é de responsabilidade do CMP, com exceção da região do Bico do Papagaio 

(municípios de Wanderlândia, Babaçulândia e Xambioá, no Tocantins) que 

permanece sob responsabilidade do CMN.  

Nesse ínterim, a única unidade operacional do Exército Brasileiro no estado do 

Tocantins é o 22º Batalhão de Infantaria, localizado na capital Palmas. Esse batalhão 

responde por uma área de responsabilidade de aproximadamente 277 mil km² (CAON, 

2021). 

O CMP tem como missão síntese contribuir com o Exército Brasileiro para a 

garantia da Soberania Nacional, dos Poderes Constitucionais, da Lei e da Ordem; 

cumprir atribuições subsidiárias, cooperando com o desenvolvimento nacional e o 

bem estar social; contribuir com a Segurança Presidencial; realizar a Guarda e o 

Cerimonial Militar da Presidência da República; participar de Operações 

Internacionais; e contribuir para o fortalecimento da imagem da Força (BRASIL, 

2021).  

Para cumprir com a missão supracitada, dispõe da seguinte estrutura 

organizacional: 
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Figura 9 - Organograma – Estrutura organizacional do CMP 

 

Fonte – Site do CMP 

 

 

 

Figura 10– CMP em azul escuro 

 

Fonte: Site CMA 
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7. AÇÕES NOS CAMPOS POLÍTICO-MILITAR NA AMAZÔNIA LEGAL 

 
A atual conjuntura das relações internacionais, principalmente 

relacionadas a crescente necessidade de segurança energética pelos países, 

tem atraído constantemente os olhares para as riquezas da Amazônia Legal. 

Em face a essa situação surge a grande necessidade da realização de ações 

nos campos político-militar, visando contrapor-se as narrativas de 

internacionalização da Amazônia.  

O governo brasileiro vem investimento de maneira mais contundente na 

Amazônia, com vistas a reduzir os impactos provocados pela atuação de 

Organizações Não Governamentais (ONG), a influência de grandes potências; 

a existência de facções criminosas ou de grupos com viés terrorista; as 

agendas globalista e ambiental; a busca por recursos naturais estratégicos; o 

narcotráfico, dentre outras.    

O governo brasileiro passou a adotar uma série de medidas, como por exemplo 

a ativação, por meio de decreto presidencial, da Operação VERDE BRASIL, buscando 

modificar a narrativa que parecia estar sendo construída.  

A Operação VERDE BRASIL iniciou no dia 24 de agosto de 2019 teve por 

finalidade o combate a incêndios florestais e crimes ambientais na região da Amazônia 

Legal e durou dois meses. Contou com a participação das Forças Armadas e outras 

agências, em um quadro de Operações de Garantia da Lei e da Ordem e ações 

subsidiárias, servindo como resposta imediata às acusações desferidas ao país no 

âmbito internacional (BRASIL, 2020).  

A literatura sobre a missão e formas de emprego do Exército está assentada, 

sobretudo, em leis federais e em regulamentos militares. A Constituição Federal, em 

seu artigo 142, define a missão das Forças Armadas como sendo a defesa externa, a 

garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. A Lei Complementar 97, de 

1999, regulamenta o emprego das Forças Armadas no âmbito interno do país 

definindo as ações subsidiárias que podem ser realizadas, desde que, sem prejuízo à 

sua destinação constitucional. A Lei Complementar 97/99, resumidamente, prevê:11 

- o emprego em GLO é realizado “após esgotados os instrumentos destinados à 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

relacionados no Art. 144, da Constituição Federal”, ou seja, dos Órgãos de Segurança 
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Pública (Art 15º, § 3º); - o emprego será feito “de forma episódica, em área 

previamente estabelecida e por tempo limitado, com ações de caráter preventivo e 

repressivo necessárias para assegurar o resultado das operações na garantia da lei e 

da ordem” (Art 15º, § 4º), e que - os exercícios operacionais de preparo da tropa 

podem ser realizados em cooperação com “os órgãos de segurança pública e de 

órgãos públicos com interesses afins” (Art 13º, § 3º). A interpretação da lei nos permite 

inferir que ela foi feita, principalmente, para balizar o emprego da Instituição, em 

situações pontuais de crise na Segurança Pública. (CARBALLO, 2020). 

Por isso o termo “ambiental” aparece uma única vez em seu texto: 

        Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária 

geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma 

determinada pelo Presidente da República. Parágrafo único. Para os efeitos 

deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral a participação em 

campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social (Incluído 

pela Lei Complementar nº 117, de 2004). 

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

também como atribuições subsidiárias, preservadas as competências 

exclusivas das polícias judiciárias, 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; III - prisões 

em flagrante delito (BRASIL, 1999)  

O artigo 16º da Lei 97/99 permite ao Exército atuar na Faixa de 

Fronteira com ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços 

e ambientais, proporcionando grande liberdade de ação para a Força 

Terrestre na área compreendida por um raio de 200 quilômetros a partir da 

linha de fronteira, delimitada pela faixa verde escura da Figura 3.12 

(CARBALLO, 2020). 

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

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

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

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

tendo sido prorrogada (CARBALLO, 2020). 
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 O Ministério da Defesa implementou a Operação Verde Brasil, uma edição 

inédita de Operação de Garantia da Lei e da Ordem com foco na segurança ambiental. 

Tropas das Forças Armadas foram empregadas na Amazônia em operação integrada 

com “órgãos de segurança pública, entidades públicas de proteção ambiental e 

agências federais, estaduais e municipais”, reduzindo sensivelmente os focos de 

incêndio na região (BRASIL, 2019). 

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

unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados 

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

ambientais, direcionada ao desmatamento ilegal e combater os focos de incêndio. 

Dessa maneira, o governo federal brasileiro manteve a execução de trabalhos nesse 

sentido, respondendo a possíveis intentos internacionais de intromissão na soberania 

da Amazônia (BRASIL, 2020).  

        O Exército tem participação ativa no desenvolvimento do país. E nos momentos 

de crise tem sido o protagonista que soluciona os conflitos mais variados com 

efetividade. Na história recente, a Instituição contribuiu internamente para enfrentar 

os problemas de segurança pública, de defesa civil e questões ambientais da região 

amazônica. 

Na Figura 3, verifica-se a grande área da Amazônia Legal onde o Exército tem 

menor liberdade de ação, sendo empregado conforme o artigo 17º, que no contexto 

das Ações Subsidiárias autoriza-o a “cooperar com órgãos federais, quando se fizer 

necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional, no 

território nacional, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de 

instrução.” (Art 17-A, inciso III). Essa modalidade de emprego se mostra muito 

eficiente no apoio aos Órgãos Ambientais na fiscalização e repressão, devido à 

capilaridade do Exército na Amazônia, sua capacidade logística nesse ambiente 

complexo, ramificado Sistema de Inteligência e possuir grandes efetivos (CARBALLO, 

2020).                     

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

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

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

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

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

10.239, de 11 de fevereiro de 2020. Dessa forma, o governo brasileiro indica uma 
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maior preocupação com o território amazônico, reativando um órgão que, desde a sua 

criação, havia sido relegado a segundo plano.  

Segundo o decreto supracitado, cabe ao Conselho da Amazônia: 

 

Coordenar e integrar as ações governamentais relacionadas à Amazônia 
Legal; propor políticas e iniciativas relacionadas à preservação, à proteção e 
ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, de forma a contribuir 
para o fortalecimento das políticas de Estado e assegurar a ação transversal 
e coordenada da União, dos Estados, dos Municípios, da sociedade civil e do 
setor privado; fortalecer a presença do Estado na região; coordenar as ações 
destinadas à infraestrutura regional; coordenar ações de prevenção, 
fiscalização e repressão a ilícitos e o intercâmbio de informações; 
acompanhar as ações de desenvolvimento sustentável e o cumprimento das 
metas globais em matérias de adaptação e mitigação das mudanças 
climáticas; dentre outras tarefas (BRASIL, 2020). 
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8. CONCLUSÃO 

 

A Amazônia é a maior floresta do planeta, estando situada no continente 

americano. Abarca diversos países sul-americanos, inclusive o Brasil. Possui 

grandes riquezas naturais e recursos estratégicos, sendo detentora do maior banco 

genético e de cerca de 20% da disponibilidade de água potável. Nesse viés, a 

Amazônia Legal possui, então, uma infinidade de ativos e oportunidades para o 

futuro. Em consequência disto, a exploração dessas potencialidades da região pelo 

país vem sendo alvo de constantes críticas internacionais tornando necessário o 

implemento de diversas ações para contraporem-se a essas narrativas.  

Os desafios também são muitos, já que se chocam, invariavelmente, com 

interesses de determinados grupos, principalmente, os vocacionados à defesa do 

meio ambiente. Logo, minimizar estes, torna-se fundamental para a manutenção da 

soberania brasileira sobre a Amazônia. 

Ainda, a existência de espaços na Amazônia Legal onde o Estado Brasileiro 

não projeta sua influência adequadamente, e com problemas ambientais, também 

gera o aumento da cobiça internacional sobre os recursos estratégicos. 

O governo brasileiro não compartilha do posicionamento de alguns países e 

ONG’s e acredita que a Amazônia Legal é área estratégica prioritária do Brasil. 

Acredita ainda, que a constante busca pela integração da Amazônia ao país é o fator 

primordial para mitigar as vulnerabilidades, reafirmando a soberania incontestável 

do Brasil nessa região. E é dessa premissa que surge a importância dos diversos 

programas, projetos e operações que ocorrem na região, principalmente 

relacionados nos campos político-militar, elencados a seguir: 

 

a) no campo militar: 

- Emprego em Operações na Faixa de Fronteira, em ações preventivas e 

repressivas contra delitos transfronteiriços e ambientais; emprego em ações 

Subsidiárias, fornecendo apoio logístico, de instrução e de inteligência aos Órgãos de 

Proteção Ambiental em suas ações de fiscalização e repressão, em Operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, em situações de crise relacionadas ao meio ambiente.  
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b) no campo político: 

- As ações do Estado na repressão aos ilícitos ambientais na Amazônia 

planejadas desde o nível político, incluindo Executivo, Judiciário e Legislativo que se 

contrapõem as narrativas de internacionalização, devendo esse esforço ser sinérgico. 

Ademais, a grande oportunidade da criação da OTCA em 1995, somou esforços com 

a criação do Conselho da Amazônia atualmente norteado pela Vice-Presidência da 

República, com o suporte da Secretaria de Assuntos Estratégicos, mantendo o Brasil 

em situação privilegiada no cenário internacional para argumentar sobre o 

gerenciamento da floresta amazônica. 

Por fim, a Amazônia Legal permanece como grande fronteira de interesses 

estratégicos internacionais, obrigando ao Brasil conciliar o desenvolvimento com a 

preservação da região. 
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