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“A Amazônia é um exemplo vivo dessa nova 
geopolítica, pois nela se encontram todos esses 
elementos. Constitui um desafio para o presente, 
não mais um desafio para o futuro” (BECKER, 
2005) 
 



 
 

RESUMO 

 

No século XXI, a Amazônia brasileira voltou a estar no foco de debates 

nacionais e internacionais. Com a situação da ascensão do Governo Bolsonaro, a 

partir de 2019, começaram a surgir novos questionamentos sobre a administração da 

Amazônia, principalmente no tocante as questões ambientais da região. O 

pensamento expresso pelo presidente francês Emmanuel Macron, em reunião do G7, 

no ano de 2019, relativizando a soberania do Brasil, demonstra a necessidade de o 

país combater todas as ameaças ao exercício legal do poder nacional em seu 

território. Devido as condições de ocupação da região e necessidade de políticas 

públicas eficazes para a utilização do espaço e promoção de um desenvolvimento 

sustentável, o Exército Brasileiro desempenha um papel indispensável para o 

progresso amazônico. O exercício da soberania nacional pode ser conceituado como 

a capacidade que um determinado país possui de exercer seu poder livre de 

constrangimentos, o que aparentemente passa a ser questionado em relação ao 

Brasil, como se a região amazônica fosse “um bem da humanidade ou internacional” 

e que tivesse que ser administrada de forma coletiva, pela incapacidade de países em 

desenvolvimento, como o Brasil. Com o interesse de diversos atores estatais ou não 

-estatais na Amazônia, que possui recursos naturais estratégicos em abundância e 

ocupa quase 60% da dimensão territorial nacional, o Exército Brasileiro se insere 

nesse cenário complexo, e muitas vezes é o único braço estatal numa área de 

altíssimo valor geopolítico. As atividades executadas pelo Exército são pautadas pelas 

leis do país, além da Constituição Federal/88, o que exige grande versatilidade e 

rapidez na execução de objetivos pautados pelo nível político, como ocorreu em 

relação a Operações de Garantia da Lei e da Ordem Ambientais (GLOA), situação 

inédita para as Forças Armadas do país, com a finalidade de demonstrar uma 

capacidade nacional de resposta as queimadas perante a sociedade nacional e 

internacional. 

 

 

Palavras-chave: Amazônia; ameaças; soberania; Exército Brasileiro. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
In the 21st century, the Brazilian Amazon has returned to the focus of national 

and international debates. With the situation of the rise of the Bolsonaro government, 

beginning in 2019, new questions about the administration of the Amazon began to 

emerge, especially about the environmental issues of the region. The thought 

expressed by French President Emmanuel Macron, at a G7 meeting in 2019, putting 

Brazil's sovereignty in perspective, demonstrates the need for the country to combat 

all threats to the legal exercise of national power in its territory. Due to the conditions 

of occupation of the region and the need for effective public policies for the use of 

space and the promotion of sustainable development, the Brazilian Army plays an 

indispensable role for the Amazon's progress. The exercise of national sovereignty can 

be conceptualized as the capacity that a given country must exercise its power free 

from constraints, which apparently comes to be questioned in relation to Brazil, as if 

the Amazon region were “a good of humanity or international” and that it had to be 

managed collectively, due to the inability of developing countries, such as Brazil. With 

the interest of several state or non-state actors in the Amazon, which has abundant 

strategic natural resources and occupies almost 60% of the national territorial 

dimension, the Brazilian Army is inserted in this complex scenario, and is often the only 

state arm in an area of extremely high geopolitical value. The activities carried out by 

the Army are governed by the laws of the country, in addition to the Federal 

Constitution / 88, which requires great versatility and speed in the execution of 

objectives guided by the political level, as occurred in relation to Environmental Law 

and Order Guarantee Operations (GLOA), an unprecedented situation for the country's 

Armed Forces, with the purpose of demonstrating a national capacity to respond to 

fires before national and international society. 

 

 

Key Words: Amazon; threats; sovereignty; Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende apresentar uma maior compreensão sobre o tema “A 

Geopolítica da Amazônia: defesa e integração regional”, no que diz respeito à 

ameaças à soberania nacional, em particular, quanto à Amazônia Brasileira, no século 

XXI.  

Para definir Geopolítica, o General Carlos Meira Mattos, relevante estudioso 

brasileiro da geopolítica mundial, a nomina como uma ciência geopolítica com “a 

aplicação da política aos espaços geográficos, sob a inspiração da história” (MEIRA 

MATTOS, 2011, volume III, p. 151).  

A Pan-Amazônia é considerada a maior floresta tropical do mundo. Também 

compreende a bacia hidrográfica de maior extensão. Segundo levantamentos, a área 

da região é de 7,8 milhões de quilômetros quadrados, e compreende 9 (nove) países, 

sendo um deles de fora do continente. Esse número equivale a aproximadamente 60% 

da superfície da América Latina, sendo que o Brasil é o detentor da maior parte de 

todo esse território, com mais de 65% da área total. O segundo país mais 

representativo é o Peru, com uma área de cerca de 13% do total da Floresta 

Amazônica, o que demonstra a importância que os brasileiros possuem com a região. 

(PENNA FILHO, 2013). Abaixo verifica-se uma imagem ilustrativa: 

 

 

FIGURA 1- Pan Amazônia. 
Fonte: Rede Eclesial Pan Amazônica. 
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O Brasil é reconhecido mundialmente por ser um país de dimensões 

continentais, com extensão territorial de mais de 8,5 milhões de km², que coloca o 

Estado nacional brasileiro como o quinto maior do mundo. Também é considerado 

entre os mais populosos do globo, estando entre as seis maiores nações mundiais, 

com população estimada em aproximadamente 212 milhões de pessoas (IBGE, 

2020).  

A Amazônia Brasileira ou Amazônia Legal é uma área que corresponde a, 

aproximadamente, 59% do território brasileiro e envolve a totalidade de oito estados 

do país, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins; e de forma parcial, o estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), 

perfazendo cerca de 5,0 milhões de km², conforme figura abaixo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE):  

                      

 

                    FIGURA 2- Estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal.  
 Fonte: IBGE 

 

A publicação “Cenários para o Desenvolvimento - Brasil 2035”, editada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2017, indica que a Amazônia 

deverá continuar como foco de tensão envolvendo tanto atores estatais quanto não 

estatais. Como exemplo de atores não estatais, diversas Organizações Não 

Governamentais (ONG), como o Greenpeace, procuraram meios de comunicação 

nacionais e globais, nos anos de 2019 e 2020, para fazer críticas abertas ao Governo 

Federal brasileiro, principalmente à gestão do ministro Ricardo Salles do Meio 

Ambiente (ANDRADE, 2019). 
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              FIGURA 3- Algumas ONG que atuam na Amazônia. 
      Fonte: Blog Segredos da Tribo. 

 

A região amazônica do País, ainda possui grandes “vazios” demográficos, com 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e dificuldades logísticas devido as 

características particulares da região, como a ausência de rodovias, a baixa 

intermodalidade e a dificuldade de navegação fluvial em determinadas épocas do ano. 

Também compreende vasta área indígena com pouca ou nenhuma presença estatal.  

As Forças Armadas estão presentes na Amazônia Legal de forma bastante 

efetiva e são fundamentais para o exercício da soberania nacional. O Exército 

Brasileiro (EB), é representado por meio de tropas do Comando Militar da Amazônia 

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

Comando Militar do Planalto (CMP), totalizando mais de 30 mil homens envolvidos em 

sua missão constitucional. A Marinha do Brasil (MB) tem suas áreas de 

responsabilidade na Amazônia por meio do 4º Distrito Naval (Com 4º DN), em Belém-

PA e o 9º Distrito Naval (Com 9º DN) em Manaus-AM. De acordo com Andrade (2019), 

a Força Aérea Brasileira (FAB) emprega 4 (quatro) Unidades Operacionais de Preparo 

e Emprego (ALAS), “constituídas basicamente por esquadrões aéreos, além de 

grupos e esquadrilhas especializados em manutenção de aeronaves, suprimento de 

aviação, armamento aeronáutico e segurança e defesa” (ANDRADE, 2019). 

A Amazônia se constitui como um tema constante no discurso mundial, e 

desperta elevado interesse da Sociedade Internacional, que possui liderança de um 

grupo de países. Tal fato encontra relevância devido a acelerada exploração dos 

recursos naturais próprios pelos diversos países, principalmente desenvolvidos, além 

da promoção de possíveis riscos ambientais e climáticos para toda a humanidade (De 

Mello, 2015). 
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Diante de um cenário de extensa potencialidade e riqueza natural, qual o papel 

do Exército Brasileiro frente aos principais desafios à soberania nacional, no século 

XXI? 

 

2.METODOLOGIA 

 

Este trabalho seguiu as orientações da taxionomia apresentada por Vergara 

(2008) para delinear o tipo de pesquisa a ser executada e suas adequações aos 

objetivos propostos. O presente estudo ocorreu por meio de uma pesquisa qualitativa, 

baseado na investigação sobre assuntos relacionados aos atuais desafios para o 

Estado brasileiro em relação à região amazônica. Também foram realizados 

levantamentos sobre atuação e papel do Exército Brasileiro no campo da defesa do 

País, em diversas fontes de consulta por meio de pesquisa bibliográfica de literatura 

(livros, manuais, trabalhos acadêmicos, jornais, revistas e redes eletrônicas) de fontes 

confiáveis, e com dados pertinentes aos propostos no referencial teórico.  

O tipo de pesquisa executado foi descritivo, porque pretendia evidenciar 

caraterísticas dessa atuação e correlações entre a Defesa e as ameaças à soberania 

na região Amazônica. Também foi explicativo, tendo em vista que busca esclarecer 

como o Exército Brasileiro tende a atuar para atenuar possíveis problemas inteligíveis, 

quanto a soberania e defesa territorial.  

A pesquisa se deu por meio de fontes bibliográficas consagradas, seja no 

acesso à rede mundial de computadores, além de impressos de circulação nacional, 

tanto no âmbito militar, quanto civil, e de acesso livre ao público em geral. 

O trabalho se desenvolveu por uma pesquisa qualitativa, na qual ficou 

evidenciada a procura subjetiva de fontes de informação, de diferentes profundidades 

de conhecimentos sobre a temática amazônica. 

As limitações do método ocorreram, dentre outros motivos, por se tratar de uma 

pesquisa bibliográfica, que estará limitada a fontes de consultas selecionadas pelo 

autor, ainda que se fosse buscada uma maior variedade possível delas. Entendeu-se 

como de extrema importância a seleção criteriosa das fontes a serem utilizadas no 

trabalho, a fim de se evitar que a uma compreensão subjetiva se torne tendenciosa. 

A metodologia utilizada buscou evidenciar de forma objetiva, clara e concisa o 

tratamento de dados e superar as limitações dos métodos elencados. Dessa forma, 
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acredita-se que a metodologia escolhida permitirá alcançar, com sucesso o objetivo 

final desta pesquisa. 

Esse estudo teve como objetivo principal aprofundar o papel do EB frente as 

ameaças da Amazônia, no século XXI. Para isso, com a finalidade de delimitar e 

alcançar o desfecho esperado para o objetivo geral, foram levantados os seguintes 

objetivos específicos, que nortearam este trabalho: 

a. Apresentar o valor estratégico-natural da Amazônia Legal. 

b. Caracterizar a questão ambiental da região e sua riqueza. 

c. Apresentar a questão indígena da região. 

d. Apresentar a atuação do Exército Brasileiro na região. 

 

Este estudo considerou como espaço temporal o século XXI. Essa delimitação 

se justifica pelo surgimento de novos atores e possíveis limitações do Brasil em 

relação ao desenvolvimento da região amazônica. Com o advento da globalização, as 

novas tecnologias compartilhadas podem externar mais facilmente a problemática 

brasileira, praticamente, em tempo real.  

A delimitação geográfica foi a Amazônia Legal, de acordo com a definição 

política para a região do bioma amazônico pertencente ao Brasil, conforme presente 

na Constituição Federal de 1988. A extensão da área é tão significativa, que se 

consegue abranger boa parte da Europa Ocidental, conforme dados do Banco 

Mundial, demonstrado na figura 4 (ANDRADE, 2019).  

Como ator principal frente aos desafios amazônicos, foi abordado o Exército 

Brasileiro, como representante da Defesa e do próprio Estado Brasileiro, frente a 

“lacunas” existentes, na expressão política e militar, no precioso espaço da referida 

região. Isso ocorre principalmente nas áreas da extensa fronteira, com mais de 15 mil 

Km de extensão, sendo grande parte na Amazônia Ocidental. Esse enorme esforço é 

realizado por meio de grande desprendimento de meios, tanto de pessoal, quanto de 

material, além de investimentos em novas tecnologias. Tudo isso ocorre com a 

finalidade de aumentar a capacidade de monitoramento territorial e para se fazer 

presente diferentes partes da região. 
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FIGURA 4: Amazônia Legal em comparação com outros países. 
Fonte: World Bank. 

 

3. O VALOR ESTRATÉGICO-NATURAL DA AMAZÔNIA LEGAL 

 

No decorrer dos anos, o Brasil tem adotado políticas públicas, com o objetivo 

principal de realizar uma ocupação, em harmonia com a exploração e 

desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Isso faz com que aos poucos a 

sociedade brasileira se conscientize da responsabilidade sobre um inimaginável 

patrimônio de riqueza, que deve ser preservado e entregue a gerações futuras 

(PEREIRA, 2007). 

A cobiça internacional sobre as riquezas da Amazônia brasileira remonta ao 

período colonial do Brasil de forma exploratória, como ocorreu no ciclo econômico do 

pau-brasil, da borracha e das drogas do sertão. Atualmente, diversas potências do 

hemisfério norte mantêm seus interesses na região, impondo uma ideia de soberania 

limitada e gestão compartilhada dos recursos da região amazônica brasileira. Esse 

conceito tem como objetivo pressionar o Brasil e demais países da Pan Amazônia a 

atender interesses internacionais de nações desenvolvidas (PEREIRA, 2007). 

Abaixo, verifica-se uma afirmação que representa um possível sentimento de 

parcela da Sociedade Internacional: 

“A Amazônia é nosso bem comum. Estamos todos envolvidos, e a França 

está provavelmente mais do que outros que estarão nessa mesa [do G7], 
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porque nós somos amazonenses. A Guiana Francesa está na Amazônia”, 

afirmou Macron, em cadeia nacional. (G1, 2019) 

 

3.1 A RIQUEZA NATURAL E TERRITORIAL DA AMAZÔNIA LEGAL  

 

De acordo com a cientista geopolítica brasileira Therezinha de Castro, a 

caracterização da região é a seguinte: 

 

Fisicamente a Amazônia se caracteriza por extensa depressão de terras 
equatoriais formando vasta planície, situada entre o maciço das Guianas de 
um lado, os primeiros degraus do Planalto Central do outro, tendo à oeste a 
Cordilheira dos Andes. É dividida pelo equador terrestre, que deixa a menor 
e mais acidentada parte ao norte, dotando o conjunto de um clima quente-
úmido bem regular, com pequena diferença entre os meses mais quentes e 
os mais fracos (DE CASTRO, 1998). 

A Amazônia Legal compreende grande parte do território brasileiro e possui 

amparo legal estabelecido no Art. 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, 

modificado pelo Art. 45 da Lei Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977 e 

finalmente pela Constituição Federal de 1988. (ANDRADE, 2019) 

Essa denominação surgiu com o objetivo de estimular o desenvolvimento da 

região, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas, distribuídas por 775 municípios, 

conforme o último censo do IBGE.    Os 9 (nove) estados que a compõem essa região, 

de forma total ou parcial, são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e 4 municípios do estado de Goiás. Além da 

vasta extensão territorial, que faz com que o Brasil esteja entre um dos maiores países 

do mundo, a região é considerada uma das mais ricas do mundo, seja na questão do 

meio ambiente, nos recursos minerais estratégicos, biodiversidade ou fonte de água 

doce.  

Na figura abaixo, pode-se perceber o valor territorial e a representatividade da 

Amazônia Legal em comparação ao espaço geográfico total do Brasil. Em verde são 

mostrados os estados que abarcam a região amazônica.  
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FIGURA 5 - Amazônia Legal e Floresta Amazônica. 
Fonte: site Toda a Matéria. 

 
 

Tabela 1 - Área da Amazônia Legal, total e participação percentual. 

 

 
 

Unidades da 
Federação 

Área da Amazônia Legal 

Total (km²) 

5.016.136,6 

Participação 
percentual 

100% 

Goiás 2.798,8 0,1 

Amapá 142.814,6 2,8 

Acre 164.331,4 3,3 

Roraima 224.299,0 4,5 

Rondônia 237.576,2 4,7 

Maranhão 262.735,7 5,2 

Tocantins 271.537,6 5,4 

Mato Grosso 903.357,9 18,0 

Pará 1.247.689,5 24,9 

Amazonas 1.558.995,7 31,1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 

Ambientais, Banco de Dados e Informações Ambientais. 

 

A Amazônia Brasileira possui uma imensurável riqueza natural, pois abrange 

1/3 das florestas tropicais úmidas conhecidas, além da maior biodiversidade e banco 

genético do mundo. Com relação aos recursos hídricos, a região possui de 1/5 da 

disponibilidade de água potável do planeta e imensuráveis riquezas minerais 

(SUDAM, 2017). 

 

3.1.1 A riqueza mineral estratégica 
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A Amazônia corresponde a uma das maiores regiões da Terra — ainda 
desconhecida — com potencialidade para a descoberta de bens minerais. Os 
primeiros empreendimentos, na década de 1960, tinham como diretriz básica 
a busca do desconhecido. Apesar das limitações ainda existentes ao 
conhecimento do seu subsolo, os programas de geologia das últimas 
décadas revelaram uma considerável variedade de ambientes geológicos, 
com potencialidade para depósitos minerais, desde os utilizados 
intensivamente pela indústria moderna até os mais valiosos (SANTOS, 2002). 

 

Verifica-se que aproximadamente quarenta por cento de todo espaço 

amazônico são de origem da era pré-cambriana. Dessa forma, seu solo apresenta 

grande potencial para depósitos de ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, 

cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio, ródio, estanho, tungstênio, nióbio, 

tântalo, zircônio, terras-raras, urânio e diamante (AMBIENTE LEGAL, 2019). 

 

FIGURA 6- Recursos minerais na Amazônia. 
Fonte: IPEA. Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte – Vol. 3. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

O Brasil possui uma das maiores reservas minerais do mundo, localizada na 

Serra do Carajás- PA. Essa grande região é considerada uma anomalia geológica do 

planeta, devido a elevada concentração de metais de uso industrial ou de alto valor 

unitário, abrangida numa área de aproximadamente 120 mil quilômetros quadrados 

(BECKER, 1990, p. 65). Também abriga a maior jazida de minério de ferro explorada 

do mundo. (RIBEIRO, 2019). 

Segundo Santos (1996, p. 177) é necessário prestar uma maior atenção sobre 

a importância dessas riquezas amazônicas para a economia internacional, quando 

explica que: “os primeiros investimentos na Amazônia foram feitos por empresas 
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estrangeiras, com o principal objetivo de verificar as potencialidades minerais dessa 

vasta região ainda desconhecida, considerando apenas seu usufruto”. 

Quanto ao manganês, o Brasil está entre os 3 (três) maiores produtores do 

mineral, sendo ultrapassado apenas pelo Gabão e pela Rússia. A maior incidência do 

recurso é localizada no Pará (Carajás – responsável por mais de 80% da produção 

nacional) e no Amapá. Trata-se de um mineral estratégico para o desenvolvimento 

nacional, pois é amplamente utilizado na fabricação do aço (RIBEIRO, 2019). 

 

FIGURA 7- Destino da exportação de minérios no estado do Pará – bauxita, 
alumínio, ferro e cobre (2011 e 2012). 
Fonte: Palheta e da Silva (2013). 

 

Outra reserva de alta relevância para a indústria tecnológica é a de nióbio, 

encontrada principalmente no estado do Amazonas (VILLAS, 2008, p. 78). O Brasil 

detém mais de 95% das reservas mundiais exploráveis no mundo, com grande 

destaque para a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM). A esse, dentre outros 

minerais da região, estão intimamente relacionados ao desenvolvimento da indústria 

e acabam por despertar a atenção de diversos setores do comércio internacional. A 

aplicação mais importante do nióbio é como elemento de liga para produtos que 

empregam aço, em particular nos aços de alta resistência, e baixa liga, usados em 

automóveis e tubulações para transmissão de gás sob alta pressão. Devido a sua 

resistência a diferentes temperaturas, esse minério é muito utilizado em produtos de 

alto grau tecnológico, como foguetes, tornando a sua posse um incremento no valor 

geopolítico da região (CARVALHO, 2018). 
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Outra reserva de mineral importante é a cassiterita (minério de estanho) do 

Amazonas, localizada, principalmente, na mina do Pitinga, em Presidente Figueiredo. 

Ela foi estimada em aproximadamente 486 mil toneladas. Cabe destacar que o 

estanho é um dos componentes do bronze. Esse metal é empregado na produção de 

diversas ligas metálicas, além de utensílios, como embalagens, e latas. O Brasil 

possui a quinta maior reserva de estanho do mundo, com cerca de 11% do total 

global do minério. Outra grande parte da reserva nacional é encontrada na Província 

Estanífera de Rondônia (Bom Futuro, Santa Bárbara, Massangana e Cachoeirinha) 

(LIMA, 2011). 

No que se refere à bauxita, Lima (2011) coloca o Brasil como terceiro maior 

produtor de minério do mundo. Esse mineral serve como matéria-prima para a 

fabricação de alumínio. As jazidas de bauxita estão localizadas, principalmente, no 

Amazonas, com maior relevância para os municípios de Presidente Figueiredo, Urucará 

e Nhamundá, que somadas possuem uma reserva estimada de 151,8 milhões de 

toneladas. 

Quanto ao petróleo e ao gás natural, a Província Petrolífera de Urucu, em Coari, 

no estado do Amazonas, merece relevância no âmbito nacional. A reserva está 

localizada a aproximadamente 650 Km de Manaus. Urucu possui uma das maiores 

reservas terrestres, de forma comprovada de gás natural do País.   O óleo produzido 

na região, também é de boa qualidade, o que diminui os gastos para o seu refino e 

aumenta sua importância no contexto nacional (OLIVEIRA, 2016). 

A produção de Urucu é pequena, mas fundamental para o abastecimento da 
Região Norte e parte do Nordeste, além de ter papel importante na atividade 
econômica do Amazonas, com participação de cerca de 15% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do estado [...] Para levar a produção da reserva aos 
centros urbanos, o principal caminho é o Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, 
construído em 2009. Com 663 km quilômetros de extensão, o duto tem 
capacidade para escoar até 5,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás 
natural de Urucu à capital do Amazonas (OLIVEIRA, 2016). 

 

No século XXI, o governo brasileiro deve garantir o desenvolvimento regional 

da Amazônia dentro da desejada nova ordem mundial de desenvolvimento 

sustentável. Assim, para proteger os recursos minerais da região amazônica, o poder 

público brasileiro deve considerar que toda essa riqueza exige técnicas de exploração 

e exportação a que possam ser incorporados processos ambientalmente sustentáveis 

(DA SILVA, 1996, p. 205). 
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3.1.2 A abundância hídrica da Amazônia Legal 

 

A Pan Amazônia possui a maior bacia hidrográfica do planeta, que representa 

cerca de 20% (vinte porcento) de todas as reservas de água doce disponíveis no 

mundo. Isso ocorre, dentre outros fatores, porque dos 30 (trinta) maiores rios do 

mundo, 15 (quinze) localizam-se na região. No Brasil, essa bacia ocupa, 

aproximadamente, 3,8 milhões de quilômetros quadrados, envolvendo os estados do 

Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Mato Grosso, Pará e Amapá. O rio principal 

dessa bacia é o Amazonas, considerado o maior do mundo em extensão. Este último 

nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e quando adentra o território brasileiro é 

denominado de Solimões. A confluência do rio Solimões com o rio Negro constitui o 

rio Amazonas (DE FREITAS, 2019). Futuramente o Brasil poderá usufruir, inclusive 

de um mercado hídrico, conforme afirmação abaixo: 

O mercado dos recursos hídricos é o mais atrasado, embora haja múltiplas 
tentativas de regularização desse mercado. A água é considerada o ouro azul 
do século XXI, em termos globais, porque há escassez e consumo crescente 
no mundo, sobretudo nos países semiáridos que utilizam a irrigação. 
Ademais, há previsões de que a disputa por água pode chegar até a conflitos 
armados. (BECKER, 2005) 

 

 

FIGURA 8- Rio Amazonas e seus afluentes. 
Fonte: site Todo Estudo  

 
O Rio Solimões possui aproximadamente 1620 quilômetros de extensão entre 

Tabatinga (AM), que se localiza na fronteira brasileira com o Peru, até Manaus (AM), 

na confluência com o Rio Negro. Possui diversos afluentes, como o Javari, Japurá e 

Juruá. 
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O rio Negro nasce na Colômbia, e deságua no Rio Amazonas. Entra no País 

ao norte do estado do Amazonas, próximo à cidade de Cucuí (AM), região da tríplice 

fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. No Brasil, estende-se por 

aproximadamente 1.200 Km. Segue na direção sudeste até o encontro com o Rio 

Solimões, em Manaus (AM). 

O rio Madeira banha parte dos estados de Rondônia, Amazonas e Mato 

Grosso. Ele nasce nos Andes bolivianos e peruanos e é formado pela confluência dos 

rios Beni (e seu afluente Madre de Dios) e Mamoré (e seu afluente Guaporé), evento 

que ocorre no estado de Rondônia. A partir deste ponto recebe o nome de Madeira e 

estende-se por cerca de 1.425 quilômetros até a foz no Rio Amazonas, próximo à 

Itacoatiara (AM). É considerado um importante meio de escoamento de cargas do 

Centro-Oeste, principalmente de grãos, com destaque para a soja e o milho, 

integrando a região aos grandes portos ao longo do Rio Amazonas, por onde essas 

cargas podem ser futuramente comercializadas. 

O rio Amazonas é um dos mais extenso do mundo, com mais de 6.500 

quilômetros de extensão juntamente com o rio Nilo. Deste total, cerca de 3.220 

quilômetros se localizam no Brasil. Nasce nos Andes peruanos com o nome de 

Marañón, dividindo-se, no território brasileiro, em dois trechos: um que se estende de 

Tabatinga (AM) até a confluência com o Rio Negro, denominado Solimões; e outro 

próximo a Manaus (AM) e Amazonas, que vai da confluência até a foz no Atlântico. O 

elevado grau de relevância, pois além da existência de cidades importantes às suas 

margens, é confluência de outros cursos d'água navegáveis, tais como o Madeira e o 

Tapajós. O rio tem o seu período de águas baixas (seca) previsto para o mês de junho 

e de águas altas (cheia) no mês de novembro, sendo que a estação seca é a mais 

propícia à navegação. 

O espaço estratégico da Amazônia Legal também compreende o Aquífero 

Alter do Chão, com uma área de mais de 435 mil km2. Ele está localizado na região 

Norte do Brasil, e engloba parcialmente os estados do Amazonas, Pará e Amapá, 

muito embora parte de seus limites não estejam plenamente traçados. Trata-se, ainda, 

de uma das principais reservas de água doce do Brasil e do mundo. Essa fonte de 

água configura-se como um algo de elevado valor geopolítico. Várias cidades da 

região Norte se beneficiam das reservas naturais de água existentes, incluindo 
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Manaus, que conta com 40% de seu abastecimento oriundo desse grande depósito. 

(PENA, 2019).  

  
FIGURA 9- Localização do Aquífero Alter do Chão. 
Fonte: site Mundo Educação. 

 
 

4. A QUESTÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL E SUA RIQUEZA 

 

Quando se fala em biodiversidade, no mundo, logo se faz menção à Amazônia 

e, em especial, de sua parte brasileira. O Brasil é o país que possui a maior cobertura 

florestal tropical do mundo, que abriga cerca de 12% de toda a biodiversidade do 

planeta. Com o passar do tempo, a Amazônia brasileira tornou-se palco de constante 

presença de inúmeros cientistas, indústrias e governantes nacionais e internacionais. 

Assim, as atividades econômicas, como a mineradora, madeireira, agropecuária e a 

prática da biopirataria genética evidencia o lado nocivo dos interessados na Amazônia 

Legal. (OLIVEIRA, 2002, p. 58). 

Com isso, esse grande oásis ecológico desperta, além dos interesses 

econômicos dos países desenvolvidos do G-7, o desejo de adquirir: o controle político 

sobre esse imenso verde. Nesses países, a questão ambiental tornou-se sinal de 

status social. Os mais ricos e as elites mais educadas moram próximos aos parques 

e jardins, em ruas frequentemente arborizadas, enquanto os pobres habitam as áreas 

mais poluídas e sem verde. (BENTES, 2005) 

 

As elites europeias e norte-americanas veem a territorialidade da Amazônia 
como um privilégio, e o querem para si. Daí o desejo de estabelecer controle 
sobre a região, manifesto já conferência da ONU de 1972, expressa na ideia 
de soberania relativa do Brasil. Esse desejo foi reavivado a partir do início 
dos anos de 1980, à medida que a campanha das grandes ONGs 
conservacionistas norte-americanas e europeias contra os bancos 
multilaterais (em particular o Banco Mundial) transformavam os problemas 
ambientais da Amazônia em um problema político internacional (BENTES, 
2005). 
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Segundo GALDINO (2008), o movimento ambientalista, de modo geral, elenca 

alguns fatores como principais causadores de degradação ao meio-ambiente, em 

particular na região amazônica, a saber: 

a. A ação de mineradoras, devido a expansão de pontos de mineração na 

região, além do surgimento de novos. Esse tipo de problemática exige, ainda, uma 

expansão de estradas, o que agrava mais uma vez a intervenção humana no meio 

ambiente; 

b. A prática de atividades clandestinas de garimpos de ouro, por exemplo, que 

modificam leitos e margens dos cursos d'água, além da contaminação desses com 

mercúrio; 

c. A extração ilegal de madeira, pois acarreta o desmatamento de extensas 

áreas florestais, aliada a possibilidade de perdas em biodiversidade genética, em face 

da possibilidade do material envolvido ser desconhecido pela pesquisa científica da 

floresta amazônica; 

d. A expansão das fronteiras agropecuárias sobre áreas de floresta nativa, 

que frequentemente podem ser substituídas por extensas glebas para lavoura de soja 

ou formação de pasto para o gado bovino. No Brasil, esse fenômeno pode ser 

facilmente identificável no sul do Pará, no norte de Mato Grosso, de Goiás e de 

Tocantins, por exemplo; 

e. A ampliação dos modais de transporte da região, como novas estradas, 

ferrovias ou hidrovias, empreendimentos que trazem consigo necessariamente 

alterações ambientais; e 

f. O surgimento de núcleos urbanos sem infraestrutura ou serviços básicos 

adequados, processo que afeta centros populacionais em geral – antigos e em 

formação.  

A floresta Amazônia é a maior floresta preservada do planeta até os dias de 

hoje. A sua extensão supera os 5 (cinco) milhões de km2, e estima-se que cerca de 

25% das espécies animais e vegetais da terra vivem na região (BENTES, 2005).  

A Amazônia brasileira possui uma enorme diversificação, com cerca de 40.000 

espécies de plantas, de relevância, não apenas para o equilíbrio do ecossistema, mas 

também pelo seu valor econômico. São utilizadas, por exemplo, no comércio de 

alimentos, e como insumo para a indústria farmacêutica. Na flora amazônica 

encontram-se, dentre outras espécies de plantas: andiroba, bacuri, castanheira, açaí, 

seringueira, por exemplo (BIOLOGIANET, c2021). 
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De forma semelhante à flora, a fauna da Amazônia é reconhecida 

mundialmente por sua diversificação, apresentando aproximadamente 3 mil espécies 

de peixes, mais de 1200 espécies de aves, mais de 400 espécies de anfíbios, mais 

de 300 espécies de répteis e mais de 300 espécies de mamíferos. São exemplos de 

animais característicos que pertencem à fauna amazônica: a ariranha, o boto cor de 

rosa, o peixe boi da Amazônia, a lontra, dentre outros (BIOLOGIANET, c2021). 

De acordo com o contexto acima observado, projetaram-se as ONGs no Brasil, 

no decorrer dos anos, que reduziram a questão ambiental unicamente ao aspecto da 

conservação de florestas, enfraquecendo a preocupação com os efeitos negativos da 

industrialização. As grandes ONGs conservacionistas buscam a conservação de 

florestas tropicais, por meio de gerenciamento científico. Preservar essas florestas 

não acarreta inconveniente algum para cidadãos de países desenvolvidos, pelo 

contrário, agrada as elites científicas e a poderosa indústria farmacêutica global. Teve, 

portanto, muito apelo nas campanhas de arrecadação de recursos. Aos poucos, as 

ONGs conservacionistas ganharam força junto a instituições internacionais, governos 

de seus dos países e, por fim se tornaram verdadeiras multinacionais (BENTES, 

2005). 

Como pode-se perceber, a situação de ONGs permanece em voga na região 

amazônica e possuem interesses de governos de países desenvolvidos, como alerta 

Therezinha de Castro: 

“Inexistindo um “exército de cientistas” nossos, não se podem contestar as 
afirmações tendenciosas dos “achismos” ou da “indústria do meio ambiente”, 
constituídas em geral por “ONGs”, organizações não governamentais que 
tem por trás governos estrangeiros interessados; e ainda por pessoas que se 
hospedam em hotéis “cinco estrelas” da região, ou mesmo príncipes que em 
iates luxuosos ancorados na foz do Amazonas, que, depois de rápido 
“doutorado” passam a lançar “teses” difamatórias (DE CASTRO, 1998). 

 

Cientistas e tecno burocratas brasileiros tiveram grande destaque na 

elaboração de acordos multilaterais para pesquisas sobre clima e biodiversidade, na 

região da Amazônia Legal. Dessa forma, houve a entrada de instituições norte-

americanas e europeias e diversas ONGs na Amazônia. Em que pese, a presença 

científica na região ter um papel relevante e incontestável, pode-se questionar tão 

somente o significado, a intensidade e o caráter da presença do ambientalismo 

internacional (BENTES, 2005). 
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Segundo Mauricio Santoro, cientista político e professor do Departamento de 
Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 
a possibilidade de considerar a destruição da Amazônia como algo análogo 
a um crime contra a humanidade está ganhando espaço nos debates 
internacionais (G1, 2019) 
 

A maioria do público brasileiro não foi informado sobre os termos dos acordos 

multilaterais, além do Estado brasileiro não ter posse das cópias desses acordos. 

Esse fato gera uma reflexão acerca do papel assumido pelos estrangeiros, tidos como 

"neutros" e profissionalmente "superiores" em locais que acompanham o 

desmatamento e a pesquisa. Por vezes, mesmo de dentro de instituições 

governamentais, tomam conhecimento e divulgam resultados de pesquisa antes que 

o público brasileiro seja informado. Em outros momentos, monopolizam a formação 

da opinião mundial sobre a região amazônica, e se consideram porta-vozes dos 

problemas da Amazônia. A própria população regional, diversas vezes, adota o 

silêncio, pois dificilmente conseguiriam questionar o ambientalismo internacional. 

Essas ONGs conservacionistas, de maioria europeias e americanas moldam a forma 

de pensar, possuem grande influência nos negócios em Brasília, e atuam diretamente 

em processos decisórios internos instituições federais de pesquisa na Amazônia, além 

de desempenhar funções de Estado na elaboração e execução de projetos (BENTES, 

2005). 

Há algum tempo, as pressões sobre a Amazônia, com apelos às questões 
ambientais, têm ganhado contornos ousados e inaceitáveis ao Estado 
brasileiro. Essa campanha internacional é exercida em sua maioria por 
organizações não- governamentais (ONG) financiadas, em grande parte, por 
governos de países ricos. Nesse processo, vários mitos são criados sem 
fundamentação científica como “a floresta amazônica, pulmão do mundo” 
(GALDINO, 2008). 

 

Verifica-se que a atividade mineradora decorre da abundância da região em 

recursos minerais estratégicos, como abordado no tópico anterior, logo, não faz 

sentido desistir de explorar tais riquezas. As mesmas podem ser revertidas para 

usufruto e bem-estar da população brasileira. Cabe ressaltar que a atividade legal e 

fiscalizada não implica necessariamente em grande degradação ambiental. No 

decorrer dos anos pode-se observar boas práticas de empresas sérias, como a Vale 

do Rio Doce e a Petrobras que têm atuado de forma profissional, minimizando ao 

máximo o impacto ambiental (GALDINO, 2008). 

 

Há bons exemplos de mineração e sustentabilidade ambiental, social e 
econômica na Amazônia. Como: a produção de óleo e gás de Urucu, com 
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mínimo impacto sobre a floresta e grande efeito positivo na economia do 
município de Coari e do estado do Amazonas. Outro caso é do de Carajás, 
que conteve o desmatamento na região e promoveu a economia dos 
municípios e estados do Pará e Maranhão, que orbitam ao redor do complexo 
mina – ferrovia – porto (AMAZÔNIA REAL, 2016). 

 

A atividade de exploração de madeira, desde que realizada de forma rotacional, 

com previsão de seleção de áreas relacionadas à programas de reflorestamento, 

evitando esgotá-la, é perfeitamente viável (GALDINO, 2008). Para atenuar o problema 

de exportação de madeira ilegal se faz necessário aumentar a fiscalização e realizar 

parcerias com países que recebem madeira amazônica de forma ilegal.  

 

Segundo o superintendente da PF Alexandre Saraiva, as empresas 
estrangeiras precisam ter conhecimento sobre a origem da madeira que 
compram. Para que isso ocorra, é necessário tomar medidas que levem os 
compradores a terem mais informações – e consciência de que estão sendo 
coniventes com a ilegalidade. Uma das iniciativas da PF e do MPF é o 
intercâmbio que os órgãos de fiscalização estão tendo com os países 
estrangeiros (Brasil de Fato, 2019). 
 
“Se essa madeira é ilícita, isso é uma preocupação que esses países devem 
ter. Pelo menos nas empresas nos quais esses países integram, existem 
mecanismos de responsabilização conjunta também para os compradores. 
Quem pode vir a ser responsabilizado não é apenas a matriz da madeira, mas 
quem está comprando, sabidamente ilegal, ou pelo menos com indicativo de 
que não se adotam medida de cautela para averiguar a origem da madeira”, 
afirma Galiano (Brasil de Fato, 2019). 

 

O surgimento de áreas de produção agropecuária é importante, e, feito de 

forma racional, é perfeitamente aceitável. Com isso, alguns estados da Amazônia 

começarão a despontar como grandes produtores de alimentos, não apenas grãos no 

Mato Grosso (principalmente soja, milho) pois essa região, ainda é muito dependente 

da produção de outras regiões, como a Sudeste (GALDINO, 2008). Entretanto se faz 

necessária a recuperação de áreas degradadas, conforme exposição abaixo: 

 

Contudo, a bovinocultura continua a representar a principal causa do 
desmatamento na Amazônia, contribuindo significativamente com as 
emissões de gases do efeito estufa. Além disso, as áreas de pastagens 
degradadas significam prejuízos econômicos e ambientais. A recuperação 
dessas áreas além de reincorporar à terra de reincorporar a terra ao processo 
produtivo, pode diminuir as pressões de desmatamento, evitando os avanços 
de atividades produtivas sobre a floresta (FUNDO DA AMAZÔNIA, 2012). 
 

 

A construção de uma robusta infraestrutura de transportes, que engloba 

rodovias, ferrovias e hidrovias, são indispensáveis para o desenvolvimento regional, 
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sua integração ao restante do país e ao escoamento de boa parte da produção gerada 

pelo agronegócio nacional (GALDINO, 2008). 

Observa-se, ainda, que novas concentrações populacionais são 

consequências naturais da integração a uma região de grandes vazios demográficos, 

e que também podem contribuir para o desenvolvimento. Se a expansão e o 

surgimento de concentrações populacionais tiverem a coordenação de planos 

governamentais, essas ações podem contribuir para a afirmação da identidade 

brasileira na região. Quando ocorrerem descuidos ambientais, os indivíduos devem 

ser sancionados de acordo com a legislação ambiental brasileira que é considerada 

uma das mais avançadas do mundo (GALDINO, 2008). 

 

O Código Florestal de 2012 estabelece normas gerais sobre a Proteção da 
Vegetação Nativa, incluindo Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 
Legal e de Uso Restrito, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 
florestal, o controle da origem dos produtos florestais, o controle e prevenção 
dos incêndios florestais, e a previsão de instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos (RODRIGUES; MATAVELLI, 
2020). 
 

Em suma, o Estado brasileiro deve se firmar no trato das questões ambientais 

amazônicas, para aumentar sua autonomia e participação nas decisões da região, 

conforme abordado abaixo:  

 
O Brasil, como detentor da maior parte do território amazônico, tem não só o 
direito ao exercício da soberania sobre a região, mas também o dever de 
proteger o seu ecossistema e as populações nacionais que lá habitam. Não 
pode, portanto, o Brasil abrir mão, abandonar ou deixar qualquer vazio de 
poder naquela importante e estratégica região, sob pena de enfrentar forças 
capazes de impor visões incompatíveis com a perspectiva da soberania 
nacional (PENNA FILHO, 2015). 

 
 

5. A QUESTÃO INDÍGENA NA AMAZÔNIA LEGAL 

A população indígena registrada pelo levantamento do IBGE, no ano 2010, 

último censo realizado até a presente data, foi de 817.963 (oitocentos e dezessete mil 

novecentos e sessenta e três) pessoas. Segundo esse levantamento, a região Norte 

continuava a abrigar a maior parcela da população indígena nacional (305.873), 

seguido pela região Nordeste (208.691) e pela região Centro-Oeste (130.494). De 

acordo com os três últimos Censos (1991, 2000 e 2010), houve crescimento na 

quantidade de índios nestas regiões (G1, 2012). 
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Segundo o levantamento de população indígena ocorrido em 2010, o IBGE, 

levantou um aumento na população brasileira e sua ocupação, de acordo com a 

seguinte tabela abaixo: 

 

FIGURA 10- População indígena por situação do domicílio. 
Fonte: Censo IBGE 2010. 

 

Os direitos indígenas são estabelecidos na Constituição Federal de 1988 

(CF/88), mais precisamente o Art 231, que prescreve o seguinte: “são reconhecidos 

aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo a União demarcá-las”. Esse amparo faz surgir diversos precedentes de 

reclamação por ampliação de terras (GALDINO, 2008).  

 

A maior parte das TIs concentra-se na Amazônia Legal: são 424 áreas, 
115.344.445 hectares, representando 23% do território amazônico e 98.25% 
da extensão de todas as TIs do país. O restante, 1.75%, espalha-se pelas 
regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso do Sul e Goiás 
(POVOS INDÍGENAS NO BRASIL, 2014).  
 

Muitas dessas terras coincidem com áreas de interesse estratégico, por serem 

ricas em reservas minerais (as mais cobiçadas e conflituosas) ou se localizarem na 

faixa de fronteira. A seguir, pode-se identificar a distribuição de terras indígenas em 

2014, por estados da Amazônia Legal:  

 

FIGURA 11 – Terras Indígenas por estado na Amazônia Legal. 
Fonte: Povos Indígenas no Brasil. 
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Para entender melhor o conceito de terra indígena, estudemos o mesmo de 

acordo com o tratado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI): 

 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da 
União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para 
suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo 
específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde 
com o conceito civilista de propriedade privada (FUNAI, 2016). 
 

As questões envolvendo a demarcação de terras indígenas no Brasil geram 

diversas discussões, principalmente pelo receio de comprometimento da integridade 

nacional. A reserva Ianomâmi, demarcada em 1992, localiza-se na faixa de fronteira 

do Brasil com a Venezuela, em uma área de aproximadamente 9.700.000 hectares 

contígua a uma        outra grande reserva Ianomâmi existente naquele País. Avalia-se que 

isto poderia ensejar a formação de uma grande área indígena transnacional que se 

destacaria dos Estados dos quais faz parte – permitindo a difusão da ideia de uma 

autodeterminação ou autonomia dos índios que nelas habitam e o consequente 

controle internacional sobre a área (ANDRADE, 2019). É notável que o assunto na 

época teve grande influência de outros atores nacionais, ou internacionais, como se 

observa a seguir: 

O assunto, que deveria ser exaustivamente estudado e debatido 
honestamente com a sociedade, terminou sendo influenciado por 
reportagens sensacionalistas da grande imprensa mundial. Por razões de tais 
reportagens enfatizavam um lado do problema, qual seja, os aspectos 
negativos atribuídos ao Estado brasileiro, mostrado na mídia como se 
estivesse descuidando de tribos em estágio primitivo, entregues a doença, a 
miséria e ao desamparo (GALDINO, 2008). 
 

O garimpo ilegal está bastante presente em terras indígenas, onde ocorre uma 

menor presença do Estado. Essa atividade ocorre com frequência em terras 

Yanomamis. Em 2021, por exemplo, foi deflagrada a Operação Omama, que tem 

como foco a retirada de garimpeiros ilegais da região. De acordo com a Associação 

Hutukara, uma organização que representa os Yanomamis, a estimativa é que haja 

aproximadamente 20 mil garimpeiros infiltrados na terra indígena. O trabalho de 

desintrusão, ou seja, medida legal para efetiva posse da região, conta com a 

colaboração do Exército Brasileiro, além de outras agências, como a FUNAI, o IBAMA 

e a própria Polícia Federal (G1, 2021). 
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FIGURA 12 - Localização da etnia Yanomami. 
Fonte: ORELLANA ET AL, 2019. 

 

A problemática indigenista brasileira necessita de maior atenção das 

autoridades públicas, em particular pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), pela 

cúpula dos três poderes constituídos e pelo Ministério das Relações Exteriores. Deve-

se considerar uma perspectiva natural e progressiva de assimilação cultural. Os índios 

da Amazônia não podem ser considerados como animais de um grande zoológico, 

condenados a permanecerem a margem do desenvolvimento nacional e, sem acesso 

aos benefícios do mundo moderno (GALDINO, 2008). 

Cabe destacar que a entrada de pessoas não autorizadas pelas tribos da 

região, em diversas terras da Amazônia, pode causar risco de morte. Geralmente são 

cobrados “pedágios” para a passagem de automóveis de qualquer natureza. Em 2015, 

por exemplo, índios da etnia Enawenê-nawê foram flagrados praticando cobranças de 

pedágio irregular na BR-174, à transeuntes. A região em questão estava localizada 

entre duas terras indígenas, entre Juína, a 737 km de Cuiabá, e Rondônia. Esses 

valores cobrados variavam e poderia custar de R$ 20,00 a R$ 50 pelas passagens, o 

que faz com que caminhoneiros busquem até mesmo percursos mais longos, como 

denunciado, conforme observado abaixo (G1, 2015): 

Após fazer o pagamento, a equipe recebe um recibo. O documento tem 
endereço, nome da aldeia e até telefones de contato. Com esse recibo é 
possível passar pelos outros dois trechos de cobrança sem ter que entregar 
dinheiro. No entanto, quando a equipe retornar, terá que pagar novamente o 
valor de R$ 50. Os motoristas de caminhões e demais veículos que precisam 
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fazer esse trajeto preferem seguir por outros caminhos e chegam a até 
aumentar a distância da viagem por conta disso. “É muito caro, é abusivo. 
Hoje está difícil, ainda mais nessas estradas, motorista só sofre e ninguém 
vê a gente. Não tem ninguém por nós”, lamentou o caminhoneiro Tiago 
Amorim (G1, 2015). 

 

 

6. A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA DEFESA DA SOBERANIA NA 

AMAZÔNIA LEGAL 

 

Segundo o Escritório de Projetos do Exército (EPEx), os principais marcos que 

orientam o planejamento estratégico do Exército na Amazônia, são a Política Nacional 

de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END).  

A PND/2016 é considerada o documento de mais alto nível para o planejamento 

de ações voltadas à defesa nacional, sob coordenação principal do Ministério da 

Defesa. Está voltada essencialmente às ameaças externas, e tem como consequência 

o estabelecimento dos objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da 

capacitação nacional. Envolve ainda, os setores militar e civil, em todas as esferas do 

Poder Nacional (SOUZA, 2020).  

A PND/2016, dentre outros aspectos, prioriza a Amazônia Legal brasileira 

devido a sua importância estratégica, valorizando a presença do Exército, ao longo da 

fronteira dessa região. Essa situação é considerada como condição necessária para 

a conquista de objetivos de estabilização, de preservação e de promoção do 

desenvolvimento integrado na área (EPEx, 2021).  

A END/2016 estabelece um plano de ações estratégicas, dentre as quais, ficou 

caracterizada a importância da região amazônica no contexto da defesa nacional. A 

END preconiza que a defesa da região exige avanço de projeto de desenvolvimento 

sustentável, que possui como base o trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 

presença. Cabe ressaltar que o documento repudia qualquer tentativa de 

enfraquecimento da soberania brasileira na região por parte das demais nações 

(ANDRADE, 2019). 

A END, destaca, ainda, a região amazônica em uma de suas diretrizes, e 

considera que o desenvolvimento sustentável dessa região, como um instrumento 

relevante da defesa nacional (EPEx, 2021). 
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O desenvolvimento do País e a Defesa Nacional devem caminhar no mesmo 

sentido, tendo em vista que a evolução nacional motiva uma maior preocupação com 

a segurança da região. A defesa serve como proteção para o primeiro, gerando uma 

interdependência, de forma que uma apoia as ações da outra.  

A porosidade das fronteiras, a escassa presença do Estado na região 
analisada e a dependência dos grandes centros “convertem essa região 
estratégica, em termos geopolíticos, em espaços periféricos, onde a falta de 
desenvolvimento cria um ambiente de vulnerabilidade em termos de 
segurança” (SILVA; RIBEIRO, 2016). 

 
No que tange à intervenção estatal na região amazônica, as relações entre o 

Estado, o capital, as riquezas e a população têm se caracterizado pelos seguintes 

dilemas: a problemática da integração e do desenvolvimento, a premissa da 

preservação e a necessidade de segurança. Assim, cresce de importância o estudo 

do tema a fim de ajustar o melhor usufruto das riquezas preservadas, dentre a fauna, 

a flora e os recursos minerais, incrementando o mercado consumidor e a qualidade 

de vida da população regional (SILVA; RIBEIRO, 2016). 

Na atual conjuntura, é importante verificar que o Estado se faz presente na 

região da Amazônia Legal, em ações que vão desde a área de saúde, policiamento, 

intervenções em infraestrutura, até mediação de conflitos sociais, por meio de suas 

Forças Armadas como protagonista nesse processo. Assim, elas atuam como 

elemento imprescindível no acompanhamento das fronteiras nacionais, contribuindo 

para a segurança e o desenvolvimento nas áreas periféricas, e por fim, concorrendo 

para o fortalecimento regional para a manutenção da soberania (SILVA; RIBEIRO, 

2016). 

 

O Exército Brasileiro estabelece os seguintes compromissos com a 
Amazônia:  
a) contribuir para a garantia da soberania nacional, da integridade territorial e 
dos interesses nacionais.  
b) contribuir para a ampliação da presença do Estado, com integração das 
ações dos três níveis de governo, da sociedade civil e dos setores 
empresariais.  
c) contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável com 
valorização da diversidade sociocultural e ecológica e da redução das 
desigualdades regionais.  
d) contribuir para o fortalecimento da integração do Brasil com os países sul-
americanos amazônicos, fortalecendo a Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA) e o Foro Consultivo de Municípios, Estados, 
Províncias e Departamentos do Mercosul.  
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e) cooperar com as ações interagências no combate ao desmatamento ilegal, 
aos crimes transfronteiriços e na conservação da biodiversidade e dos 
recursos naturais (EPEx, 2021). 
Portanto, coexistem na região Amazônica, ameaças de naturezas distintas. A 
primeira – geopolítica – está relacionada ao jogo de interesses entre as 
nações, à manutenção da soberania e à função precípua de qualquer força 
armada: a garantia da integridade territorial do Estado Nacional. No caso 
específico da Amazônia, diz respeito ao controle e à gestão soberana de seus 
recursos naturais em meio a cobiça potencial de grandes potências. A 
segunda – securitária – diz respeito à soberania doméstica e à ameaça de 
surgimento naquele espaço de “zonas cinzentas”, em que o Estado teria 
dificuldades de aplicar de forma efetiva o monopólio da violência legítima, 
abrindo espaço para a proliferação de ilícitos de toda ordem e, o que é mais 
grave, para o aparecimento de poderes paralelos no tecido social. (FILHO, 
2021). 

 

O Ministério da Defesa desenhou um cenário prospectivo no ano de 2017, com 

uma possível visão futura de 20 anos, e, com ele, as diversas consequências para a 

Segurança e a Defesa, tudo com a finalidade de melhor apoiar o processo decisório. 

Assim, são identificadas três categorias importantes para um cenário conflitivo: 

Características Futuras dos Conflitos, Oportunidades e Ameaças. Quanto às 

características, pretende-se visualizar como serão os futuros conflitos; no segundo 

caso, pretende-se identificar quais as oportunidades para a obtenção de capacidades 

necessárias à segurança e à defesa do Brasil; e, no terceiro caso, quais as suas 

possíveis ameaças (BRASIL, 2017). 

Referente a questão da Amazônia Legal, o documento “Cenário de Defesa 

2020-2039”, visualizando a possibilidade de conflitos no futuro, considera que a 

velocidade da informação e da mobilização social são essenciais para favorecer ou 

prejudicar o posicionamento da Comunidade Internacional acerca de questões 

sensíveis referentes à Amazônia. A melhoria no acesso às informações poderia ser 

utilizada para promover o esclarecimento e a conscientização, tanto a opinião pública 

nacional quanto da internacional, sobre diversos temas, como os ambientais e 

indígenas. Essa seria uma ferramenta muito relevante para se contrapor a posturas 

contrárias à soberania brasileira sobre as riquezas amazônicas, influenciando a 

execução de sanções externas ao Governo Brasileiro (MAIA, 2019). 

Ainda nesse espectro, a manipulação da opinião pública poderia se tornar 
ameaça para a Defesa Nacional. A facilidade de divulgação e publicidade de 
temas sensíveis como os ambientais e indígenas possibilitam a degradação 
da imagem do Brasil, tanto no nível nacional quanto no internacional, 
justificando possíveis ações cinéticas ou não que atentem contra a soberania 
do País, o que exigiria uma resposta da expressão militar da Poder Nacional 
(MAIA, 2019). 
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6.1 A ORGANIZAÇÃO DO EXÉRCITO NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

O Exército Brasileiro, para apoiar a manutenção da soberania e fazer frente a 

novas ameaças de segurança no espaço amazônico, está organizado em Comandos 

Militares Área. O CMA, com sede em Manaus- AM tem como área de 

responsabilidade os estados de Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre. Já o CMN, 

com sede em Belém-PA, recebe incumbência sobre os estados do Pará, Amapá, 

Maranhão e área ao norte do Tocantins. O CMO, com sede em Campo Grande, é 

responsável pela porção norte do Mato Grosso (121 cidades do norte do Mato 

Grosso), que caracterizam a porção meridional da região amazônica e o CMP, com 

responsabilidade sobre o estado do Tocantins (SOUZA, 2020).  

Os Comandos Militares estão divididos em Grandes Unidades Operacionais, 

as Brigadas, e fazem parte da organização-base de emprego das tropas. Essas 

possuem grande capacidade operativa, dotadas de tropas, meios de combate, meios 

de apoio ao combate e apoio logístico. Cada uma dessas Brigadas são compostas 

por um efetivo que varia entre 4 e 5 mil homens. Atualmente, o Exército emprega na 

Amazônia Legal um efetivo de aproximadamente 30 mil militares, distribuídos em 62 

localidades. Se for considerado o Mato Grosso, área da 13ª Brigada de Infantaria 

Motorizada, e o Tocantins, de responsabilidade da 3ª Brigada de Infantaria 

Motorizada, o efetivo deve se aproximar de 36 mil militares (SOUZA, 2020). 

Para melhor entendimento sobre a organização do Exército Brasileiro e sua 
distribuição na Amazônia Legal, observa-se a existência de oito Brigadas de 
acordo com a tabela abaixo:  
 
TABELA 2 - Brigadas do Exército com responsabilidade sobre a Amazônia Legal. 

 

Comando Militar de Área 

 

Brigadas 

Estados de 
Responsabilidade 

na 
Amazônia Legal 

 

 

 

Comando Militar da   
Amazônia 

1ª Bda Inf Sl- 

Sede em Boa Vista- RR 

Roraima / 

Amazonas 

2ª Bda Inf Sl- 

Sede em São Gabriel da Cachoeira- 
AM 

 

Amazonas 

16ª Bda Inf Sl- 
Sede em Tefé- AM 

Amazonas 

17ª Bda Inf Sl- 

Sede em Porto Velho- RO 

Rondônia/ 

 Acre 
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Comando Militar do Norte 

22ª Bda Inf Sl- 

Sede em Macapá-AP 

Amapá / 

Pará/ 

Maranhão 

23ª Bda Inf Sl- 

Sede em Marabá-PA 

Pará / 

Maranhão/ 

Tocantins 

Comando Militar do Oeste 13ª Bda Inf Mtz- Sede em Cuiabá- 
MT 

Mato Grosso 

Comando Militar do Planalto 3ª Bda Inf Mtz 
Sede em Cristalina- GO 

Tocantins 

Fonte: SOUZA, 2020. 

 
Complementarmente, distribuídos ao longo da faixa de fronteira estão os 

Pelotões Especiais de Fronteira (PEF), postos avançados de vigilância e a primeira 

defesa a qualquer ameaça externa (SILVA, 2018). 

Isolados, os grupamentos dos pelotões estão preparados para experimentar 
as mais variadas adversidades. Eles são responsáveis, por exemplo, pela 
fiscalização de embarcações e, consequentemente, pelo controle do tráfico 
de drogas, da exploração ilegal de madeiras ou de outros recursos naturais, 
como animais silvestres. A principal tarefa dos pelotões, entretanto, é 
fiscalizar permanentemente a fronteira, checando marcos e acompanhando 
movimentos de caráter suspeito (Agência Senado, 2021) 

 

 

6.2 PROJETOS DE DEFESA ENVOLVENDO O EXÉRCITO BRASILEIRO NA 

AMAZÔNIA LEGAL 

 

O Exército Brasileiro se destaca pela participação em programas e projetos que 

são de grande importância para o desenvolvimento e defesa da Amazônia. Esses 

necessitam de investimentos e vontade política para o desenvolvimento, com a 

finalidade de atender os desafios da região no século XXI. 

O Programa Amazônia Protegida tem como finalidade principal ampliar a 

Capacidade Militar Terrestre dos Comandos Militares de Área da Amazônia, a saber 

o CMA e o CMN, além da capacidade operativa na faixa de fronteira da Amazônia. 

O Projeto Amazônia Conectada promoverá uma conexão de internet de banda 

larga, à população do Norte do País, principalmente da Amazônia Ocidental A 

promessa é de uma conexão de boa velocidade e com funcionamento regular para 

seus usuários. Consiste, na instalação de infraestrutura de fibra ótica nos leitos dos 
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rios da Amazônia e em trechos terrestres para interligar as Organizações Militares 

Trata-se de um esforço interministerial entre o Ministério da Defesa, Ministério das 

Comunicações e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que apoiará a 

integração nacional. 

O Sistema Integrado de Monitoramento da Fronteira (SISFRON) é composto 

por 3 (três) sistemas, a saber: um sistema de sensoriamento, um sistema de apoio à 

decisão e um sistema de apoio à atuação. Dessa forma, a integração desses sistemas 

permite ao Estado dar uma resposta mais rápida e eficaz às ameaças detectadas por 

diversos sensores, caracterizando-se como uma excelente ferramenta para a tomada 

de decisão (MOREIRA, 2016), conforme figura abaixo: 

 

FIGURA 13- Aspectos técnicos do SISFRON 
Fonte: Defesa Aérea e Naval 
 

O SISFRON se destina ao sensoriamento, de forma tecnológica, que servirá 

como importante ferramenta de apoio à decisão e à atuação. Permitirá o 

monitoramento e o controle de forma efetiva das áreas de fronteira da Amazônia, do 

Centro-Oeste e do Sul. Permitirá também a uma atuação do Poder Público, de forma 

mais eficaz e eficiente, cooperando, dessa maneira, para a segurança. Haverá assim, 

a redução de ilícitos transfronteiriços, aumento da preservação ambiental, maior 

proteção de comunidades indígenas e a obtenção do efeito dissuasório desejado, por 

meio da possibilidade de utilização da capacidade operacional do Exército Brasileiro, 

na selva, isoladamente ou em conjunto com outros órgãos governamentais 

(RODRIGUES, 2019). 

A restrição e descontinuidade orçamentária impactam fortemente os projetos 

e programas, com reflexos negativos para o monitoramento da área e a repressão 

ativa aos ilícitos ambientais. 
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6.3 O EXÉRCITO BRASILEIRO NO COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS E 
TRANSFRONTEIRIÇOS 

 

Quanto às ameaças securitárias, dizem respeito ao desafio de manter a 
soberania doméstica sobre o vasto território amazônico. Está relacionada ao 
risco de “anomia territorial”, realidade historicamente mais presente a partir 
das últimas décadas, com a ampliação do crime organizado na região. São 
preocupações oriundas menos de ameaças militares stricto sensu e mais de 
problemas advindos da própria fragilidade do império da lei e ao alto grau de 
violência social presente na região. Tais vulnerabilidades têm, notadamente, 
origem na carência de presença do Estado e/ou na degradação funcional 
(prover serviços básicos à população) e territorial de sua função pública 
(exercer o império da lei), conjugado à criminalidade transnacional presente 
no espaço interfronteiriço pan-amazônico (FILHO, 2021) 

 
O crime Organizado Transnacional (COT) reflete uma das maiores ameaças à 

segurança nacional e tem na região amazônica uma fronteira permeável a passagem 

de diversos produtos, principalmente armas e drogas. O Brasil faz fronteira com países 

que são os maiores produtores de cocaína do mundo, por exemplo (ANDRADE, 2019). 

A Bolívia, a Colômbia e o Peru, que fazem possuem liderança na produção de 

cocaína de forma global, utilizam o Brasil como uma possível rota de tráfico para a 

Europa, África e Estados Unidos da América (EUA). Esse tipo de material abastece, 

ainda, o mercado interno brasileiro, que se caracteriza como um grande comprador. 

O maior desafio brasileiro é que, por vezes, o governo desses países não tem como 

objetivo erradicar as plantações de coca, o que faz com que o narcotráfico se fortaleça 

na região da Amazônia (ANDRADE, 2019). 

. 

FIGURA 14- Rota do tráfico de cocaína  
Fonte: G1 

 

Outros aspectos que dificultam a ação dos Estados no combate aos ilícitos são 

a precária presença e o vazio demográfico nas regiões de fronteira, aliado a 

características endógenas de alguns países, que não demonstram vontade política 
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para combater o COT ou mesmo ainda possuem o plantio da folha de coca como 

atividade econômica, no caso a Bolívia (ANDRADE, 2019). 

O Exército Brasileiro tem uma grande responsabilidade ambiental em sua 

cultura organizacional e realiza adestramento contínuo de sua tropa contra ilícitos 

ambientais, em tempos de paz, por meio de diversas operações militares. Os 

exercícios GLO e de Apoio aos Órgãos Governamentais tem relevante relação com 

as atividades de proteção ambiental (SOUZA, 2020). 

As Operações Ágata são realizadas pelo Ministério da Defesa, dentro da 

concepção do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, operações conjuntas 

das forças armadas brasileiras, com o apoio de outros órgãos federais e de órgãos de 

segurança pública, para combater delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de 

fronteira. Tem por finalidade integrar as ações de segurança pública, de controle 

aduaneiro e das Forças Armadas da União com a ação dos Estados e Municípios 

situados na faixa de fronteira, permitir a execução de ações conjuntas e a troca de 

informações. O esforço integrado diminui o crime transnacional e permite um combate 

mais efetivo aos crimes ambientais (SOUZA, 2020). Periodicamente, o Comando 

Militar da Amazônia realiza a Operação Curare, também conhecida como Operação 

Ágata-Curare, pois é realizada no bojo da Operação Ágata. Durante as atividades, é 

incrementada a vigilância na faixa de fronteira, por meio de patrulhamentos terrestres, 

aéreos e fluviais. Também são estabelecidos postos de bloqueio e controle nas 

estradas e nas calhas dos rios para a realização de revistas em veículos e 

embarcações (BRASIL, 2016). No mês de setembro de 2019, por exemplo, ocorreu a 

mobilização de aproximadamente 1.000 (mil) militares do efetivo da Primeira Brigada 

de Infantaria de Selva. Esses combatentes eram sediados em Manaus, Boa Vista e 

em seus Pelotões Especiais de Fronteira, e contaram com o apoio do 4º Batalhão de 

Aviação do Exército, tripulando duas aeronaves. Essa experiência foi relatada, 

conforme Noticiário de Exército da época: 

No dia 23 de setembro, o Exército Brasileiro, por intermédio da 1ª Brigada de 
Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), desencadeou a Operação Curare XI em 
todo o estado de Roraima, com o objetivo de combater os crimes 
transfronteiriços e ambientais. Inserida no contexto da Operação Verde 
Brasil, o foco principal dessa fase é combater e desmobilizar o garimpo ilegal 
na Terra Indígena (TI) Yanomami, cooperar com a fiscalização e combater a 
exploração irregular de madeira, além de ações preventivas contra as 
queimadas no estado (Noticiário do Exército, 2019). 
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A Operação Samaúma ocorre nos estados do Mato Grosso, Amazonas, Pará e 

Rondônia, teve início em 2021, e atua no combate a ilícitos ambientais, principalmente 

queimadas e contrabando de madeira. Essa Operação se dá num sistema de 

parcerias com diversas agências, envolvendo assim, militares das Forças Armadas 

com atuação em áreas de conservação ambiental, inclusive terras indígenas, e 

propriedades diversas da União. Também pode atuar em outras áreas dos estados 

abrangidos pela operação, desde que haja requerimento dos governadores dos 

estados. Em um único dia, por exemplo, no dia 14 de julho de 2021, a Operação 

Samaúma apreendeu cerca de 700 metros cúbicos de madeira no estado de Rondônia 

em dez horas de operação com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (BRASIL, 2021).  

No estado do Amapá corre, periodicamente, a Operação Cabo Orange, 

também no contexto da Operação Ágata, sob coordenação do CMN e tem como 

objetivo principal o combate a crimes ambientais, como a pesca e caça ilegais, além 

do garimpo ilegal. Também visa fiscalizar e coibir crimes transfronteiriço, como o 

descaminho e contrabando de grupos criminosos da referida área. No ano de 2020, o 

CMN com o apoio de agências federais e estaduais, por exemplo, conseguiu 

desarticular um garimpo ilegal no rio Cricou, na foz do rio Oiapoque, no estado 

do Amapá.   Na ação, foi apreendido ouro bruto, arma de fogo calibre 12, de munições, 

equipamentos de rádio, de motosserras e dentre outros materiais relacionados à 

garimpagem (SOUZA, 2020). 

 

6.3.1 A Operação Verde Brasil 

 

A questão ambiental, segundo a Política Nacional de Defesa (PND) de 2016, 

permanecerá como uma das preocupações da humanidade no decorrer dos anos 

vindouros. Assim sendo, países detentores de grande biodiversidade, enormes 

reservas de recursos naturais estratégicos, e imensas áreas para serem incorporadas 

ao sistema produtivo, como o Brasil, se tornaram objeto de interesse internacional. 

Nesse contexto, a partir de 2019, ocorre o aumento da pressão internacional contra o 

Brasil, em particular, liderada pelo atual presidente francês Emmanuel Macron, no 

tocante a queimadas na região da Amazônia Legal. Como resposta, foram acionadas 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ambiental em atividades 
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interagências, com a finalidade de atenuar a degradação da região (ANDRADE, 

2019). 

Um grave problema, que tem chamado a atenção da Sociedade Internacional, 

é a ampliação da área de desmatamento na Amazônia Legal, no decorrer dos anos. 

O Brasil, por meio do Exército Brasileiro, e sob coordenação do Ministério da Defesa 

(MD), deflagrou duas operações, denominadas Operação Verde Brasil I e II. Essas 

atividades de combate a degradação do meio ambiente têm se mostrado eficazes no 

decorrer do tempo, e já demonstram efetividade contra crimes ambientais, não apenas 

à sociedade brasileira, como também a outros países. 

 

Azevedo enalteceu o trabalho de cooperação entre as diversas agências e 
órgãos que participam do Comando de Operações Conjuntas da Operação 
Verde Brasil. “É um esforço inédito que o governo federal fez de implantar 
essa GLO conjunta”, exaltou. O ministro reconheceu que a maior dificuldade 
encontrada pela operação conjunta é o tamanho da área operacional. “A área 
de operações é maior do que a Europa Ocidental”, comparou. “Mas as Forças 
Armadas têm uma capilaridade muito grande na Amazônia e, com a 
cooperação entre todas as agências envolvidas, vamos cumprir a missão de 
combater as queimadas e os crimes ambientais”, garantiu (Governo do Brasil, 
2019). 

 

 

FIGURA 15- Desmatamento na Amazônia Legal. 
Fonte: Águas do Brasil. 

 
A primeira GLOA, denominada Operação Verde Brasil I, foi fundamentada pelo 

Decreto nº 9.985 de 23 de agosto de 2019, e abrangeu o período inicial entre 24 de 
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agosto a 24 de setembro de 2019, o qual foi prorrogado em mais 30 dias, estendendo-

se, assim, até o mês de outubro (MORAES; PEREIRA; MARQUES; NASCIMENTO, 

2021). 

Já a Operação Verde Brasil II teve amparo no Decreto nº 10.341, de 6 de maio 

de 2020, com a previsão inicial de 30 dias aumentada para 60 (de acordo com o 

Decreto nº 10.394, de 10 de junho de 2020), tendo início em 11 de maio, e se 

estendendo até 10 de julho do mesmo ano. Por sua vez, o Decreto nº 10.421, de 9 de 

julho de 2020, ampliou o emprego das Forças Armadas até o dia 6 de novembro de 

2020 (MORAES; PEREIRA; MARQUES; NASCIMENTO, 2021). 

Conforme disponível no sítio oficial do Ministério da Defesa, o balanço de 60 
dias de operações, completos no dia 9 de julho do corrente ano, apontam os 
seguintes indicadores (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020): Efetivo envolvido 
nas ações é de 3,6 mil militares, 3.141 brigadistas, 260 agentes, 210 veículos, 
três navios, 30 embarcações e 12 aeronaves; Realização de 13.287 
inspeções, patrulhas navais e terrestres, além de vistorias realizadas pelos 
órgãos de proteção ambiental e de Segurança Pública; 372 pontos de 
bloqueio e controle de estradas e rios; 822 apoios logísticos e de segurança 
aos órgãos de Segurança Pública e proteção ambiental; 420 escoltas, 
reconhecimentos e patrulhas terrestres; 4 madeireiras fiscalizadas e mais de 
27,9 mil metros cúbicos de madeira ilegal confiscados; 14.452 litros de 
combustíveis, 36 balsas/dragas e acessórios de garimpo, 93 tratores, além 
de 372 kg de drogas apreendidos; 1.207 atos de infração lavrados; e 407 
milhões em multas por irregularidades. (MORAES; PEREIRA; MARQUES; 
NASCIMENTO, 2021). 

 

 
6.4 O EXÉRCITO BRASILEIRO NO COMBATE AOS EFEITOS DA CRISE 

VENEZUELANA 

 

A Venezuela convive com uma imensa crise política, econômica, social e 

humanitária. A situação tem piorado no decorrer dos anos, com a desvalorização 

crescente do barril do petróleo, principal item da economia do país a partir de 2014. 

Com a morte de Hugo Chávez, radical de esquerda e líder do governo do país, o 

projeto de socialismo do século XXI foi continuado por Nicolás Maduro, a partir de 

2014, por meio do uso da força. 

No ano de 2021 o país encontra-se com recorrentes crises de abastecimento, 

o que amplia o problema da população, que contém mais de 80% dela abaixo da linha 

da pobreza, como levantado pela CNN: 
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Cada vez mais isolada em termos políticos e econômicos, e 
consequentemente entrando no seu oitavo ano consecutivo de recessão, a 
Venezuela tem 96,2% de sua população vivendo na pobreza e 79,3% 
estão em situação extrema. Segundo o Banco Mundial, situação de extrema 
pobreza significa viver com menos de US$ 1,90 por dia. Os dados são da 
Pesquisa Nacional de Condições de Vida (Encovi) 2019-2020, realizada pelo 
Instituto de Investigações Econômicas e Sociais da Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade Católica Andrés Bello (IIES-UCAB). O estudo aponta 
que, para chegar a este quadro, uma série de fatores foram se deteriorando 
no país vizinho durante os últimos anos. O PIB, por exemplo, caiu 70% entre 
2013 e 2019. Já a inflação subiu assustadores 3.365% entre março de 
2019 e 2020, fechando o ano passado com impacto de 2.959,8% nos preços. 
Com isso, o salário-mínimo, frequentemente ajustado pelo governo, não é 
suficiente para garantir a subsistência da população. Em maio, o rendimento 
mínimo saltou 300%, para 10 milhões de bolívares venezuelanos (CNN, 
2021). 

Além disso, na expressão política o governo Maduro possui ampla contestação 

da sociedade internacional, países como os EUA, Canadá e o qual Brasil, dentre 

outros (G1, 2019). 

Diante desse quadro de grave crise venezuelana, a partir de 28 de fevereiro de 

2018, o governo brasileiro autorizou a execução da Operação Acolhida, presidida pelo 

Ministério da Casa Civil e coordenada pelo Ministério da Defesa. Isso ocorreu devido 

à grave crise política, econômica e humanitária que a Venezuela passa e que se 

agravou a partir de 2018. 

A Operação Acolhida encontra amparo na Lei nº 13.684, de 21 de junho de 

2018, e pelo Decreto Presidencial nº 9.285 e 9286, pelo Governo brasileiro  

 

Através da instituição da Operação Acolhida, o Governo brasileiro possibilitou 
uma migração mais segura (ou menos arriscada) para seu território, a 
começar pela regulamentação migratória desde a fronteira, ao passo que, por 
meio da Operação Controle inseriu uma agenda de segurança na fronteira 
norte do país. Com isso busca evitar que a migração se torne um facilitador 
de tráfico, contrabando e outros crimes transfronteiriços. Além disso, esse 
recrudescimento da vigilância de fronteiras busca coibir a migração irregular. 
Assim, percebe-se que os objetivos da gestão da fronteira é, no que tange a 
migração venezuelana para o Brasil, um elemento que complementa os 
objetivos da operação humanitária, ambas com prioridades distintas, mas 
complementares (DA COSTA, 2020). 

 

A Operação Acolhida atua com a finalidade de atender três objetivos principais: 

o ordenamento de fronteira, para se evitar a entrada de pessoas não previstas em 

situação de vulnerabilidade, por exemplo; o acolhimento, que se caracteriza como o 

recebimento dos imigrantes com a realização de todas as medidas para o exercício 

da cidadania; e a interiorização, que consiste no deslocamento dos migrantes para 

outros municípios, com a finalidade de atenuar os impactos migratórios em Pacaraima 
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Dessa forma, a Operação Acolhida pode ser vista simultaneamente como 
uma operação humanitária, conjunta, interagências e interministerial. Ela é 
humanitária porque tem por objetivo principal acolher migrantes 
venezuelanos em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, ela é conjunta 
porque envolve efetivos militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea. 
Por fim, a Força-Tarefa Logística Humanitária é interagências em virtude da 
interação das Forças Armadas com uma série de agências governamentais, 
internacionais, religiosas e humanitárias que participam da operação 
(OLIVEIRA, 2019, p. 99). 

 

A Operação Acolhida trouxe uma maior fidelidade aos números de imigrantes 

estrangeiros venezuelanos que adentraram ao país. Em meados de 2019 foi 

considerada uma média de entrada de 500 pessoas por dia, sendo que 

aproximadamente metade dos venezuelanos utilizam o Brasil como ponto de 

passagem para os demais países que seriam o destino migratório, como a Colômbia. 

Daqueles venezuelanos que se interessam em permanecem no Brasil, 

aproximadamente 40% tinham condições de imigrar por si próprio e aproximadamente 

10% são totalmente desassistidos. Esses imigrantes vulneráveis recebem a 

assistência da estrutura da Operação Acolhida, sendo assim abrigados. Também 

existe a possibilidade do prosseguimento para os demais estados brasileiros ou para 

os países vizinhos (KANAAN, 2019) 

O Estado Final Desejado (EFD) da Operação Acolhida é o ordenamento da 

fronteira, com controle do fluxo migratório, e prestar uma assistência de qualidade a 

todos os imigrantes. Para isso, os estrangeiros devem ser abrigados, e ter condições 

de fazer parte do sistema de ensino e mercado de trabalho brasileiro, participando do 

processo de interiorização ou retornando voluntariamente ao seu país de origem 

(KANAAN, 2019). 

A Força Logística Humanitária, comandada por oficial general do Exército 

Brasileiro, foi designada para a missão de cooperação com os governos federal, 

estadual e municipal para melhor atender a assistência emergencial ao acolhimento 

de imigrantes venezuelanos, principalmente os que se encontram em situação de 

maior vulnerabilidade por motivos humanitários (KANAAN, 2019). Ela se organiza de 

acordo com a imagem abaixo: 
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FIGURA 16: Organograma da Força- Tarefa Logística Humanitária. 

Fonte: Doutrina Militar Terrestre em revista. 
 

A Operação Acolhida é responsável por diversas ações humanitárias, a saber: 

etapas de alimentação balanceada, com a finalidade de atender as necessidades 

nutricionais dos imigrantes; o atendimento de saúde inicial, para verificar as condições 

sanitárias de cada indivíduo; a imunização, para evitar a propagação de doenças no 

interior do país e para o bem-estar da pessoa; além da segurança; e da acessibilidade 

ao sistema de ensino e manutenção dos costumes culturais (KANAAN, 2019). 

O Exército Brasileiro atua na mobilização do Posto de Recepção e Identificação 

(PRI), aonde um oficial superior do Exército Brasileiro é o coordenador do referido 

posto, que conta ainda com conta também com elementos do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) (KANAAN, 2019). 

Após a passagem pelo PRI, os venezuelanos que solicitam residência 

temporária, ou mesmo refúgio são encaminhados para o Posto de Triagem (P Trg), 

sob coordenação de um oficial superior do Exército. Nesse momento são preenchidos 

os formulários para refugidos, com a ACNUR, ou pela OIM, no caso de solicitação de 

residência temporária. Após isso a Polícia Federal (PF) executa uma identificação 

biométrica e protocolo de acompanhamento da situação, para, por fim, serem emitidos 

os Cadastros de Pessoa Física (CPF) pela Receita Federal (KANAAN, 2019). No P 

Trg ainda pode-se observar outras agências, conforme descrito abaixo: 
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Ainda no P Trg, existem outras agências com seus serviços: CICV (similar ao 
PRI); UNICEF e ONG Visão Mundial, na operação de um espaço amigável 
para crianças; UNFPA, atendendo públicos considerados mais vulneráveis, 
como grávidas, doentes e LGBTI; Ministério da Cidadania (MC); e Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos, atendendo casos de vulnerabilidade 
mais acentuados (KANAAN, 2019). 

 

Antes de serem interiorizados, os venezuelanos podem ocupar abrigos ou 

alojamentos, tanto em Pacaraima, quanto em Boa Vista. Nesses locais são 

proporcionadas as 3 (três) refeições principais (café da manhã, almoço e jantar), além 

de instalações sanitárias, tanques para lavar roupa, atendimento de saúde e 

segurança. Cabe destacar que aqueles que necessitam de um atendimento médico 

mais específico, são encaminhados ao Posto de Atendimento Avançado (PAA) do 

Hospital de Campanha do Exército (H Cmp) (KANAAN, 2019). 

Além da Operação Acolhida foi desencadeada paralelamente a Operação 

Controle. Essa Operação é responsável pelo patrulhamento de rotas de entrada no 

país e pela montagem de Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE). A 

condução de todas as atividades está a encargo da 1ª Brigada de Infantaria de Selva 

(1ª Bda Inf Sl). O 3º PEF, em Pacaraima, também apoia os trabalhos (KANAAN, 2019). 

 

7. CONCLUSÃO 

O Exército Brasileiro se apresenta como um estabilizador da soberania do país 

na região amazônica, o que faz dele o principal representante do Estado Brasileiro, 

atendendo as estratégias nacionais da presença e dissuasão, conforme previsto na 

END. As OM situadas na Amazônia Legal são empregadas estrategicamente para 

conter as ameaças históricas e atuais ao exercício soberano brasileiro. 

O Brasil tem, ao todo, 17 mil km de fronteiras. Em toda a América do Sul, o 
país só não faz divisa com Chile e Equador. Os desafios, no entanto, vão 
além do tráfico de drogas. De acordo com o general Miotto, as tropas militares 
enfrentam diariamente a pesca ilegal, o tráfico de armas, contrabando, 
garimpo ilegal, dragas nos rios, imigração ilegal, desmatamento, infrações 
ambientais, pistas de pouso ilegais, extração ilegal de madeira e tráfico de 
animais silvestres (Agência Brasil, 2017). 
 

Com mais de 20 milhões de habitantes e voltando a ser foco das discussões 

ambientais do mundo, o Exército Brasileiro necessita estar preparado para dar 

respostas cada vez maiores à sociedade nacional e internacional, o que já é uma 

realidade ocorrida pelo sucesso das Op GLO Ambientais, em particular a Verde Brasil 

I e II. Em que pese a extensão da região, que abrange cerca de 60% de um território 
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de dimensões continentais como o Brasil, o comprometimento, o profissionalismo e a 

dedicação inerentes ao soldado da Amazônia tornam o trabalho eficiente, 

demonstrando números relevantes aos objetivos propostos pelo Estado Nacional. 

Todas as atividades de emprego do Exército Brasileiro, provavelmente, irão se 

estender no decorrer dos próximos anos, com a continuidade de operações 

ambientais envolvendo diversas agências, como o IBAMA por exemplo. 

Países desenvolvidos, principalmente da Europa e América do Norte voltaram 

a pressionar o país, principalmente durante o Governo Bolsonaro, quanto a questão 

ambiental. Verifica-se, entretanto, que os “interesses ambientais” de potências na 

região ocorre há muitos anos. A biodiversidade ambiental faz com que muitas 

pesquisas ocorram na região lideradas por ONG, que defendem interesses desses 

países e buscam na natureza o desenvolvimento de soluções para os problemas 

deles, como remédios e cosméticos. Conforme verificado, acreditam que a Amazônia 

Brasileira é um bem comum mundial e que o Brasil teria uma “soberania relativa” sobre 

a floresta, o que não tem previsão no Direito internacional e cabe ao país investir em 

presença e dissuasão, por meio de suas Forças Armadas, além de promover políticas 

voltadas para o desenvolvimento regional. A narrativa internacional, aparentemente, 

quer apresentar o país no exterior como incompetente para gerir a Amazônia 

Brasileira, para que o país seja cada vez mais permissivo com a atuação de órgãos 

não governamentais. Esses atendem interesses dessas potências e atuam com pouca 

fiscalização nacional devido as limitações diversas do Estado na região, como a 

distância dos grandes centros, dificuldades logísticas e até problemas linguísticos com 

algumas tribos na região.  

A extensão da fronteira regional com países produtores de drogas, como o 

Peru, Colômbia e Bolívia, faz com que a atividade de combate ao crime conte com o 

Exército Brasileiro para atenuar essa grande ameaça. Observa-se no decorrer dos 

anos, que a lucratividade do comércio de drogas fez com que outros crimes afins 

também se façam presentes, como tráfico de armas. Os PEF do Exército Brasileiro, 

se tornaram o primeiro embate contra elementos que se utilizam da floresta para 

adentrar o Brasil cometendo crimes. No decorrer dos últimos anos a quantidade de 

operações para coibir essa situação, a exemplo da Ágata, realizam apreensões não 

apenas de drogas, como também de ilícitos ambientais.  
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A evolução na legislação, por meio da Lei Complementar 97/99, concedeu ao 

Exército atuar na faixa de fronteira brasileira devido a necessidade de exercício da 

soberania na região, numa faixa de 150 Km. Assim, o poder de atuar de forma 

preventiva e repressiva contra crimes transfronteiriços e ambientais foi ampliado, o 

que permitiu a utilização do poder de polícia pelas Forças Armadas em espaço 

específico e com pouca ou nenhuma presença estatal. 

A modernização do Exército Brasileiro alavancou o propósito da estratégia da 

presença, prevista na END, pois proporciona não apenas investimento e 

deslocamento de infraestruturas e pessoal, como também o alcance da vigilância 

remota. Se observa que com a conclusão do projeto estratégico do SISFRON, haverá 

uma ampla melhoria na fiscalização e capacidade de intervenção em toda fronteira 

oeste brasileira, o que reduz custos e amplia a capacidade dissuasória contra 

ameaças contemporâneas à soberania nacional.  

“A fronteira está distante fisicamente, mas está mais do que nunca, perto das 
nossas cidades, das nossas metrópoles. É na defesa delas, na segurança, 
que vamos conseguir reduzir essa onda de criminalidade. Vamos conseguir 
combater, aqui no seu início, as drogas, o contrabando, o descaminho”, 
ressaltou (Agência Brasil, 2017). 

 

Outra ameaça combatida pelo Estado Brasileiro, por meio do Exército Brasileiro 

diz respeito à estabilidade em terras indígenas. Com o fenômeno de pressão 

internacional de países que historicamente não respeitaram as tradições e raízes 

indígenas, como os EUA, e colonizadores europeus, se levanta o questionamento 

sobre a “soberania dúbia” nas terras indígenas do país. A Constituição de 1988 

defende o direito dos índios para uso da terra, entretanto criou um problema de grande 

relevância, pois o brasileiro comum tem dificuldades de exercer qualquer atividade, 

até o direito de ir e vir em algumas dessas regiões. Em determinados locais, se faz 

necessário pagamento de elevadas taxas para a passagem de automóveis, por 

exemplo.  

Nos conflitos entre garimpeiros e indígenas se tornou costumaz, na atualidade, 

o Exército faz um contraponto em diversas partes da região amazônica, de forma 

integrada com outras agências. No início do ano de 2021, por exemplo, em terra 

Yanomami, que engloba cerca de 10 milhões de hectares, entre os estados de 

Roraima e Amazonas, e vivem cerca de 27 mil indígenas. 

O trabalho de desintrusão - medida legal tomada para concretizar a posse 
efetiva da terra indígena ao povo que vive nela - ocorre com o apoio do 
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Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Força Nacional 
(G1, 2021). 

 

A Geopolítica da Amazônia deve aumentar de relevância no decorrer dos anos, 

pois existe um conjunto de fatores envolvidos, como o amplo espaço geográfico, a 

baixa densidade demográfica e o alto valor estratégico, fruto de diversas riquezas 

naturais. Um exemplo relevante é a questão hídrica, como pode-se evidenciar a 

seguir: 

Quase um terço da população global - 2,6 bilhões de pessoas - vive em 
países em situação de estresse hídrico "extremamente alto", incluindo 1,7 
bilhão em 17 nações classificadas como "extremamente carentes de água", 
segundo o WRI (BBC, 2019). 

 
FIGURA 17: Parâmetro global para estresse hídrico por província/estado/região. 
Fonte: BBC. 

 

Em relação a questão de migração desordenada de venezuelanos na 

Amazônia, mais uma vez, o Exército Brasileiro se destaca como exemplo perante o 

mundo. Os reflexos das ações da Força extrapolam as fronteiras nacionais combate 

os efeitos da crise econômica, política e social daquele país. 

Por fim, verifica-se que o Exército Brasileiro desempenha um papel de vulto na 

Amazônia Legal brasileira frente às ameaças à soberania nacional no século XXI, 

entretanto se faz necessária a presença mais efetiva das demais expressões do poder 
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nacional para que se possa combatê-las de forma mais assertiva. Todos os projetos 

na região dependem de priorização de recursos, e conscientização da população e 

antes de tudo vontade política, pois uma boa parte das nações desenvolvidas do 

mundo veem o Brasil como um guardião frágil de suas imensas riquezas.  

 



55 
 

REFERÊNCIAS 

 
 

AGÊNCIA BRASIL. Amazônia Legal: 21 mil militares atuam para garantir segurança 
nas fronteiras. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-
01/amazonia-legal-21-mil-militares-atuam-pra-garantir-seguranca-nas-fronteiras. 
Acesso em: 25 jul. 2021. 
 
AGÊNCIA SENADO. Pelotões de fronteira são os braços mais distantes do Exército 
na Amazônia. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2006/06/02/pelotoes-de-fronteira-sao-
os-bracos-mais-distantes-do-exercito-na-amazonia. Acesso em: 15 ago. 2021. 
 
ÁGUAS DO BRASIL. Amazônia nossa maior riqueza. Disponível em: 
https://aguasdobrasil.org/artigo/amazonia-nossa-maior-riqueza/. Acesso em: 05 mar. 
2021. 
 
AMAZÔNIA REAL. Amazônia e a Mineração. Disponível em: 
https://amazoniareal.com.br/amazonia-e-a-mineracao-2/. Acesso em: 28 jun. 2021. 
 
 
AMBIENTE LEGAL. Recursos minerais na Amazônia, relativação da soberania e 
conflitos ambientais. Disponível em: https://www.ambientelegal.com.br/recursos-
minerais-na-amazonia-e-o-ilusionismo-ambientalista/. Acesso em 14 ago. 2021. 
 
AMIN, Mario Miguel. A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos no 
século XXI. Revista Crítica de Ciências Sociais. Belém, [Online], ed.107/2015, 04 

set. 2015. Disponível em: <http://rccs.revues.org/5993>. Acesso em: 05 abr. 2021. 
 
 
ANDRADE, Luciano Barros de. As ameaças para o Estado Brasileiro na defesa da 
Região Amazônica. Projeto de Pesquisa. Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército. Rio de Janeiro, 2019. 
 
 
BBC. Os países em que a água já é um recurso em falta. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-49243195. Acesso em 25 jul. 2021. 
 
BECKER, Bertha Koiffmann. Amazônia. São Paulo: Ática, 1990. 

 
 
BECKER, Bertha Koiffmann. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2004. 
 
 
BECKER, Bertha Koiffmann. Geopolítica da Amazônia. Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo.  São Paulo, v. 19, n. 53, p. 71-86, abril 

de 2005.   Disponível em: <http:www.scielo.br>. Acesso em 01 abr.  2021.   
 



56 
 

BENTES, Rosineide. A intervenção do ambientalismo internacional na Amazônia. 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.  São Paulo, v. 
19, n. 54, p. 225-240, agosto de 2005.   Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/ea/a/rwJZJ46pbXSnS9zzMQMStCF/. Acesso em 01 abr.  2021. 
 
BIOLOGIANET. Amazônia. Disponível em: 
https://www.biologianet.com/biodiversidade/amazonia.htm. Acesso em 28 jun. 2021. 
 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 35. ed. Brasiĺia, 
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