
 
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 

 

 

 

MICHELINE TEIXEIRA DE FREITAS SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Rio de Janeiro 

2022 

 

 

Crime Organizado Transnacional na Amazônia Brasileira: O que as Forças 
Armadas têm a ver com isso? 



 
 

MICHELINE TEIXEIRA DE FREITAS SOUSA 

 
 
 
 
 
CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O QUE AS 
FORÇAS ARMADAS TÊM A VER COM ISSO?  
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Comando e Estado 
Maior do Exército, como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Ciências Militares. 
 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Frederico de Souza Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S725c       Sousa, Micheline Teixeira de Freitas. 
 

  Crime Organizado Transnacional na Amazônia Brasileira: O que as FA têm a ver com 

isso?  / Micheline Teixeira de Freitas Sousa.  一2022. 
104 f. :  il. ; 30 cm 

        
Orientação: Carlos Frederico Coelho de Souza. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Militares)一Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército, Rio de Janeiro, 2022. 
                      Bibliografia: f. 98-104 

 
 
1. AMAZÔNIA. 2. CRIME ORGANIZADO TRANSACIONAL 3. CONVERGÊNCIA 

CRIMINAL.4. MEIO AMBIENTE.  5. FORÇAS ARMADAS  I. Título. 
CDD 364.106



 
 

MICHELINE TEIXEIRA DE FREITAS SOUSA 

 
 
CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O QUE AS 
FA TÊM A VER COM ISSO?  
 

Dissertação apresentada à Escola de Comando e Estado 
Maior do Exército, como requisito parcial para a obtenção 
do título de Mestre em Ciências Militares. 

 

 

Aprovada em 21 de março de 2022. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

 
________________________________________________________________ 

CARLOS FREDERICO DE SOUZA COELHO – Prof Dr – Presidente 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – ECEME 

 
 

 
_________________________________________________________________ 

GUILHERME MOREIRAS DIAS – Prof Dr – Membro 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – ECEME 

 
 

 
_________________________________________________________________ 

DANIELE DIONÍSIO DA SILVA – Profª Drª – Membro 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 
 

  
Ciente ______________________________________________________________ 

MICHELINE TEIXEIRA DE FREITAS SOUSA – Postulante 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta Dissertação ao meu amado esposo 

Jeander. Obrigada por me amar, apoiar, me 

incentivar e muitas vezes renunciar seus 

próprios sonhos, em prol dos meus. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, porque tudo que é bom provem dEle. Ele me deu vida, me deu paz, e me 

deu essa vitória, a despeito de uma época tão turbulenta. A Ele a Honra, a Glória para sempre. 

 

Ao meu esposo Jeander e meu filho Michel por cuidarem de mim, pelo apoio, pela paciência, 

pelos lanches, pelo silencio enquanto eu trabalhava.  

 

À minha mãe Marisa por sempre orar por mim, me apoiar e ouvir com toda paciência, sobre 

“os assuntos do mestrado”. 

 

À querida Prof.ª Daniele Dionísio, que colocou no meu coração a sementinha da paixão pela 

pesquisa. 

 

Ao Prof. Carlos Frederico pela orientação e por sempre ser acessível. 

 

Aos Professores do PPGCM. Vocês são incríveis! 

 

Ao IMM, à ECEME e ao EB, pela oportunidade ímpar, de crescimento intelectual e cultural. 

Admiração e gratidão eternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O Brasil tem enfrentado por décadas a fio, as consequências da presença do Crime 

Organizado Transnacional e o tráfico de drogas ilícitas em seu território, com fortes 

consequências para o país. Em estudos iniciais a respeito do narcotráfico, foi verificado que 

este tem conseguido, desde os anos 1980, se articular em redes com alto grau de 

complexidade, atravessando estados nacionais e limites geográficos, abarcando 

territorialidades para além das fronteiras, utilizando-se de recursos e locais estratégicos do 

Estado brasileiro, como a região amazônica, para perpetrar e viabilizar a atividade criminosa. 

Esta é uma região estratégica de interesse nacional para o Brasil. Possui mata latifoliada 

densa, de dificílimo acesso e uma das maiores redes fluviais do mundo, com ambientes 

permeáveis à criminalidade. Por sua extensão, é local com reduzida presença do Estado. Ao 

estudarmos a região amazônica, verificamos que a despeito das ações em resposta, que o 

Estado tem dado, para fazer frente a situação da criminalidade, o COT continua prosperado na 

região, e se integrando cada vez mais na sociedade. Naquele ambiente amazônico 

encontramos ações concretas das agências de segurança pública, órgãos fiscalizadores 

federais e estaduais, assim como das Forças Armadas. Mas que apesar de certa efetividade nas 

ações, o crime organizado e o tráfico de drogas ainda tem logrado grande êxito em seus 

empreendimentos, incorrendo em novos tipos de crime e inclusive em ameaça nacional. Neste 

trabalho, tentaremos verificar os meios e as vias pelas quais o COT acessa a região 

amazônica; o amparo legal que permite a atuação da FA em operações conjuntas com 

agências de Segurança Pública, quais ameaças se colocam para Segurança Nacional, tendo em 

vista a logística dos narcotraficantes em região com ativos sensíveis e recursos estratégicos 

para o Brasil. 

 

Palavras chaves: Amazônia; crime organizado transnacional; convergência criminal; meio 

ambiente; Forças Armadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil has faced, for decades, the consequences of the presence of Transnational Organized 

Crime and illicit drug trafficking in its territory, with strong consequences for the country. In 

initial studies on drug trafficking, it was verified that it has managed, since the 1980s, to 

articulate itself in networks with a high degree of complexity, crossing national states and 

geographic limits, covering territorialities beyond borders, using use of resources and strategic 

locations of the Brazilian State, such as the Amazon region, to perpetrate and facilitate 

criminal activity. This is a strategic region of national interest for Brazil. It has dense 

broadleaf forest, with very difficult access and one of the largest river networks in the world, 

with environments permeable to criminality. Due to its extension, it is a place with reduced 

presence of the State. When studying the Amazon region, we verified that despite the actions 

in response, which the State has taken, to face the crime situation, the COT continues to 

prosper in the region, and is increasingly integrated into society. In that Amazonian 

environment, we find concrete actions by public security agencies, federal and state 

inspection agencies, as well as the Armed Forces. But despite some effectiveness in actions, 

organized crime and drug trafficking have still achieved great success in their endeavors, 

incurring new types of crime and even a national threat. In this work, we will try to verify the 

ways and means by which the COT accesses the Amazon region; the legal support that allows 

the Armed Forces to act in joint operations with Public Security agencies, which threats are 

posed to National Security, in view of the logistics of drug traffickers in a region with 

sensitive assets and strategic resources for Brazil. 

 

Keywords: Amazon; transnational organized crime; criminal convergence; environment; 

Armed Forces. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem enfrentado por décadas a fio, as consequências da presença do Crime 

Organizado Transnacional e o tráfico de drogas ilícitas em seu território, com consequências 

temerárias para sociedade e para o país. Em estudos iniciais a respeito do narcotráfico, foi 

verificado que este tem conseguido, desde os anos 1980, se articular em redes (STEIMAN, 

2006) com alto grau de complexidade, atravessando estados nacionais e limites geográficos, 

abarcando territorialidades para além das fronteiras, utilizando-se de recursos e locais 

estratégicos do Estado brasileiro, como a região amazônica, para perpetrar e viabilizar a 

atividade criminosa (MACHADO, 1998; 2005). 

Esta é uma região estratégica de interesse nacional para o Brasil. Possui mata 

latifoliada densa, de dificílimo acesso e uma das maiores redes fluviais do mundo, com 

ambientes permeáveis à criminalidade. Por sua extensão, é local com reduzida presença do 

Estado.  

Ao estudarmos a região amazônica, verificamos que a despeito das ações em resposta, 

que o Estado tem dado, para fazer frente a situação da criminalidade, o COT continua 

prosperando na região, e se integrando cada vez mais na sociedade. Naquele ambiente 

amazônico encontramos ações concretas das agências de segurança pública, órgãos 

fiscalizadores federais e estaduais, assim como das Forças Armadas. Mas apesar de certa 

efetividade nas ações, o crime organizado e o tráfico de drogas ainda tem logrado grande 

êxito em seus empreendimentos, incorrendo em novos tipos de crime e inclusive em ameaça 

nacional. 

Nesse sentido, para dar corpo a este trabalho utilizamos a teoria dos sistemas 

complexos, pois assim como crime organizado transnacional se espalha pela região por meios 

de suas redes, a Teoria da Complexidade reconhece que os sistemas têm elementos, e são as 

interdependências e interações entre os elementos que criam o todo; sugere que estudar as 

interdependências e as interações entre os elementos, assim como a unidade do próprio 

sistema fornecerá, ao pesquisador, insights críticos para a compreensão de uma organização e 

suas propriedades de sistema; e diz que uma organização é melhor compreendida como um 

sistema e que um sistema é melhor compreendido como um aninhado dentro de uma rede 

maior de sistemas. 

E ainda considerando o que Anderson (2007) coloca, quando a pesquisa está aberta 

para mais de uma maneira de ver as situações, esta levará a um conhecimento mais útil 
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(ANDERSON 2007, p.15). Por isso buscamos em vários conceitos, respaldo para 

compreender melhor a problemática que aqui se coloca. 

Como problemática norteadora deste trabalho, nos deparamos com as questões: Como 

as redes de narcotráfico continuam tendo sucesso na região amazônica, com práticas que 

incorrem em ameaça nacional, a despeito das ações das agências de segurança, fiscalizadores 

e das FA? As FA brasileiras teriam condições de contribuir atuando ostensivamente contra a 

logística do narcotráfico internacional, por meio de Operações Conjuntas com as agências de 

segurança pública, para dentro das fronteiras na região amazônica, tendo em vista sua 

capacidade e capilaridade para atender demandas em qualquer tipo de território e sua função 

de coibir ameaças à Segurança Nacional? 

Nossa hipótese é que, pelo acesso prioritariamente hidroviário e pela diversificação de 

crimes, o COT tem alcançado sucesso no ambiente amazônico. E que as FA teriam sim, 

condições materiais e amparo legal para atuar contra a logística do narcotráfico em 

colaboração com as agências de segurança pública, em todo ambiente amazônico, justamente 

por sua capacidade logística, expertise e capilaridade para atender grandes extensões 

territoriais e de hidrovias em selva de mata fechada, não cobertas por aquelas agências. Assim 

como por sua presença, inibir possíveis ameaças aos recursos estratégicos de interesse 

nacional, nestes locais. 

Como objetivo geral neste trabalho, tentaremos verificar os meios e as vias pelas quais 

o COT acessa a região amazônica; o amparo legal que permite a atuação da FA em operações 

conjuntas com agências de Segurança Pública, quais ameaças se colocam para Segurança 

Nacional, tendo em vista a logística dos narcotraficantes em região com ativos sensíveis e 

recursos estratégicos para o Brasil. 

Especificamente tentaremos encontrar respaldo para as seguintes questões: 1. 

Identificar quais aspectos históricos levaram a Região Amazônica e o Brasil à situação de 

caminho para o Narcotráfico Internacional, identificar por quais meios esta região estratégica 

é fragilizada pelo narcotráfico e demonstrar como o “descontrole” na questão do narcotráfico 

e da violência gerada por ele, aumenta ainda mais o interesse internacional na região. 2. 

Estabelecer a correlação entre segurança e defesa, que corrobore a ação das FA para além das 

fronteiras, para dentro da Amazônia brasileira em ações contra o COT; identificar o 

embasamento legal para operações conjuntas com as agências de segurança pública e verificar 

os resultados de ambas as instituições quanto ao combate do narcotráfico. 

Entendemos que esta pesquisa se insere no âmbito das Ciências Militares no sentido 

de que traz uma reflexão sobre o emprego das ações subsidiárias das FA; e encontra 
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relevância no fato de trazer à tona, a questão da convergência criminal do COT que 

vulnerabiliza o Brasil, diante da comunidade internacional, em um momento geopolítico 

crítico. Requerendo a atenção da Defesa do Brasil, e presença das FA, para preservação da 

Amazônia aos cuidados do Brasil unicamente. 

A respeito da Metodologia, o presente estudo, se caracteriza como um tipo de pesquisa 

aplicada, com objetivo de gerar conhecimentos, visando a empregabilidade das FA. Será 

adotada abordagem qualitativa e a utilização da metodologia narrativa histórica em um 

primeiro momento, para sistematização do trabalho, e em seguida uma análise a partir das 

inferências obtidas no decorrer do trabalho. No sentido de pontuar as ações empregadas pelo 

Estado brasileiro, por meio das FA em operações de cooperação e coordenação com agências 

de segurança pública na região amazônica, no combate ao narcotráfico e proteção dos 

recursos estratégicos de interesse nacional do Brasil. 

 

 

2 TEORIA e CONCEITOS  

 
Em entrevista no mês de agosto de 2020, falando a respeito dos problemas da 

Amazônia, o Vice-Presidente Hamilton Mourão, afirmou que as Forças Armadas têm sido 

uma importante manifestação do Estado brasileiro em uma área vasta, com ecossistema denso 

e que dificilmente poderia ser coberta por qualquer outro tipo de serviço. Dentre outras coisas, 

afirmou que a precariedade da presença estatal, é um dos grandes problemas na região 

Amazônica. Frisou, que até que as agências reguladoras e fiscalizadoras do meio ambiente, 

tenham condições de assumir estas atividades, as FA levarão a presença do Estado àquela 

região; e além de sua missão de garantir a segurança das fronteiras, as FA exercerão o papel 

de fiscalização de atividades predatórias e danosas ao meio ambiente (OLIVEIRA, 2020). 

A fala do vice-presidente, traz à tona uma problemática recorrente, que vem sendo 

discutida nos meios acadêmicos e militar, que é o emprego das FA brasileiras em atividades 

tidas como subsidiárias. Ultimamente, além de suas atribuições precípuas de defesa nacional 

as FA têm exercido dentre outras atividades, ações na segurança pública em GLO (operações 

urbanas), apoio à saúde na questão pandêmica do último ano, assim como as de fiscalização 

na área de meio ambiente. 

O Estado brasileiro tem estado presente nas várias regiões, também por meio da FA, 

desde fronteiras até grandes centros tentando coibir a ação criminosa, mas ainda há muito a 

ser feito. As falhas, quanto a questão do narcotráfico, têm sido atribuídas por pesquisadores, à 
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falta de um planejamento estratégico que funcione para dirimir essa demanda que envolve, em 

grande parte, a necessidade de pessoal, de estrutura, financiamentos e parcerias estratégicas 

(COUTO, 2020). 

 Em decorrência da precariedade da presença do Estado, a região amazônica se torna 

fragilizada pela falta de controle sobre a ação do narcotráfico (COUTO, 2020), que transita 

por corredores e redes de consumo. O que traz à tona outra questão, que complexibiliza ainda 

mais, o já intrincado tabuleiro de estudos da segurança da Amazônia, que é a convergência 

criminosa, da qual falaremos mais adiante. 

Tal “descontrole” acaba por expor nacional e internacionalmente, a insuficiência da 

segurança na região. E é na extensão das atividades acessórias das FA, que se encontra a 

temática deste trabalho – “O crime organizado transnacional na Amazônia brasileira: O que as 

FA têm a ver com isso?”.  

Dentro do amplo campo de estudos sobre a Amazônia brasileira, este trabalho tem por 

foco principal, tratar pelo menos três temáticas polêmicas, que estão atreladas àquela região: a 

questão do narcotráfico transnacional, a região amazônica e a atuação das Forças Armadas na 

segurança e defesa da região e dos recursos que lá se encontram.  Para tratar das três temáticas 

principais, faz-se necessário adentrar na conceituação dos diversos atores e fenômenos que 

estão entrelaçados dentro da dinâmica: narcotráfico internacional, segurança da Amazônia e 

Forças Armadas.  Falar de Amazônia por si só, traz à tona uma gama de discussões 

intrincadas e ligadas à Defesa Nacional, geopolítica mundial, meio ambiente, presença do 

Estado, desenvolvimento, dentre outras.  

 

2.1 SISTEMAS COMPLEXOS E A COMPLEXIDADE DA SEGURANÇA DA 
AMAZÔNIA 
 

A complexidade da temática se encontra no fato de reunir fenômenos sociais e atores 

que por si só, possuem uma constelação de significados, que em algum momento acabam por 

se relacionar. Para organização destes conhecimentos, faz-se então, necessária uma 

epistemologia, ou teoria, que sirva como lente para sistematizar tal conhecimento. (MIGON, 

2014, p.43) 

Observamos que uma abordagem tradicional não seria suficiente para tal intento, e 

levamos em consideração o que foi colocado em artigo publicado por Gomes e Paiva (2021), 

que afirmam que os conceitos científicos e as estruturas teóricas positivistas influenciaram o 

pensamento e a prática militar, e inclusive, deram origem, por exemplo, ao modelo de Análise 

Operacional. Mas mesmo tendo seu valor, esse modelo, dentre tantos outros, têm limitações e 
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geralmente não conseguem reconhecer a combinação de capacidades que diferentes contextos 

exigem. (GOMES E PAIVA, 2021, p. 62, 65, 66).  

A ampliação do conceito de segurança, e a realidade atual - que traz em si, a contínua 

mudança e a imprevisibilidade, fizeram com que as ciências buscassem novas perspectivas 

epistemológicas para construção de conhecimento, como no caso da Teoria da Complexidade. 

(MIGON, 2014, p.42) 

Encontramos na Teoria da complexidade uma possibilidade de referencial que supre, 

ao nosso ver, a necessidade de uma lente analítica que consiga lidar com “n” variáveis que se 

entrelaçam, como é o caso deste trabalho. Essa lente poderá nos auxiliar a compreender a 

correlação entre estes atores, e seus conceitos, para que de fato possamos verificar a 

relevância do papel da FA no ambiente amazônico, na questão do narcotráfico internacional.  

A respeito da Teoria da Complexidade, foi a insatisfação de pesquisadores e 

epistemólogos, com a forma linear, ordenada e simplificadora de fazer ciência, do paradigma 

tradicional cartesiano, que fez com que se debruçassem em apresentar a Complexidade como 

uma nova forma de pensar a Ciência.  (ALMEIDA, 2014b, p. 22)  

A partir da análise da Teoria do Caos e das ideias advindas dela, estes pesquisadores 

observaram o comportamento de diferentes sistemas ativos que resultavam em novas 

propriedades e comportamentos, por meio de redes auto-organizáveis de agentes autônomos. 

Dando origem assim, a Teoria da Complexidade (SILVA, 2021, p. 16; Apud Bousquet, 2008). 

Ou seja: “A teoria do caos descreve a gama específica de comportamentos irregulares em um 

sistema que se move ou muda. Onde, um sistema é definido como uma coleção de elementos 

juntamente com um conjunto de regras sobre como esses elementos interagem e mudam.” Em 

outras palavras, Pilligrini indica que a incerteza pode ser causada por pequenas mudanças, que 

mesmo antecipadas, tornam o sistema imprevisível. (PILLIGRINI, 1997, p. 52) 

Seguindo alguns princípios da teoria do caos, à primeira vista, a Teoria da 

Complexidade poderia ser entendida como um fenômeno em que um número grande de 

unidades, interagem e interferem umas nas outras.  Mas não apenas isso, ela “compreende 

incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios, e em certo sentido tem relação com o 

acaso.” Tais incertezas podem surgir da limitação do entendimento de quem as estuda ou pode 

vir dos próprios fenômenos. A complexidade pode coincidir com a incerteza, mas não fica 

restrita a ela, pois esta incerteza é aquela ligada a sistemas ricamente organizados. (MORIN, 

2005, p. 35) 

A Teoria da Complexidade é vista então, como uma nova ciência que se propõe, a 

descrever o comportamento de sistemas adaptativos complexos, que realizam mudanças para 
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atender as demandas de seu ambiente, com objetivo de competir com outros sistemas. 

(PILLIGRINI, 1997, p. 50)  

Em seus estudos, Anderson (2007) define que a teoria da Complexidade pode ser 

entendida também, como uma ciência que provê diversos modelos de como organizar um 

trabalho, sugere que as organizações são sistemas sociais vivos, orgânicos, dinâmicos, 

autônomos e diz que: “Como a complexidade resulta da interação entre os componentes de 

um sistema, a complexidade se manifesta ao nível do próprio sistema” (Apud Ciliers, 1998, 

p.2). Uma chave para a compreensão do sistema como um todo integrado residiria então, na 

compreensão dos padrões de relacionamento entre seus agentes (Apud Cilliers, 1998; Gell-

Mann, 1994; Stacey, 1996; Wheatley, 1992). 

Pilligrini (1997) resgata de John Holland da Universidade de Michigan a ideia de que 

sistemas adaptativos complexos, no geral,  possuem 4 características: eles são sistemas que 

são redes de “agentes” atuando em paralelo; devem ter vários níveis de peças (como blocos de 

construção) que possam ser reorganizados para se adaptar ao ambiente e sobreviver; possuem 

modelos internos que servem como modelo de comportamento, que mudam com a 

experiência; costumam encontrar nichos, aos quais se adaptam e prosperam, buscando se 

otimizar, no sistema maior, pois a mudança é necessária. (PILLIGRINI, 1997, p. 50, 51) 

Como colocado por Morin (2005), assinalado por Anderson (2007), e trazido para a 

realidade deste trabalho, a compreensão da intrincada temática da Amazônia - com diversos 

atores e fenômenos sociais que possuem seus próprios “sistemas”, pode ser alcançada quando 

encontramos, e entendemos a relação que estes atores e fenômenos têm entre si. Entendendo 

que ao mesmo tempo, quando se relacionam, geram outras variáveis, incertezas e 

indeterminações. 

Nesse sentido para iniciar uma análise de alguns atores e fenômenos que ambientam a 

Amazônia (sistemas), e para começarmos a entender a relação que estes atores têm entre si e o 

papel da FA - neste ambiente e em relação a ação do narcotráfico internacional - traremos 

alguns conceitos, caracterizações, fatos históricos e ao fim um estudo de caso para análise, a 

partir das lentes da Teoria da Complexidade. 

Como método de estudo de caso, Anderson (2007) apresenta em seus estudos uma 

série de resultados, e dos quais ressaltamos alguns, que entendemos que poderemos seguir 

como norte para estudo do nosso tema. Ela diz que: 

• A Teoria da Complexidade, reconhece que os sistemas têm elementos, e 

são as interdependências e interações entre os elementos que criam o todo; 
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• A Teoria da Complexidade sugere que estudar as interdependências e as 

interações entre os elementos, assim como a unidade do próprio sistema fornecerá, ao 

pesquisador, insights críticos para a compreensão de uma organização e suas 

propriedades de sistema; 

• A Teoria da Complexidade sugere, que uma organização é melhor 

compreendida como um sistema e que um sistema é melhor compreendido como 

aninhado dentro de uma rede maior de sistemas; 

• Na pesquisa, se buscarmos a melhor resposta, provavelmente a 

encontraremos. A pesquisa que está aberta a mais de uma maneira de ver as situações, 

no entanto, levará a um conhecimento mais útil. (ANDERSON 2007, p. 15) 

 

2.2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Segundo Sampieri (2014, p. 58) a perspectiva teórica tem por objetivo proporcionar 

um delineamento sobre onde a nossa abordagem deve se situar, dentro do campo de estudos 

no qual pretendemos nos mover.  Reforça que a revisão da literatura tem por objetivo detectar, 

consultar e obter referências que sejam úteis para fins do estudo e para o enquadramento do 

nosso problema de pesquisa.  

Tendo esta colocação em perspectiva, este trabalho buscou se utilizar de alguns 

conceitos para cumprir o que propõe Sampieri (2014), no sentido de nos situar 

conceitualmente para entendemos a complexidade dos “sistemas” que englobam a questão do 

enfrentamento ao narcotráfico no ambiente amazônico, e o papel das FA, assim como 

compreender os limites de cada ator em suas atribuições. 

Considerando também, a observação de Anderson (2007), que diz que a pesquisa que 

está aberta a mais de uma maneira de ver as situações, obterá um conhecimento mais útil. 

(ANDERSON 2007, p. 15). Utilizamos a Lógica da Segurança proposta por BRITO (2019, p. 

23), como um caminho viável para reunir constructos de análise de riscos que um sistema 

possa estar exposto e que demande proteção e defesa.  

Nesse sentido, segundo tal lógica da segurança, o Direito é a primeira linha de 

proteção e defesa (BRITO, 2019, p. 27), e por isso nos dirigimos ao âmbito jurídico para 

encontrar aporte para os conceitos de segurança pública, crime organizado e narcotráfico. 
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2.2.1 Organização Criminosa Transnacional 

 

Conceitualmente, de acordo com a Lei 12850/2013, para que uma organização 

criminosa tenha esta denominação, é necessário que haja a associação de quatro ou mais 

pessoas de forma estruturada, onde, mesmo informalmente, se configure uma divisão de 

tarefas com vistas a obter direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza por meio da 

prática de infrações penais, com penas superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter 

transnacional (Lei 12850/2013, art. 1º, §1.º). 

Inicialmente é necessário se ter bem claro que, a criminalidade organizada se 

manifesta de várias formas, e tem características muito específicas relacionadas ao tipo de 

nicho ao qual ela atua. Fatores sociais, econômicos e políticos, assim como a maior ou menor 

ação das agências de segurança, vão influenciar diretamente nas características destas orcrim 

e nas suas atividades ilícitas (MASSON E MARÇAL, 2021, p. 35).  

A doutrina que trata deste assunto, classifica as organizações criminosas em pelo 

menos quatro tipos: Tipo tradicional ou clássica, onde encontramos as organizações mafiosas 

clássicas que possuem características específicas.  

Tipo rede ou network, que tem como algumas das características, a globalização, 

grupos de experts sem vínculos, hierarquia sem rigidez, grupos que se aproveitam das 

fragilidades e facilidades locais, têm uma duração que dependerá do tipo de atividade etc. 

Este tipo, comumente pode mesclar-se com a do tipo endógena, no caso de lavagem de 

dinheiro. 

Tipo empresarial, ocorre quando empresários se utilizam da estrutura hierárquica das 

empresas lícitas para praticar atos ilícitos, como dumping, lavagem de dinheiro, estelionato, 

dentre outros crimes.  

Tipo Endógena, em grande parte é formada por políticos e agentes públicos, que agem 

em todas as esferas do Estado, e dependendo do tipo de atividade que se pratica, pode cooptar 

o executivo, legislativo e/ou judiciário (MENDRONI, 2016, p. 33 e 42). 

A respeito da hierarquia destes grupos, Masson e Marçal (2021) comentam que a 

configuração piramidal não será essencial em todos os tipos de orcrim, apesar de serem 

frequentes. Algumas funcionam em redes, outras em forma de anel e estão mais voltadas a 

lavagem de dinheiro, fraude e corrupção. Mas há minimamente uma estrutura organizada de 

execução de tarefas e sempre há planejamento (p. 38, 39). 

A respeito internacionalização das organizações criminosas, a Convenção das Nações 

Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, também conhecida como Convenção de 
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Palermo, caracteriza o crime organizado como um grupo estruturado por três ou mais pessoas, 

que se mantém por um certo tempo com objetivo de cometer algum crime grave com 

benefício financeiro e material. Conforme esta Convenção, para ser considerada 

transnacional, a organização criminosa precisará, pelo menos, cometer crime em mais de um 

Estado e ou, sua preparação deve ter sido feita em um Estado e cometido em outro; e ou 

envolver grupo criminoso organizado engajado em mais de um Estado, e ou ser cometido em 

um Estado e ter consequências em outro (UNODC, 2019). 

Apesar de não haver uma definição formal para crime organizado transnacional ou 

para suas modalidades e expressões, Vaz (2019) pontua que estudiosos, instituições não 

governamentais e governamentais, concordam que os tipos mais recorrentes são: “o 

narcotráfico, o tráfico de armas leves e ligeiras, o tráfico de pessoas, o contrabando, a 

pirataria, o comércio de espécies selvagens, a pesca ilegal, o corte ilegal e o tráfico de 

madeira, a mineração ilegal, o roubo e o contrabando de combustíveis” (VAZ, 2019, p. 11). 

No contexto sul-americano, o tráfico de drogas ilícitas é o “modus operandi” mais 

expressivo do crime organizado transnacional. De um modo geral, estas organizações 

criminosas tendem a ter um forte enraizamento local e transfronteiriço. Sua flexibilidade e 

capacidade de adaptação permite, inclusive, que estejam em regiões mais isoladas, podendo 

operar como empresas, com expertise e mão de obra sofisticada. Nesse sentido podemos 

ressaltar que a tecnologia proporcionou e facilitou o cometimento de outros tipos de crime 

como os cibernéticos e extorsão. Assim como provimento de serviços particulares e atividades 

em rede (VAZ, 2019, p. 12, 13). 

Nesse sentido, como observada pela teoria da complexidade, já podemos notar até 

aqui, nesta breve caracterização de organizações criminosas, a configuração de um sistema 

autorregulado e adaptativo, que se organiza em prol de seus objetivos e de acordo com pontos 

de interseção com outros sistemas. 

No intuito de dar continuidade ao estudo dos elementos dos sistemas que se 

interconectam no ambiente amazônico, e que no caso da prática do crime de narcotráfico, 

acabam por demonstrar uma interdependência, vamos verificar o que é segurança pública e 

seu histórico no Brasil. 
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2.2.2 Segurança Pública 

 

O art. 144 da Constituição Federal de 1988, preconiza que a segurança pública é dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos. (CF 1988, art. 144). Mas de fato, somente há 

pouco tempo, o Estado começou a tomar providências reais em prol de uma segurança pública 

mais planejada e efetiva. 

De acordo com dados históricos, no período Imperial, a Polícia da Corte (a partir de 

1808) tinha, preponderantemente, a função de guarda patrimonial, fazendo também a captura 

de escravos. Para conter manifestações e insurgências, típicas daquele período, a força 

policial, ou seja, a Guarda Real, se junta ao Exército (CRUZ, 2013). 

Com o passar do tempo e por volta da época da independência, a segurança acaba por 

ser confundida com a defesa nacional.  Nos idos de 1860 criou-se a guarda urbana para 

atividades de ronda, e a força militar passou a ser aquartelada. Percebeu-se naquele momento 

que a segurança pública deveria existir para a segurança do indivíduo e não apenas para 

segurança do Estado.  Segundo a análise de Cruz (2013), a segurança foi pensada para todos, 

mas, os seus benefícios atendiam apenas a determinados grupos. 

Em 1920 as forças públicas, que já algum tempo colaboravam com as forças militares 

passaram a adotar seu regulamento e a ter uma ideologia norteadora predominantemente 

dominadora e repressora, já que atuavam em conjunto com as forças Armadas. 

Segundo a autora, desde Vargas, as forças militares foram utilizadas na proteção e 

ordem do Estado. No governo de Dutra em 1946 foram usadas para segurança interna e 

manutenção da ordem, e em 1964, por causa dos conflitos políticos sociais, censura, 

perseguição política, o governo passa a controlar efetivamente a polícia e a utilizá-la para 

repressão. Passam a ser comandados pelo Exército e tem como prioridade a segurança 

nacional em detrimento da segurança pública.  

Com a abertura política após ditadura e o advento da nova Constituição Federal, criou-

se o CONASP – Conselho Nacional de Segurança Pública com o objetivo de formular um 

Plano de Nacional de Segurança Pública, mas este não teve autonomia nem participação 

pública. Tinham a proposta de modificar a polícia de repressora (que combate o inimigo), 

para preventiva (que ajuda o cidadão) (CRUZ, 2013, p. 1-9). 

Atualmente, o principal instrumento legal de implementação da Política Nacional de 

Segurança Pública e Defesa Social (Lei 13.675/18), é o Plano Nacional de Segurança Pública 

e Defesa Social (PNSP). Este foi criado em 2018 e atualizado em 2021. Segundo o Ministério 

da Justiça e Segurança Pública o PNSP, este documento “contém os objetivos, metas e ações 
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estratégicas que devem ser observados e atingidos pelos entes federados (União, Estados e 

Municípios) de maneira integrada e harmônica, coordenados pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, órgão central do Sistema Único de Segurança Pública (Susp)” (BRASIL, 

2021). 

O art. 144 elenca que as corporações com as funções de policiamento, informação e 

inteligência são: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, 

Polícias Civis, Polícias Militares e Bombeiros Militares e Polícias Penais Federal, Estaduais e 

Distrital. (CF/1988, art. 144, Caput).  

Também pontua que, caberá aos Governos Estaduais, DF e Territórios compartilhar a 

responsabilidade pela Segurança Pública. Nesse sentido, estarão subordinados ao Governo 

Estadual: as Polícias Militares e Civis, o Bombeiros Militares, as forças auxiliares e reservas 

do Exército e as Polícias Penais Estaduais e Distrital (CF/1988, art. 144, § 6º.).  

Conceitualmente, José Afonso da Silva coloca que, o poder de polícia que a segurança 

pública se utiliza, tem o objetivo de levar as pessoas a observarem o que foi estabelecido pela 

lei, para sua própria liberdade. Considera que a segurança pública, é direito fundamental e, 

também, quase sempre, uma restrição de direitos e garantias fundamentais:  

 
Como se nota, a segurança pública consiste numa situação de preservação ou 
restabelecimento daquela convivência social (ordem pública), da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio público e privado, de modo a permitir que todos gozem de 
seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites 
do gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos 
interesses. Esta é uma atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas 
delituosas. O exercício dessa atividade importa, muitas vezes, ou quase sempre, a 
restrição de direitos e garantias fundamentais [...]. (SILVA, 2012, p. 111). 
 

Para que tais atividades de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas 

ocorram, a Lei 13675/2018 – PNSPDS – que disciplina a organização e o funcionamento dos 

órgãos responsáveis pela segurança pública, preconiza que as operações devem ser 

combinadas, planejadas e desencadeadas em equipe.  

 
Poderão ser ostensivas, investigativas, de inteligência ou mistas, e contar com a 
participação de órgãos integrantes do Susp e, nos limites de suas competências, com 
o Sisbin e outros órgãos dos sistemas federal, estadual, distrital ou municipal, não 
necessariamente vinculados diretamente aos órgãos de segurança pública e defesa 
social, especialmente quando se tratar de enfrentamento a organizações criminosas” 
(BRASIL, Lei 13675/2018, art. 10, § 2º.). 
 

Como dever do Estado, a segurança pública tem como função, garantir os direitos 

fundamentais do homem em sociedade. E figura junto a outros direitos, que têm por função, a 

garantia de vida e gozo plenos de direitos e liberdades individuais e coletivas. Sendo atribuído 

ao Estado, pelo legislador, que este tenha como principal dever, a Segurança Pública, sem 



20 
 

isentar a sociedade de seu dever e responsabilidade quanto a manutenção da mesma. Já a 

Defesa Nacional é responsabilidade exclusiva, do Estado. (ABREU, 2019, p. 124, 125). Sobre 

Defesa, falaremos mais adiante. 

Vale a pena aqui, fazer uma observação quanto ao significado de duas expressões, que 

podem ser entendidas de forma equivocada: Segurança Pública e Segurança Interna. Visacro 

(2019) faz a distinção entre ambas de forma muito clara e simples, dizendo que ambas não se 

confundem, e que Segurança Pública tem a ver com assegurar a ordem pública e manutenção 

da lei, no nível do indivíduo. Enquanto a Segurança Interna tem a ver com a Defesa do Estado 

(VISACRO, 2019, p. 84).  

A Segurança Pública, como observamos acima, também é um grande sistema 

complexo, onde orbitam diversos outros sistemas autônomos, ligados entre si e que tendem, 

como explicado anteriormente, a se modificarem conforme se interrelacionam com outros 

agentes/sistemas. 

Dentro deste grande sistema do cenário de segurança, e considerando o aspecto da 

Teoria da Complexidade de que - uma chave para a compreensão do sistema como um todo 

integrado residiria, na compreensão dos padrões de relacionamento entre seus agentes – mais 

adiante, então buscaremos encontrar a relação entre segurança e defesa, assim como, verificar 

em que momento esta relação se dá. 

 

2.2.3 Territorialidade, território-rede e a logística ilegal na Amazônia 

 

Para nos ajudar a compreender como se dá a complexidade das relações do 

narcotráfico e as divisões regionais e limites internacionais, nos apoiamos em MACHADO 

(2005) com o conceito de territorialidade, assim como os conceitos de território-zona, 

território-rede usado por COUTO (2018, p. 2), para ajudar a entender o funcionamento da 

logística ilegal, nas hidrovias e dentro das cidades amazônidas. 

Inicialmente trazido para debate por Ratzel, território foi definido como um estrato 

geográfico, no qual o Estado exerce poder, por meio da ocupação, apropriação dos recursos 

naturais, sociais e proteção de fronteiras. E onde, segundo Saquet (2007) a sociedade se 

transforma em Estado para garantir proteção e posse dos recursos que lhes são necessários, 

como solo, água e alimentos. Ao longo do tempo, por meio de revisão teórica metodológica, o 

pensamento geográfico, foi paulatinamente organizando e ampliando este conceito. 

(RODRIGUES, 2015, pp. 139, 148 apud Saquet (2007)) 
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 Esta ideia de delimitação do espaço geográfico, como o lugar onde o Estado exerce 

seu poder, tem sido considerada uma definição um tanto limitada e incompleta na atualidade, 

e por isso, ainda vem passando por modificações. Mesmo com múltiplas visões, sobre 

territorialidade, dúvidas ainda persistem. Milton Santos atribui a complexibilização da 

questão de gestão de fronteiras e territórios, ao advento da modernidade, às instituições 

privadas, ao mercado globalizado, e às grandes corporações, pois estas passaram a fazer parte 

do cenário mundial. Adicionando a esta dinâmica, novos sistemas de regras - criados por 

operadores privados, que acabam por serem impostas ao Estado (FRANÇA, 2018, p. 28-32). 

Nesse sentido, para além do entendimento de que, território se reduz a dimensão 

jurídico-administrativa de uma certa área sob controle de um Estado (de cima para baixo), 

compreendeu-se que este mesmo território, também é dominado e apropriado por agentes não-

estatais (de baixo para cima), e que nem sempre seus limites e propósitos irão coincidir.  

(MACHADO, 2011, p. 54, 55) 

Considerando esse alargamento do conceito de território, Machado (2005) explica 

territorialidade, como algo que está relacionado ao poder que se exerce sobre os territórios, e 

que pode afetar, influenciar, e controlar o uso social do espaço físico. Ou seja, os processos de 

poder sobre o território, não criam homogeneidade ou unidade, pois podem se sobrepor, se 

empilhar se articular, criando tensões ou conflitos. Ele é inclusivo e ou seletivo e dificilmente 

vai coincidir com os limites de um território. (MACHADO, 2005, p. 55) 

Tal conceito, nos clarifica o entendimento de como se dá a complexidade das relações 

do narcotráfico, no que diz respeito às divisões regionais e limites internacionais. Para esta 

pesquisadora, as redes de tráfico de cocaína, por exemplo, não formariam regiões e sim 

territorialidades que poderiam se estender muito além das divisões regionais e internacionais.   

Isso porque, segundo os estudos de Machado (2003), na região de drenagem da bacia 

do Rio amazonas que abrange partes do Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia, pouco populada, 

desde o século XVIII, tem havido atividades ilegais, com contrabando de ouro, prata, 

borracha e mercadorias até o século XIX. Historicamente, somente com os meios de 

transporte, a ordem fabril, a comunicação, transmissão de energia e a capacidade técnica 

humana de intervenção nestes ambientes, os espaços foram superando os espaços 

regionalizados, integrados. Com a aceleração da escala de circulação e interligação das 

pessoas, a rede surge e se articula “como uma nova forma de organização geográfica das 

sociedades” (MOREIRA, 2004, s/p.). 

Escalarmente mais complexa, a logística das redes ilegais da atualidade, impactam no 

terreno devido a convergência de três formas de atuação: 
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a) a articulação entre níveis de organização territorial que vão desde o internacional 
até o local; b) a criação de uma ‘região’ não territorial, no sentido de que espaços-
de-fluxos se sobrepõem aos espaços-de-lugares característicos dos estados nacionais 
territoriais (Ruggie, 1993:172), porém com o importante efeito de recriar a região 
geográfica formada pela bacia fluvial amazônica; c) uma simbiose com a esfera 
legal, não só pela disponibilidade e oferta de capitais, como pela mimese do 
comportamento econômico e social das elites por parte dos que lucram com a 
ilegalidade. (MACHADO, 2003, p. 697) 

 

Considerando o colocado por Machado (2003) - e tendo em vista o objetivo deste 

trabalho, que é compreender melhor a dinâmica da logística do narcotráfico e o papel das FA 

em dissuadir tais ações, na região que compreende o Estreito de Breves até Belém – contamos 

com as contribuições de Couto (2018) para compreensão da logística ilegal local. 

Experiente pesquisador e morador da região de Belém, este autor observou que o 

narcotráfico está territorializado, de um modo geral, nas favelas e periferias das grandes 

cidades brasileiras. E que seus líderes conseguiram construir uma estrutura de poder, que 

controla e disciplina suas forças de comando, envolvendo um conjunto de sujeitos, por meio 

de redes. Redes estas que vão desde o cruzamento de fronteiras, beneficiamento, até a 

distribuição, principalmente da cocaína. (COUTO, 2018, p. 61) 

 

Para se ter uma precisão na análise sobre o narcotráfico em Belém, por exemplo, é 
preciso, antes de tudo, compreender as duas lógicas de organização territorial que 
ele impõe. A primeira lógica, definida como territórios reticulares ou territórios 
em redes ou simplesmente territórios-rede, é a que transformou a metrópole de 
Belém em uma espécie de “nexo” ou de “nó” de uma ampla organização espacial do 
crime organizado na Amazônia, assim como os bairros periféricos, articulados pelas 
redes, também se tornam “nós” de uma estrutura de poder heterônoma. Já a segunda 
lógica se define a partir de mecanismos de controle que são construídos em função 
de relações intrabairros (de dentro) e que são responsáveis pela formação de zonas 
territoriais, ou então territórios-zona do narcotráfico. (COUTO, 2018, p. 62) 

 

Observou que a relação com o tráfico de drogas, ocorre a partir das micro relações do 

cotidiano dos moradores. E se materializam em redes, criando zonas e territorialidades, que 

acabam por organizar a distribuição e o controle, que é exercido por alguém “externo”. Essas 

forças de comando não têm sua origem nas periferias, mas se apropriaram destes lugares. E 

irão continuar se apropriando de qualquer espaço urbano ou população, onde a presença do 

Estado esteja enfraquecida (COUTO, 2018, p. 61-63). 

Quanto ao enfraquecimento da presença do Estado, Machado (2003) analisa que este 

enfraquecimento se dá pelo modo de ocupação dos espaços, do entendimento por parte dos 

centros de poder estatal, de região como um sistema fechado e de espaço como um vazio. O 

que, segundo a autora, possibilitou os diversos circuitos de contrabando, se associarem 
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permitindo “que os circuitos ilegais fossem os primeiros a alcançarem algum êxito na 

integração amazônica sul-americana.” E para além disso, houve um alavancamento na 

sofisticação das atividades ilegais, que se articularam com a economia legal, para dentre 

outras coisas, fazer lavagem de dinheiro (MACHADO, 2003, p. 697). Nesse sentido, a Bacia 

Amazônica seria um exemplo de sucesso de redes de tráfico de cocaína, e de integração 

territorial, pois os narcotraficantes formaram territorialidades que se estenderam para além 

dos limites dos países.  

 

3 NARCOTRÁFICO, O CONSUMO E A VIOLÊNCIA NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Nesta nova seção, levamos em consideração o que Pilligrini (1997) estabelece a 

respeito da Teoria da Complexidade. Onde, a seu ver, o comportamento dos sistemas 

complexos, tendem a se modificar para atender as demandas de seu ambiente (PILLIGRINI, 

1997, p. 50).  

Nesse sentido, considerando que as redes de narcotráfico e o crime organizado seriam 

entendidos como sistemas complexos, buscamos verificar as principais características do 

narcotráfico e como, ao longo do tempo, ele foi se modificando para alcançar seus objetivos 

econômicos e de territorialidade, por meio de suas redes.  

Também buscamos verificar os principais resultados de suas ações na sociedade, como 

o aumento do consumo e da violência na região amazônica. Assim como uma possível rota 

por algumas cidades da Amazônia oriental, que poderia demonstrar a capacidade de 

articulação das redes de narcotráfico, conforme os obstáculos às suas ações, se colocam. 

Obstáculos estes que partem das ações do Estado por meio da segurança pública e ações de 

GLO. 

 

3.1 O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: 

TRÁFICO DE DROGAS 

 

O Brasil tem enfrentado por décadas a fio, as consequências da presença do crime 

transnacional e o tráfico de drogas ilícitas em seu território. Essa presença consequentemente, 

acabou por colocá-lo em posição importante para operação logística da cocaína (pasta de 

coca, base de cocaína ou cloridrato de cocaína), que vem da Colômbia, Peru e Bolívia, para 

mercados da Europa, África e até Ásia, por meio de diversos meios de transportes, até os mais 

inusitados como submarinos. Sendo os corredores brasileiros o meio mais utilizado para 
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conectar os polos produtores aos principais portos do Brasil e por conseguinte, seus 

consumidores europeus e africanos. 

Essa presença da rede de narcotráfico internacional, também coloca o Brasil como 

importante importador de maconha do Paraguai, para distribuição e consumo dentro do país 

(CDE, 2021, p. 14, 16). 

No princípio, quando se iniciou o processo de pesquisa e divulgação a respeito das 

ações do narcotráfico, era quase consenso o entendimento de que estes grupos eram como as 

organizações de mafiosos que operavam em certas cidades problemáticas (WALKER, 2021, 

p. 11). Com o advento de pesquisas mais aprofundadas por parte das Agências de Segurança 

do Estado brasileiro, de um modo geral, compartilhamento de informações com outros países 

e também por parte da Academia, verificou-se que a complexidade destes grupos configurava 

um tipo de atividade que ia muito além do que simples organizações mafiosas.  

Estes grupos criminosos se transformaram com o passar do tempo, e por meio de 

articulação entre os diversos níveis de redes (MACHADO, 2003) se tornaram uma ameaça 

generalizada à sociedade, explorando a fraqueza estatal, a fraqueza de regulamentos e o 

ciberespaço. Impulsionada pelas mudanças tecnológicas, econômicas e geopolíticas, ocorridas 

a partir da virada último século, grupos criminosos organizados têm se aproveitado da 

globalização, abertura de mercados lícitos e cadeias de suprimento (WALKER, 2021, p. 11). 

Sobre a inserção do Brasil na economia da droga, sua contextualização histórica e 

organização de grupos narcotraficantes por meio de redes, Raquel Steiman (2006) pontua, que 

neste início, os brasileiros, de um modo geral, não tinham muita consciência das discussões a 

respeito da economia da droga e o quanto esta “economia” prosperava em território brasileiro 

(STEIMAN, 2006, p. 2). 

A despeito disso - por ter tido preponderância no cenário internacional, com reflexos 

no âmbito político e econômico dos países, especialmente nos EUA e na Europa - a temática 

das drogas, acabou se projetando em terras brasileiras. A partir de 1976, com a Lei 6368/76 - 

que dispunha sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes – o Brasil tem um início incipiente no tratamento do assunto. 

(PROCÓPIO & VAZ, (1997, p. 75). 

Desde 1984, o Brasil já vinha sendo incorporado pelo Cartel de Medellín como rota 

esporádica de trânsito, um caminho alternativo às rotas tradicionais do Caribe (Colômbia - 

Jamaica ou República Dominicana - Porto Rico, por exemplo). Em 1989 o Brasil, passa a ter 

preponderância como rota de trânsito do tráfico, devido a necessidade das grandes 

corporações colombianas, de buscar outras plataformas de exportação. Tal mudança se dá em 
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decorrência da entrada de tropas norte americanas no Panamá, e que passaram a controlar 

mais efetivamente o espaço aéreo do Caribe à época STEIMAN (2006, p. 3-5). 

Na década de 1990, além de espaço de trânsito, o Brasil passa a ter relevância em 

praticamente todas as atividades da economia da droga, ou seja, no processamento de folhas 

de coca, de maconha, a facilidade de acesso aos produtos químicos para laboratórios 

clandestinos, de estocagem, além da farta plataforma de exportação e de um local ideal para 

lavagem de dinheiro proveniente do tráfico (STEIMAN, 2006). Torna-se, então, relevante 

centro de produção, consumo, e fornecimento de drogas alternativas para mercado interno e 

externo e peça importante na logística do narcotráfico (PROCÓPIO & VAZ, (1997, p. 76).  

Isso se deu, pois habilmente, o narcotráfico passou a tirar proveito dos problemas 

crônicos que o Brasil já vinha enfrentando há muito tempo: o aumento do desemprego, o 

subemprego, a situação econômica desfavorável de um modo geral, a marginalização de 

setores da sociedade, o boom de crescimento populacional nos centros urbanos 

desorganizados, o acesso das camadas mais pobres às drogas (mais baratas), a ineficiência do 

Estado, etc.  Como consequência, houve um alargamento nas discussões sobre o narcotráfico, 

e a associação deste, com outras demandas importantes como reformas do estado, violência e 

criminalidade, economia, sistema financeiro, governabilidade, e o papel da Forças Armadas. 

(PROCÓPIO & VAZ, 1997, p. 76 e 77).  

Por meio de estudos já consolidados por Steiman (2006), soube-se que a entrada de 

drogas no Brasil já acontecia por dois corredores: pela Amazônia e pelo Centro-Oeste 

brasileiros.  

Os corredores amazônicos já eram conhecidos pela criminalidade. Eram comumente 

utilizados para transportar ouro, produtos eletrônicos, grãos e outros tipos de contrabando em 

direção ao Pacífico. Ao mesmo tempo, na direção inversa, estes mesmos corredores eram 

usados para levar aos países vizinhos, químicos para os laboratórios de produção de 

entorpecentes. Como consequência lógica passaram então, desde a década de 1980, a 

transportar drogas para distribuição em território brasileiro, formando as rudimentares redes, 

que deram origem às redes internacionais, que observamos hoje em dia.  (STEIMAN, 2006, 

p.6) 

Como já mencionado anteriormente, o advento das tecnologias da era da informação 

fizeram com que, o mundo de um modo geral, desse um salto, em termos de acessibilidade, de 

alcance e robustez na área de comunicação. A internet, por exemplo, pode ser vista como uma 

“faca de dois gumes”. Altamente eficiente para auxiliar a humanidade, mas também 

extremamente perigosa, por causa dos indivíduos que a utilizam para praticar atos ilícitos. 
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O Relatório de 2021 da UNODC, traz essa questão à tona, dizendo que foi 

justamente a tecnologia que “empoderou” os mercados ilícitos. Por meio dela, grupos 

criminosos conseguiram melhorar suas operações, principalmente as de “inteligência” ou 

operações secretas, com as quais granjearam aumentar suas capacidades para driblar as 

medidas de fiscalização, e expandir seus mercados e diversificar as atividades de seus grupos. 

Alcançando, inclusive, o topo da sociedade, se unindo e tornando imperceptível a distinção 

entre legal e ilegal, no mundo dos negócios, na política, na saúde, no meio ambiente, no 

desenvolvimento e na segurança. Diz que de fato, isso aconteceu pois onde não há resistência, 

onde há fraqueza, a ameaça oculta, prospera, aumenta a vulnerabilidade e aumenta os 

problemas sociais. Considera, nesse caso, o crime organizado transnacional como condutor e 

aproveitador de muitos males do mundo. (UNDOC, 2021, p. 33-35) 

 

3.1.1 Consumo e violência  

Ainda considerando o fato da tecnologia como um impulsionador dos mercados de 

droga no Brasil e no mundo, podemos considerar que o aumento do consumo se deu também 

pela disponibilidade, das mesmas, na rede mundial de computadores. 

Segundo estudos realizados por Parra (2018), na darkweb existem marketplaces, 

criptomercados que podem ser acessados por um conjunto de ferramentas tecnológicas que 

proporcionam criptografia de dados, e que garantem o anonimato do usuário. Utilizam 

criptomoedas para transferências financeiras “por isso, tem aumentado sua utilização pelos 

interessados em transacionar drogas ilícitas, sendo menos arriscado do que as negociações 

pessoais” (PARRA, 2018, p.85, 86). 

Dados atualizados dão conta, que o comércio on-line legítimo, de precursores 

químicos, pode assumir várias formas, desde vendas diretas através de sites da internet, 

plataformas comerciais de fabricantes de produtos químicos até mercados virtuais. 

Compradores e vendedores se encontram virtualmente, embora as transações reais também 

ocorram fora desses mercados digitais. Como resultado, produtos químicos precursores 

acabam por ser usados para fins lícitos e ilícitos. (UNODC, 2021, p. 70) 

Nesse alinhavado de fatos que se interconectam, se agrega a triste realidade de que o 

cultivo da coca, por exemplo, continua a alcançar níveis altos, com cerca de 234.200 hectares 

plantados na América do Sul. Mundialmente, contabilizou-se uma produção de cerca de 7500 

toneladas. 
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 O relatório das Nações Unidas ainda dá conta de que a maior produtora mundial, 

continua sendo a Colômbia - país que respondeu por dois terços da área global de cultivo de 

coca em 2019 - e que cultivou 154 mil hectares. Apesar de ter tido uma redução de 12 mil 

hectares, em relação ao ano recorde de 2018, que chegou a produzir cerca de 866 toneladas de 

cocaína pura, esse declínio de 9% na área cultivável de coca na Colômbia, fez a produção cair 

5%, o primeiro declínio desde 2013. (UNODC, 2021, p. 51, 52). 

Juntamente com Bolívia e Peru, estes três países são a origem de pelo menos 60% 

deste tipo de droga, apreendida no mundo. De um modo geral, e ainda de acordo com a 

UNODC (2016), esta “indústria” da droga, chegou a faturar US$ 870 bilhões.  

Em 2020, com o início da pandemia, houve uma certa interrupção nas operações do 

narcotráfico.  Mas por meios de grandes remessas de drogas ilícitas, uma maior frequência na 

utilização das rotas terrestres e fluviais, a utilização de aviões particulares e um sistema, sem 

contato, para entrega ao consumidor final, retomaram rapidamente seus mercados. O que 

gerou um aceleramento de algumas das dinâmicas pré-existentes, em todo mundo.  

Demonstrando com isso, a capacidade e habilidade das redes criminais, de se rearticularem, 

conforme o ambiente muda ou quando surge algum obstáculo (COBUCCI, 2021, s/p). 

Em consequência, não só destes fatores, o relatório mundial sobre drogas do 

Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime - UNODC (2021), reporta que cerca de 

275 milhões de pessoas, no mundo, usaram drogas pelo menos uma vez, no ano de 2019, 

revelando um aumento do uso de drogas em geral, de 22%, no intervalo entre 2010-2019. Em 

decorrência disso, mais de 36,3 milhões de pessoas foram afetadas por transtornos associados 

ao uso de drogas. Fazem uma estimativa, considerando as taxas de crescimento da população, 

de que no ano 2030, haverá um aumento de 11% de usuários no mundo (UNODC, 2021, p. 

12). 

No Brasil, de acordo com o 3º Levantamento Nacional de Uso de Drogas pela 

população Brasileira, feito pela Fiocruz (2017), 4,9 milhões de pessoas usaram substâncias 

ilícitas, pelo menos uma vez em 12 meses, ou seja, 3,2% da população brasileira. Destes, 

7,7% usaram maconha e 3,1% usaram cocaína.  

O levantamento observou, que a maior prevalência de consumo foi encontrada em 

áreas com maior ajuntamento de pessoas, regiões urbanas, metropolitanas, capitais e 

municípios grandes, quando comparadas aos municípios pequenos. 
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Tabela 1- Cultivo ilícito global de folha de coca em hectares (2009-2019). 

 
Fonte: UNODC 2021 

 

Nesse sentido, e considerando que tal prevalência de consumo se dá onde há um 

maior agrupamento de pessoas, será aí que a relação com o tráfico de drogas nas cidades, se 

materializará por meio de redes. Criando zonas e territorialidades a partir das micro relações 

cotidianas de seus moradores, conforme Couto (2018) havia proposto.  

Na América Latina a criminalidade organizada transnacional, tem se aproveitado de 

um problema crônico, como já vimos, que é a questão social em determinadas partes dos 

países.  A marginalidade, a violência e a criminalidade refletem e se relacionam em grande 

parte devido a exclusão social. Segundo Ferreira (2019) esta exclusão social toma forma de 

violência estrutural e cultural, afetando os mais vulneráveis da sociedade, tornando a região 

vulnerável ao crime organizado transnacional (FERREIRA, 2019, p. 42, 43, 63).  

Seria interessante ressaltar aqui e, não contrapondo Ferreira, mas ampliando sua 

colocação, considerar que não necessariamente, apenas a classe vulneravelmente mais pobre 

ou excluída socialmente, é vítima da violência estrutural causada pelas drogas. Em 

levantamento realizado pelo SENAD (2010), foram obtidos dados que revelaram que cerca de 

48,7% de jovens universitários consumiram substâncias psicoativas (sem contar álcool ou 

tabaco) - pelo menos alguma vez na vida; 35,8% em 12 meses, e 25,9% nos últimos 30 dias 

do período da pesquisa. Esta revela que os entrevistados pertenciam as classes A2, B1 e B2, 

não havendo, naquele período, estudantes de classes C, D e E (BRASIL, 2010, p. 56). 

Ou seja, a parte da sociedade com baixos indicadores sociais, sinalizados por Ferreira 

(2019), não são os únicos, que possuem envolvimento com o tráfico, violência e 

criminalidade. Para o entendimento de formação das redes e interconexões que esta faz, é 

necessário que inclusive, estes “consumidores” de classes sociais mais altas sejam 
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considerados, para que se materializem em redes, clarificando e ampliando a visão das zonas 

e territorialidades, conforme proposto por Couto (2018). 

Ainda considerando que, a despeito do alto consumo realizado por camadas 

esclarecidas e financeiramente abastecidas, precisamos reconhecer que de fato, “a corda 

arrebenta, geralmente para o lado mais fraco”. Neste sentido, de fato, o tráfico de drogas, e o 

crime organizado transnacional propaga a violência por onde passa, se aproveitando da 

fragilidade de fronteiras, de cidades e grupos sociais que acabam por se tornarem novos 

“clientes”. Em consequência, todo tipo de transtorno é suscetível de ocorrer na região, por 

onde o crime organizado transnacional estender a afiada de suas redes. Geralmente com 

consequências sérias, como a adicção, mortes de inocentes e de envolvidos nas disputas de 

território, ou na guerra contra o tráfico, mortes de policiais, dentre tantos outros sinistros 

(FERREIRA, 2019, p. 63). 

A intensa presença de facções disputando as rotas nacionais e transnacionais, são 

responsáveis pelo aumento do número de mortes e homicídios na região amazônica, que se 

torna refém das alianças e conflitos que fazem parte da dinâmica criminosa, que envolvem 

crimes ambientais como desmatamento, garimpo ilegal e grilagem de terras, dentre outros.  

É importante sinalizar, que a violência na região amazônica tem se diferenciado do 

restante do país, por se localizar, preponderantemente, nos municípios rurais, no período entre 

2018 e 2020. O aumento do número de homicídios, nestes municípios rurais, é explicado pela 

coexistência de conflitos agrários e crimes ambientais em territórios de facções criminosas 

(FBSP, 2021, p.4, 5). 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio de sua Cartografia da violência 

na região amazônica, revela dados importantes quanto a violência, em porcentagens:  

“Enquanto no Brasil, excetuando-se os estados da Amazônia Legal, 79% das MVI 

estão concentradas em municípios urbanos, na região amazônica, esse percentual cai 

para 66%. Além disso, nota-se nesta região uma proporção maior das MVI 

ocorrendo em munícipios rurais (21%) e intermediários (12%) do que no restante do 

país. A taxa de mortalidade violenta nos municípios urbanos da Amazônia foi de 

32,0 por 100 mil habitantes em 2020, bastante superior à média nacional 

(excetuando os municípios da Amazônia Legal), que foi de 22,0 por 100 mil no 

mesmo ano. Ainda assim, tanto na região amazônica como no restante do território 

nacional, verifica-se redução da violência letal nos municípios urbanos entre 2018 e 

2020, sendo a queda de 25,7% na Amazônia Legal, de 16,2% nos demais municípios 

e de 17,7% se considerarmos o agregado em todo o território nacional” (FBSP, 

2021, p.8,9). 
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Imagem 1 – Amazônia Legal e Internacional. 

 
Fonte: Toda Matéria 

 

Para contextualizar estes dados, é importante termos em mente que dentro de um 

território de 7 milhões de km2, a região Pan-Amazônica perpassa 9 países na América do Sul, 

incluindo o Brasil, onde se encontra localizada 60% de toda sua bacia hidrográfica.  De 

acordo com o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA, 2020-2023), a nossa 

Amazônia corresponde a 59% do território brasileiro, com cerca 5,1 milhões de km2, 

abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, 

Tocantins e parte do Maranhão.  

Ainda de acordo com o (PRDA, 2020-2023), 19,9 milhões de pessoas vivem nas 

cidades, circunvizinhas aos principais rios, sendo que estas pessoas pertencem a uma rede 

social complexa de povos distintos, e são o resultado de um rico e complexo mosaico 

sociocultural na região. 

Em 2018, a região chegou perto de 27 milhões de habitantes, sendo o Pará, o estado 

mais populoso, e Roraima, o menos populoso. De acordo com dados levantados pela Oscip 

Imazon (2019), neste mesmo ano, observou-se que a região amazônica continua com 

problemas que abrangem questões como a precariedade no saneamento básico, acesso a água 
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tratada, deficiência na educação, pouca garantia dos direitos individuais, aumento recente no 

desmatamento e agravamento nas questões de segurança pública. 

Na região Norte, num universo de mais de 1 milhão de pessoas, 9,9% delas já 

haviam usado algum tipo de droga alguma vez na vida, e 0,9% ou 119 mil pessoas usaram nos 

últimos 30 dias. 

O Atlas (2019) aponta ainda, um alto crescimento na letalidade na região Norte, 

assim como na região Nordeste no ano de 2018. Em todo estado do Pará, por exemplo, o 

número de homicídios em 2017 ultrapassou 4570 mortes, perfazendo um aumento de 108% 

em 10 anos. Estando este estado em 4° lugar no ranking nacional de estados mais violentos.  

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020) informa que as mortes violentas 

intencionais, de um modo geral no Brasil tiveram uma redução em 2019 em relação a 2018, 

em cerca de 17,7%, mas mesmo em meio a uma crise pandêmica de Covid-19, observou-se 

um aumento gradual da violência desde o último trimestre de 2019 ao longo de 9 meses 

seguidos, já em 2020 (ABSP, 2020, pp.27, 28). 

Toda essa violência, em se tratando da Região Norte, pode ter sido gerada pela ação 

criminosa crescente do tráfico e, também pela guerra entre os grupos narcotraficantes 

Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e seus associados regionais: 

a Família do Norte (FDN), Guardiões do Estado, dentre outros (Couto, 2017). Mais à frente, 

neste trabalho, falaremos das facções que se concentram suas atividades criminosas na região 

do entorno do rio Amazonas 

 

Tabela 2. Indicadores de criminalidade. 

 
Fonte SEGUP 

 



32 
 

É observável por meio do levantamento de informações feito até aqui, que a região da 

Amazônia tem problemas, cuja origem perpassa os limites nacionais. Tentamos demonstrar 

até aqui, que a malha tecida pelas organizações criminais por meio de todo tipo de 

criminalidade, em especial o narcotráfico, trazem aumento de consumo e consequente 

violência por onde passam.  

Essa situação crítica não é exclusividade da Amazônia brasileira, também envolve as 

Amazônias da Colômbia, Peru, e Bolívia, de onde vem a cocaína, maconha e contrabandos de 

um modo geral, pelas vias secas e pela vastidão de hidrovias que entremeiam as fronteiras 

destes países. Com o objetivo final de alcançar e abastecer os mercados consumidores 

brasileiro, europeu, norte americano e africano, estas redes criminais desafiam o poder destes 

Estados e do Brasil (COUTO, 2011, p. 9, 10).  

Aqui se coloca então a questão de que, conforme Machado, a segurança passa a ter um 

caráter transnacional, e o inimigo não é um estado estrangeiro, mas organizações que se 

estruturam em redes, sendo solidárias entre si, sem o sentimento de pertencimento a um 

estado nacional (MACHADO, 2000).   

Nesse sentido da segurança, observamos pelos dados aqui colocados - quanto ao 

consumo e violência gerada pelas disputas e pela convergência criminal, que a despeito das 

iniciativas que tem sido feitas nos últimos anos, com resultados muito positivos (veremos 

mais sobre isso mais a frente neste trabalho), no sentido de coibir a entrada de ilícitos pelas 

fronteiras, ainda há muito a ser feito para desarticular, desfazer as redes das organizações 

criminosas internacionais, e impedi-las de alcançar as principais cidades do Brasil. Isso 

porque os desafios para o enfrentamento desta situação são tão grandes quanto a magnitude da 

extensão territorial das fronteiras terrestre, marítimas e territorial do Brasil (CDE, 2021, p. 15) 

Ainda nesse sentido, queremos deixar sublinhado aqui que geralmente os trabalhos 

que tratam desta temática da transnacionalidade do crime organizado e fronteiras, acabam 

sendo tratados da perspectiva da segurança regional e internacional. 

Este trabalho, no entanto, tem por um dos objetivos enfatizar o caráter prejudicial da 

criminalidade organizada transnacional, o narcotráfico, no ambiente brasileiro. Por isso, nosso 

enfoque será dado às ações criminais dentro da Amazônia Brasileira, especificamente de 

Breves a Belém - onde utilizaremos este corredor, como um breviloquente exemplo de como a 

logística criminal funciona. Tentaremos verificar neste “breve” trecho de hidrovia, como tais 

ações se transformam em ameaça nacional e porque, neste caso, é plausível as ações das FA 

para proteção da Amazônia do Brasil - já que esta, é ativo estratégico da nação, conforme os 

documentos de Defesa Nacional.  
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A contribuição deste trabalho, está também, na tentativa de mapear esta “pequena” 

região – que é bastante afetada pela criminalidade e não tem estado no foco dos trabalhos que 

tratam sobre as redes de narcotráfico - trazendo características físicas, econômicas e históricas 

de cada cidade, no sentido de esclarecer o porquê e as consequências da atividade criminal ao 

utilizá-las como corredor para escoamento de mercadorias, tráfico de drogas, armas e 

descaminhos, que são espalhados por meio de redes, para dentro do país; e no caso das 

drogas, atravessadas até portos estratégicos para exportação. 

Antes de tratarmos especificamente logística criminosa pelas rotas que passam nas 

cidades que estão entre Breves e Belém, precisamos verificar a importância da bacia 

hidrográfica, costumeiramente utilizada para prática criminal. 

 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DAS HIDROVIAS PARA LOGÍSTICA AMAZÔNICA 
 

Por definição legal, segundo a ANTAQ (2021), navegação interior é aquela realizada 

em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional. As vias fluviais e lacustres 

exercem papel fundamental para trânsito de mercadorias na navegação interior, e suporte às 

cargas que provém de navegação marítima, como as de cabotagem ou longo curso. Cidades 

com polos econômicos importantes do Brasil como Corumbá (MS), Porto Alegre (RS), 

Manaus (AM) e Belém (PA), com grande fluxo de importação exportação, dependem de 

hidrovias para escoamento de mercadorias, que se feitas por outro meio, seria proibitivo pelo 

valor (ANTAQ, 2021, s/p). 

 Para a MB, hidrovia é uma rota predeterminada para o tráfego aquaviário; e não 

seria possível pensar o desenvolvimento da Amazônia sem considerar a relevância que os rios 

têm para o engrandecimento das diversas áreas da sociedade, daquele lugar. Considerando 

que a região possui cerca de 22 mil quilômetros de vias navegáveis, o transporte fluvial passa 

a ser visto como uma solução logística de transporte, na ausência de ferrovias e rodovias.  

Devido a sua fácil mobilidade, grande capacidade de deslocamento de cargas e de 

pessoas por grandes distâncias, a um baixo custo de combustível, ela oportuniza o 

barateamento dos preços de uma variedade de produtos. Sendo as hidrovias, portanto, uma 

vocação da região e tendência no mundo. (MB, s/a, p. 26-28) 
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Imagem 2. A Bacia Amazônica tem cerca de 22.000 km de rios navegáveis 

 
Fonte: EB. 

 
Seis corredores comerciais, em vias interiores, sejam elas: Solimões-Amazonas, 

Madeira, Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná-Tiete e Hidrovias do Sul, no ano de 2019, 

atingiram 30.920 bilhões de toneladas por quilometro útil (TKU)1 

Apenas as hidrovias amazônicas – rios Solimões-Amazonas, Madeira e Tocantins-

Araguaia transportaram cerca de 44,180 milhões de toneladas e 25.530 bilhões de toneladas-

quilômetros, no ano de 2019 (ANTAQ, 2020, p.8)  

 

                                                           
1 TKU (tonelada quilômetro útil): representa o somatório dos produtos das TU tracionadas pelas distâncias de 
transporte na própria malha, inclusive de tráfego mútuo e de direito de passagem. 
http://appweb2.antt.gov.br/relatorios/ferroviario/concessionarias2003/18-Terminologia.pdf 



35 
 

Imagem 3. TKU – Navegação interior do Brasil. 

 
Fonte: ANTAQ 2020 

 
Sendo uma das principais hidrovias para escoamento e exportação de produção 

agrícola do centro-oeste brasileiro, no trecho da hidrovia do Madeira, escoou em 2019, cerca 

de 7,016 milhões de toneladas de grãos de origem vegetais. Este trecho também possibilita a 

transferência para navios de longo curso, no rio Amazonas, ou no porto de Santarém, no rio 

Tapajós. Pelo rio Tapajós, as mercadorias seguem pela rodovia 163 para o Itaituba, no Pará ou 

seguem pela hidrovia do Amazonas para Santarém, ou Santana no Amapá, onde os bens de 

consumo e gêneros alimentícios são embarcados em navios de longo curso. 

Por causa de sua profundidade, extensão, dilatada rede de afluentes, e convergência 

de importantes polos produtivos, a hidrovia Solimões-Amazonas é percebida como a principal 

hidrovia de deslocamento de carga na região norte. Este complexo transportou, apenas em 

graneis vegetais, 15 milhões de toneladas em 2019, sem contar outras modalidades de 

produtos. 

Na hidrovia Tocantins-Araguaia o fluxo de cereais, principalmente de milho, que 

escoa em direção a Itaituba e Barcarena, foi de 74,6% em 2019. As principais instalações 

portuárias autorizadas na hidrovia Tocantins-Araguaia estão localizadas principalmente nos 

municípios de Belém e Barcarena, na Baia de Marajó, e Foz em estuário do Rio Tocantins. 

(ANTAQ, 2020, p.8-10)  
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Imagem 4. Hidrovia Solimões Amazonas. 

 
Fonte: ANTAQ 2020 

 
No ano de 2021 os portos da região Norte do Brasil movimentaram cerca de 122,5 

milhões de toneladas, 5% menos que o ano anterior. Somente o terminal Terfron, em 

Barcarena, no Pará, movimentou 5,4 milhões de toneladas de carga. 

O transporte por meio do sistema hidroviário traz muitos benefícios e vantagens 

financeiras com menor consumo de combustíveis, menor emissão de poluentes, maior 

capacidade de concentração de cargas, por causa da fluidez, não produz congestionamentos 

nos rios, há possibilidade de planejamento das rotas, menor número de acidentes, e menor 

custo por unidade transportada. Sendo, portanto, alternativa para além do escoamento da 

produção, como geração de emprego e renda para ribeirinhos e empresários, fomento do 

turismo, e podendo ser um meio de desenvolvimento econômico para região do Amazonas.  

(ANTAQ, 2020, p.29 e 30) 

 
 
3.3 A IMPORTÂNCIA DAS HIDROVIAS PARA LOGÍSTICA DO NARCOTRÁFICO  
 

Como observamos acima, as principais vias fluviais da Amazônia, são um emaranhado 

de corredores, que se estendem por meio de redes, que transpassam fronteiras estaduais e 

internacionais. Apesar de a região de estudo deste trabalho estar distante da região da 

fronteira, por meio destas redes ela se aproxima, e traz consigo as ameaças do crime 

organizado transnacional, por meio da fluidez dos rios, e das capacidades de transporte que as 

embarcações geram. 
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Temos visto neste trabalho, que há décadas a Amazônia sofre a insegurança gerada 

pela expansão do crime organizado, principalmente do narcotráfico, contrabando, biopirataria, 

tráfico de armas e pessoas. A complexidade da situação é atrelada às redes de relações 

pessoais, conflitos e a consonância dos atores nacionais e internacionais. Redes  que se 

expandem para além das fronteiras, pelas hidrovias e territórios, abarcando empresas lícitas 

nacionais e internacionais, estruturas governamentais e estruturas próprias da criminalidade. 

(COUTO, 2011, p. 7) 

As regiões de fronteira, de acordo com a SEGUP - Pará (Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social), são extensas, com pouca ou nenhuma vigilância (por 

falta de pessoal), e com hidrovias, que sem o devido monitoramento, tornam a região 

geograficamente vulnerável ao tráfico de drogas. 

Como já observado por Couto (2017), há imensos vazios demográficos, de floresta 

latifoliada e fechada, próximas às fronteiras, onde estão os produtores originários de drogas. 

Esta é uma das formas mais simples de entrada pela região Amazônica e melhor acesso às 

cidades que circunvizinham os principais rios. 

Nesse sentido, o crime organizado transnacional, busca se utilizar de diferentes 

modais de transportes, principalmente os aquaviários; e conforme perpassam territórios, tem a 

possibilidade de agregar a si, uma variedade de crimes e consequente violência. A entrada da 

droga produzida fora do país, geralmente ocorre por via terrestre, por meio de embarcações 

que cruzam os rios, assim como por via aérea, utilizando pequenos aviões que decolam e 

pousam em pistas clandestinas. (MB, s/a, p.23) 

Na maioria das vezes, após navegar por uma extensa área, os criminosos se 

aproximam dos nichos de população das grandes cidades, sendo Manaus, o primeiro grande 

centro populacional onde acontece a primeira distribuição de drogas, para consumo local. 

Manaus está inserido ainda, no logístico tráfico nacional e internacional. 

Como foi visto anteriormente, a região amazônica pode ser considerada uma “região-

trânsito”, pois propicia oportunidade de expansão e articulação dos negócios dos 

narcotraficantes, principalmente da droga que vem dos Andes, por onde a criminalidade 

despacha a droga para o mercado brasileiro, europeu e africano (COUTO, 2017). 

Em trabalhos anteriores, Machado (2009), diz que a Bacia Amazônica é um exemplo 

de sucesso de redes de tráfico de cocaína, e de integração territorial.  Pois os narcotraficantes 

formaram territorialidades que se estenderam para além dos limites internacionais. Ainda 

sobre territorialidade, Steiman (2011) argumenta que, a respeito do poder sobre os territórios, 

estes podem afetar, influenciar, e controlar o uso social do espaço físico.  
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Portanto, as redes de tráfico de cocaína, por exemplo, não formam apenas regiões, 

mas territorialidades que podem se estender muito além das divisões regionais oficiais e 

oficiosas e mesmo dos limites internacionais. A Bacia Amazônica sul-americana é um caso 

exemplar, onde essas redes do tráfico foram as primeiras a obterem êxito na 'integração' 

territorial.  

E é por ela que essas redes ilícitas criam suas bases de poder que interconectam o 

local e o global nas relações de comércio de drogas, de forma que estas redes têm na região 

suas articulações e bases operacionais, territorializando-se e articulando-se em facções ou 

comandos do crime organizado, os quais controlam as principais rotas de interesse do circuito 

espacial de distribuição, beneficiamento e consumo da droga (COUTO, 2020, s/p).  

Como um exemplo prático de um sistema complexo, todo sistema do narcotráfico 

internacional, possui elementos que se conectam, que atravessam fronteiras - suas bases de 

poder local e intenacional, por exemplo; que permitem a interação das partes menores -  

pessoas, transportes, armas e suas conexões - que formam um todo completo.  Logo, a ameaça 

das redes de narcotráfico na região lindeira da Amazônia e o debate de soberania, não se 

reduzem apenas àquela região de fronteira. Como dito anteriormente, as redes formadas pela 

criminalidade trazem a ameaça para toda região estratégica, ampliando o debate de soberania 

e defesa nacional. Nos aprofundaremos nesta questão mais a frente. 

De acordo com Atlas da Violência (2019), de um modo geral, as rotas criminosas 

nesta região, tendem a variar e proliferar por diferentes lugares. Preponderantemente, as rotas 

do crime organizado transnacionais se encontram ao longo das rotas tradicionais do comercio 

legal, que conectam as áreas de produção aos mercados consumidores de todo país. 

Em pesquisa realizada anteriormente, verificamos que além da modalidade de inserir 

carga ilegal em grandes carregamentos de carga lícita, em embarcações que trafegam por 

hidrovias, ou utilização de ribeirinhos para atravessar de um lugar para o outro, ou ainda 

utilização de submarino (DOLZ et All, 2019), também costumam utilizar lanchas rápidas e 

balsas com fundos falsos como forma de transporte (SOUSA, 2019).  

 O tráfico ilícito também costuma se aproveitar de regiões de difícil acesso e de 

qualquer situação que possa colaborar com suas atividades, inclusive conflitos de diferentes 

atores, sendo, portanto, a escolha da rota, uma decisão geoestratégica, que inclui o 

conhecimento profundo da região.  

Estudos realizados pelo CDE no ano de 2021 - por meio de inteligência geoespacial 

(GEOINT)1, identificaram rotas e destino de maconha e cocaína, a partir de clusters de 
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apreensão, ou seja, de forma simplificada, a partir de locais mais comuns de apreensão. 

Muitos dados importantes a respeito do tráfico e rotas dentro do Brasil foram reportados.  

Para este estudo, interessa ressaltar que as rotas estão relacionadas aos meios de 

transporte; que na medida em que, a interdição das rotas acontece, os traficantes (que 

possuem forte resiliência e capacidade de adaptação) encontram alternativas para rotas 

perdidas; o Brasil continua sendo região estratégica de trânsito para cocaína, mesmo após a 

pandemia (CDE, 2021, p.14 e18). 

 

3.3.1 Algumas rotas 

No Norte, as principais cidades originárias de maconha e cocaína são as cidades 

gêmeas de Bonfim e Pacaraima (RR), Tabatinga (AM), Assis Brasil e Santa Rosa do Purus 

(AC), Guajará Mirim (RO), com destino a Brasília e Manaus, e principais portos marítimos 

do Brasil.  

Por uma outra rota mais antiga, apontada pelo DENARC, o estado do Pará era 

acessado pelo narcotráfico por meio de estradas e rios. Pelos rios a rota começava em Letícia 

(Colômbia), indo por Tabatinga para Manaus, Itacoatiara, entrando no Pará por Santarém, 

pelo rio Amazonas indo para Marajó até Belém. Pela estrada, normalmente, os traficantes 

seguiam do Peru e Bolívia pela Rodovia BR 010, atravessavam o Mato Grosso e Goiás para 

acessar o estado do Pará. Em consequência, na capital Belém, cerca de 80% dos homicídios 

estavam relacionados ao narcotráfico (REDE LIBERAL, 2017). 

Mais recentemente, observou-se a tendência de que Pacaraima e Boa Vista podem 

ser os pontos de entrada de maconha originária da Colômbia, que escoam por meio das redes 

hidrográficas na fronteira sul da Venezuela com o estado de Roraima. É importante ressaltar 

que esta rota tem possíveis ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), que tem por 

hábito utilizar as cidades de La Pedreira, fronteira colombiana com a cidade de Letícia, em 

direção a Manaus (CDE, 2021, p.21, 22).   

Segundo o pesquisador Aiala Couto (UEPA), atualmente, as principais rotas na 

Amazônia têm sido pelos rios Solimões e Amazonas. A integração de outros rios a esta rota, 

faz com que várias cidades acabem sendo inseridas nestas redes criminais. Destaca a capital 

Manaus, como um dos principais “nós” destas redes do narcotráfico. As rotas nestas regiões 

são ferozmente disputadas pelo CV e pela Família do Norte (FDN) - atualmente conhecida 

por Cartel do Norte. 
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Nesse trajeto, a cidade de Barcarena tem sido o principal ponto de saída das drogas. 

Por meio da convergência criminosa, o narcotráfico acaba por se associar à extração ilegal de 

madeira, minérios e escoar pelo porto desta cidade, onde no ano de 2021, foram apreendidas 

quase uma tonelada de drogas (PIMENTEL, 2021). 

 

Imagem 5. É possível observar neste mapa as principais rotas do tráfico de drogas, no Brasil hoje, e como 
Manaus se coloca como um dos “nós” de distribuição 

 
Fonte: (CDE, 2021, p.20) 
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3.4 ANÁLISE DE UMA MICRORREGIÃO 
  

Como temos visto até aqui, o Brasil vem enfrentando as consequências do tráfico de 

drogas ilícitas e da ação da criminalidade internacional, por várias décadas. O narcotráfico 

internacional, acaba por conectar por meio de suas redes, todo um sistema complexo, com 

logística de transporte, parcerias, e “trabalhadores”, que se interconectam.  Estas redes 

conectam também, os pontos de origem (países produtores), aos diferentes pontos de destino 

da droga.  

Observamos nesse trabalho, que as redes de logística e de transportes da região norte 

são os meios preferenciais, pelos quais o narcotráfico internacional se utiliza para integrar sua 

rede nacional e internacional de tráfico ilícito. Ao chegar nos pontos de destino, dentro do 

Brasil - portos marítimos como os de Belém, Rio de Janeiro, Santos e Paranaguá, por exemplo 

- encaminham as drogas, por meio da navegação de longo termo, para Europa, África e Ásia. 

Então, dessa forma, as redes do crime organizado transnacional se torna em uma das mais 

significativas e preocupantes ameaças às fronteiras (COUTO, 2020, p. 16) e ao nosso ver, à 

própria região Amazônica. Isto porque, nesse trânsito que as drogas fazem dentro do país, ela 

vai deixando rastros de adicção, aumento da criminalidade e de violência. 

Como mencionado anteriormente, este trabalho tem um caráter informativo, no 

sentido de tentar demonstrar, o quão prejudicial o narcotráfico transnacional têm sido para o 

ambiente brasileiro, e também, como a dinâmica criminal, geralmente, acontece nas cidades 

que são foco destas. 

Na impossibilidade de delimitar uma área mais abrangente, este estudo, se ateve em 

conhecer, um pouco mais de algumas das cidades que estão no trecho de hidrovia do rio 

Amazonas, que faz parte de várias rotas da dinâmica criminal, na região Norte.  

Esta “pequena” região – que é bastante afetada pela criminalidade, não tem estado no 

foco dos trabalhos que tratam sobre as redes de narcotráfico. Tentaremos trazer características 

físicas, econômicas e históricas de cada cidade, para esclarecer o porquê e quais seriam as 

consequências da atividade criminal ao utilizá-las como corredor para escoamento de 

mercadorias, tráfico de drogas, armas e descaminhos. E esclarecer também, em que momento 

estas atividades criminais acabam vulnerabilizando a imagem da Amazônia e do Brasil no 

cenário internacional. 

 



42 
 

Imagem 6. Redes de hidrovias utilizadas pelo narcotráfico. 

 
Fonte: O Globo 

 

3.4.1 Do Estreito de Breves a Belém  

O Estado do Pará tornou-se um potencial mercado consumidor de drogas, pois o 

tráfico transita sobre seu território com objetivo fim de chegar a Belém. Como consequência 

deste trânsito, o tráfico de drogas em regiões como Belém e Manaus tendem a crescer muito 

mais.  

Como já mencionamos, estas cidades se destacam porque são “nós” de ligação das 

redes, nas escalas e fluxos internacional e regional. Belém exerce hoje, um papel no circuito 

global das redes do narcotráfico, como mercado consumidor e distribuidor para os Estados 

Unidos, África e Europa. (COUTO, 2010) 

Mas, para chegar até seu objetivo final, como vimos, o narcotráfico usufrui de uma 

das maiores redes fluviais do mundo. Passando entre rios, baías e bacias, e por meio de 
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ambientes de fronteiras, molhadas permeáveis - Estatais, estaduais e entre cidades, e com 

pouca presença do Estado. 

Nosso objeto de estudo - a região que compreende uma “pequena” parte do caminho 

do rio Amazonas, que vai de Breves a Belém, é um dos caminhos que mantém as 

características da região por onde os narcotraficantes perpetram suas atividades com certo 

sucesso.   

Couto (2010) sinaliza que a incorporação de cidades como Breves, Abaetetuba, 

Barcarena dentre outras, à rota do tráfico se dá justamente por causa da fiscalização que é 

incipiente. Por causa de sua dimensão, e da florescente atividade modal hidroviário, essa 

“pequena” região (comparada a toda extensão do rio Amazonas), apresentado um número 

crescente de atividade criminosa, de todos os tipos, principalmente o tráfico. 

 

Imagem 7. Corredor via hidrovia Breves-Belém 

 
Fonte: Google maps 

 

A partir de Breves, nos ateremos às cidades, por onde as drogas seguem para o 

exterior, como demonstra o mapa acima. 

Queremos então, chamar atenção aqui, para estas cidades chaves, que estão na rota 

do tráfico internacional, pontuar as características que elas possuem, a atuação do tráfico via 

hidrovias, e as ações do Estado para tentar coibir a criminalidade gerada por ele. 



44 
 

Imagem 8. No Pará, cinco municípios fazem parte da rota da droga 

 
Foto: reprodução/Tv Liberal/ G1.com.br . 

 

3.4.1.1 Breves   

Pertencente ao arquipélago do Marajó, que tem cerca de 2500 ilhas e ilhotas, Breves 

cresceu populacionalmente, a partir de seu porto, onde durante muito tempo, as atividades da 

cidade ficaram concentradas.  Seu estreito é um canal fluvial que dá acesso também a Ilha do 

Marajó.  Breves abrange uma área de 9.550,513 km2 com uma população estimada de 

104.280 de habitantes (IBGE, 2021); (GONÇALVES, 2016, p 118). 

No início do século XX. se destacou por ser produtora e exportadora de látex, o que 

trouxe grande prosperidade econômica. Isso devido a sua posição estratégica, fator 

preponderante para o comércio. Nas décadas de 1970 e 1980, a atividade de produção de 

madeira em tora foi uma das principais produções do município, mas o extrativismo vegetal e 

o baixo nível de beneficiamento, fragiliza economicamente, o município (GONÇALVES, 

2016, p.121). 

Sendo região estratégica para o escoamento de todo tipo de mercadoria. Está entre os 

lugares onde há maior frequência de crimes (juntamente com o rio Madeira e o rio Solimões) 

na região Norte do país, conforme informações do Sindarpa. 

Por causa do número elevado de crimes - roubos de carga, combustível, óleo, 

violência física, prostituição infantil, sequestro dentre outros, é considerada área vermelha 
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pelo Sindarpa. Principalmente, por causa da ligação que o roubo armado (pirataria) da região, 

tem com o tráfico de drogas, sendo, portanto, um dos trechos mais perigosos do percurso 

hidroviário, segundo o SINDARPA, gerando um prejuízo de cerca de R$ 100 milhões por ano 

(Metrópoles, 2017). 

A criminalidade nos rios que fazem parte da região do Estreito de Breves, tem sido 

atribuída, também, devido ao grande tráfego de embarcações que navegam carregando 

produtos de alto valor agregado, atraindo “piratas”, em áreas mais vulneráveis (RIBEIRO, 

2018). 

O Grupamento Fluvial de Segurança Pública no Pará (GFLU) - que é formado por 

agentes públicos de diversas áreas, observou à época que, geralmente, pelo menos uma pessoa 

da tripulação, das embarcações, estaria envolvida nas ações de roubo armado. Além do 

GFLU, outros grupamentos policiais (como por exemplo o NIP - Núcleo de Inteligência 

Policial da Polícia Civil e o NAI - Núcleo de Apoio às Investigações, a Superintendência 

Regional das Ilhas da Polícia Civil, dentre outras agências, trabalha em conjunto com a PM 

para coibir, e apreender criminosos. 

Apesar de, aparentemente, haver constantes ações policiais e operações conjuntas das 

forças de segurança pública, as mesmas ainda não estavam sendo suficientes. 

Os sindicatos portuários dessa região sinalizavam a necessidade de se criar uma 

Polícia Hidroviária Federal, nos moldes da PRF, pois a demanda de pessoal especializado 

para combate deste tipo de crime, é frequente, junto às regiões portuárias e de hidrovias. 

Principalmente em lugares sem meios de comunicação ou com passagem estreita, onde 

geralmente acontecem os atos criminosos mais ousados e perigosos.  

Em 2019 a SEGUP e o SINDARPA firmaram parceria para redução da criminalidade 

nos rios, por meio da construção de uma Unidade Integrada Pró Paz (UIPP) fluvial. A base 

fluvial que hoje está sendo finalizada, no Estreito de Breves, situada na comunidade de 

Antônio Lemos, terá a presença de órgãos estaduais como a Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, Secretaria de Fazenda e órgãos federais como a Receita Federal e Polícia Federal.  

Nesta localização está o histórico corredor de transporte de drogas, pirataria e crimes 

ambientais, sendo, portanto, um ponto estratégico para segurança pública. (LOPES, 2021) 
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Imagem 9. Pontos hidroviários vulneráveis e perigosos que necessitam de maior suporte da segurança pública 
segurança. 

Fonte: Fenavega/Sindarpa 2018. 
 
3.4.1.2 Abaetetuba  

 Desmembrado do território da capital do Estado, Belém, em 1880, o município de 

Abaetetuba possui uma rede hidrográfica bastante vasta, navegável em quase toda a sua 

extensão, com cerca de 72 ilhas que constituem a chamada Região das Ilhas, segundo 

informações de sua prefeitura municipal.  

O município tem predominância de florestas de terra firme e florestas de várzeas e 

população estimada de cerca de 158 mil habitantes. Abaetetuba é a sétima mais populosa 

cidade do estado. A cidade proporciona fácil acesso aos portos de Belém e de Vila do Conde e 

ao sul do Pará. A composição sociocultural do município e das ilhas de Abaetetuba é 

diversificada (IBGE, 2021). 

 Em se tratando de população, Abaetetuba é composta por indígenas, ribeirinhos e 

quilombolas, tanto em área urbana quanto rural, além de outros brasileiros e estrangeiros. Os 

ribeirinhos, quilombolas e indígenas do interior da floresta costumam viver da pesca, corte de 

lenha, olarias, construção de rabetas, do artesanato, dentre outras atividades. (LIMA, 2021) 

De acordo com o Jornalista da Folha de SP, Sergio Torres, o apelido de “Medellín 

brasileira”, foi dada a Abaetetuba, pela Fundação Giovanni Falcone (IBGF, 1997). Pois à 

época, ela seria o principal entreposto brasileiro usado pelos cartéis colombianos da cocaína, 

para o envio da droga para Europa. Esse apelido indica a importância do lugar para o 

narcotráfico.  A região recebia cocaína provenientes da Colômbia pelos rios Negro e 

Amazonas, facilitadas pela fiscalização policial quase inexiste na região, à época, nos anos 

1990. 
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Segundo Pinto (2016), Abaetetuba, historicamente esteve ligada ao alto consumo de 

álcool, por causa de sua herança da cultura da cana de açúcar e de sua produção de cachaça. A 

isso, somou-se práticas criminosas de contrabando de todo tipo, e ainda o tráfico de cocaína.  

Possibilidades estas que foram oferecidas e facilitadas pela indústria de exportação local, que 

varia entre indústria de beneficiamento de produtos agroflorestais, ramo de bebidas, 

moveleiros, madeireiro, metalurgia e estaleiros. 

Segundo levantamento feito jornais regionais de grande circulação do Pará, uma das 

rotas mais atuais é aquela que traz da Colômbia, Bolívia e Venezuela, a droga, já 

transformada em pó, peteca ou pasta, e chega ao Brasil via Tabatinga, no Amazonas e enviada 

ao Pará.  A droga é transportada por rio até Abaetetuba, e distribuída para todo o país. 

Chegando em Belém, o produto vem pela baía de Guajará até o rio Guamá onde é feita a 

distribuição local e ou enviado para exterior.  

Hoje, Abaetetuba continua sendo um entreposto do tráfico, mas as atividades do 

narcotráfico têm sido dificultadas pela presença do Estado por meio da ação das várias forças 

de segurança pública que atuam localmente. E esta é uma das razões pelas quais, esta cidade 

deixou de ser a Medellín paraense. 

 

3.4.1.3 Barcarena  

A 80 quilômetros da capital Belém, o município de Barcarena está integrado à sua 

Região Metropolitana. Próximo do distrito de Vila dos Cabanos, está o porto de Vila do 

Conde, um dos maiores polos de exportação de minério do Norte do Brasil.  

Segundo o PPA - Plano Plurianual (2018-2021) de Barcarena, a cidade tem 73 anos e 

cerca de 118.537 habitantes. A cidade vivenciou diversas atividades que movimentaram a 

economia local. Da agricultura tradicional, que durou várias décadas, passou a ter atividades 

industriais com a chegada dos Grandes Projetos Amazônicos, por volta de 1970. Várias 

indústrias como a de bauxita e as de cimento, adubo e outras aproveitaram o porto de Vila do 

Conde para escoar seus produtos para o Brasil e para o exterior, trazendo certo 

desenvolvimento para a cidade.   

Enquanto a exportação pelos portos do Brasil aumentou 22%, os da região norte 

aumentaram 28% e a tendência é aumentar cada vez mais, justamente pelo fato das hidrovias 

serem abundantes pela região. E no caso do envio para os chineses, este é feito pelo porto de 

Barcarena, atravessando o canal do Panamá até alcançar a China. 

Com o progresso do porto, veio também problemas sociais graves, como: 

prostituição infanto-juvenil, abuso sexual de crianças e adolescentes, envolvimento de 
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adolescentes no uso e tráfico de drogas, adolescentes em conflito com a lei, violência 

doméstica contra mulher, poluição ambiental, dentre tantos outros.  

O porto público de Vila do Conde, localizado na região de Ponta Grossa, no 

município de Barcarena, no estado do Pará, é a principal instalação da região, com a 

movimentação de 16,3 milhões de toneladas. O número representa um aumento de 6,95% em 

comparação ao ano de 2020. Já entre os privados, destaque para o Terminal de Trombetas, 

com 12,2 milhões de toneladas. (ANTAQ 2021, s/p). 

De acordo com a PF, o Porto de Vila do Conde, em Barcarena, tem atraído as redes 

criminosas de tráfico de drogas. Os narcotraficantes utilizam a técnica criminosa de colocar 

drogas ou qualquer componente ilícito, em carga lícita. Esta técnica é denominada de ‘rip-

on/rip-off'.  E tem sido um dos portos escolhidos pela criminalidade para despachar a droga, 

em espécie para outros países. O que faz com que se consolide como uma das principais saída 

para Europa (BARROS, 2021, s/p). 

Geralmente ela é feita sem que os proprietários da carga lícita tomem conhecimento.  

O porto de Vila Conde passou a ser, nas palavras de Couto (2018) um nó importante para as 

redes de tráfico a nível regional e uma nova rota, por causa da fluidez que o porto tem para 

escoar mercadorias e a droga (COUTO, 2018). 

Por meio da Operação Flashback em 2017, a PF e PC do Pará desarticularam a rede 

do idealizador do esquema de tráfico para Europa, “Tony Filipino” que embarcava a droga no 

porto de Vila do Conde. Atualmente, a quantidade de mandados de prisão, apreensões de 

cocaína, dinheiro e bens, confirmam a importância da região portuária de Barcarena para rota 

do tráfico. Estas ações são resultado de anos de atividade de inteligência e investigações, a 

respeito do envio de milhões de dólares para o exterior. Em Vila dos Cabanos, em Barcarena 

existe um outro porto, onde drogas são acondicionadas em cargas de madeira para exportação.  

Além da questão dos crimes ambientais que ocorre no local, em Barcarena também 

prolifera conflitos agrários (água e terra), com cerca de 12 mil famílias envolvidas de 2011 a 

2021. Conforme Barcarena se torna mais relevante na rota do narcotráfico, 

proporcionalmente, aumenta a violência, tanto na área rural quanto na urbana (BARROS, 

2021, s/p). 

Há um projeto de se iniciar a implantação de uma UIPP, nos mesmos moldes da que 

está sendo inaugurada este ano, no Estreito de Breves, em Barcarena, a partir de final de 2022 

(LOPES, 2021). 
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3.4.1.4 Belém 

 De acordo com o IBGE (2019) a história de Belém se confunde com a história do 

próprio Pará. Fundada no ano de 1616, hoje tem população de cerca de 1.492.745 pessoas. De 

acordo com censo de 2017, a quantidade de pessoas ocupadas (com registro em carteira), na 

sua municipalidade, era de cerca de 29,7% do total, e estes com renda de cerca de 3,4 salários-

mínimos. Já 39% população possuía, à época, um rendimento nominal mensal, de meio 

salário-mínimo (IBGE, 2019). 

A região metropolitana de Belém, assim como Abaetetuba, tem como característica 

marcante a insalubridade, ambas são formadas por um complexo de ilhas, com ocupação 

indígena que remete à época da colonização. As famílias ribeirinhas que habitam a região, 

vivem do extrativismo, principalmente do açaí, da pesca e agricultura de subsistência. E por 

estarem adjacentes à cidade grande, os problemas urbanos alcançam e agravam a situação de 

infraestrutura e saneamento básico (GONÇALVES, 2016, p 63). 

Couto (2010) diz que o processo de evolução da cidade de Belém, se deu 

concomitantemente, a um processo de favelização de suas áreas de baixada e sua orla. Para 

sobreviver, as pessoas pobres encontram maneiras diversificadas para conseguir o sustento, 

sejam elas ligadas às atividades legais ou ilegais, incluindo aí, o próprio tráfico de drogas, 

atuando direta ou indiretamente nele.  O pesquisador ainda ressalta que, a organização do 

narcotráfico, em rede, acaba por criar, uma estreita relação, com a periferia de Belém. Isso se 

dá pelo fato de as próprias estratégias de distribuição e transporte da droga, naquelas áreas, 

serem feitas por meio de relações com diversos atores sociais e com a organização espacial do 

lugar, criando assim uma relação em teia. Isso faz com que a periferia de Belém, esteja 

envolvida na trama de redes do narcotráfico, de escala regional e global. 

Diz que a Cocaína vem dos países andinos, e que, como já assinalamos 

anteriormente, o Brasil atua como beneficiador, área de trânsito, tendo como mercado 

consumidor, primordialmente, a região sudeste (SP e RJ). E que considerando as redes que se 

formam no estado do Pará, pode-se observar a relevância que a navegação pelo rio Amazonas 

tem, para distribuição e circulação da droga. Tal estratégia logística para o transporte da 

droga, costumam incorporar direta ou indiretamente as cidades que banham este rio (COUTO, 

2010). 

Atualmente, muitas das operações policiais em Belém, são geradas a partir de 

denúncias anônimas e operações de inteligência em colaboração com outras agências. Cerca 

de 46,84% das abordagens policiais, em Belém, são devido a denúncias anônimas. (LISBOA 

et al, 2020, p. 153) 
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4 A SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO AMAZÔNICA  

 

A Constituição brasileira em seu artigo 144, define a segurança pública listando as 

polícias e delegando suas principais incumbências. Em decorrência deste novo arranjo da 

CF/88 e das legislações que buscavam regulamentar algumas das instituições brasileiras – 

como por exemplo, as guardas municipais, a atividade de policiamento se expandiu pelo 

Brasil. O ordenamento orienta, da perspectiva da segurança pública, o que cada instituição 

policial deve fazer, mas sem dizer como, abrindo espaço não apenas para currículos muito 

diferenciados, pois estes irão depender do que o ente federado entende como a missão de 

policiamento, para aquele estado. (RIBEIRO e PONCIONE, 2021, p. 12) 

No ano de 2018, foi aprovada a lei que estabelece a criação do Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp), criando meios para estimula e integrar as forças de segurança 

pública no âmbito municipal, estadual e federal. O Brasil possui mais de 500 mil profissionais 

em todo o território nacional. 

Outros agentes, além das polícias, colaboram no trabalho de repressão e fiscalização 

no enfretamento ao tráfico de drogas, são eles: o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), que atua na inspeção de cargas alimentícias, e a Receita Federal do 

Brasil (RFB), ligada ao Ministério da Economia, responsável pela fiscalização dos fluxos de 

bens de consumo que passam pelo país.   

O MJSP elaborou uma política de apoio ao policiamento de fronteira, o Programa 

Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA). Uma das principais operações de 

desta política, foi a Hórus, iniciada meses antes da pandemia, e que colaborou com o trabalho 

policial em regiões de fronteira, com foco na repressão ao narcotráfico.  (CdEL, 2021, p. 23, 

24) 



51 
 

Gráfico 1. Proporção de efetivo das principais polícias do Brasil. 

 
Fonte: CdE 

 

A respeito das Forças de Segurança Pública na Amazônia Legal, a Cartografia da 

Violência na Amazônia informa quanto aos efetivos de policiais e bombeiros, dos 9 estados 

da região, 4 têm menos de 10 mil pessoas. De um modo geral, a média é 3,9 policiais 

militares para 1 policial civil. No Pará esta proporção é de 5,7 PM para cada PC, o que 

demonstra que há uma certa priorização no policiamento ostensivo. Mas de fato, trabalhando, 

o relatório comenta que devido as escalas, folgas, férias, licenças, a média de policiais 

militares e civis disponíveis, por turno, cai bastante. O que se reflete no atendimento das 

ocorrências rurais e urbanas. Lembra que a despeito do volume de policiais atuando, o que 

conta de fato é a carreira a experiência de carreira, nas atribuições específicas. Isso se 

demonstra no fato de que a incidência de crimes em 8 dos 9 estados da Amazônia legal, são 

inferiores à média nacional, mesmo a região sendo corredor estratégico para escoamento de 

drogas e descaminhos. (FBS/CVRA, 2021, p.12.13,14) 

Em pesquisa realizada no LESD (2019, UFRJ) identificamos na região do estado do 

Amazonas, no que se refere ao controle e a prevenção de crimes violentos e tráfico de drogas 

as agências mais envolvidas são: as polícias Militar, Civil e Federal. Possuem uma ESFRON 

(Estratégia Estadual de Segurança Pública Integrada para a Região de Fronteira e Divisas do 

Amazonas, foi criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) e a Polícia Especial 

de Forças Táticas. Que podem agir em ações conjuntas ou individuais, além de órgãos 
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menores ou de responsabilidade policial, como DENARC (Divisão Estadual e Narcóticos), ou 

o Seai (Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência) 

Estas agências atuam em todo o Amazonas por meio do Sistema Integrado de 

Inteligência em Segurança Pública do Amazonas (Sispeam) que é vinculado ao Sistema 

Brasileiro de Inteligência (Sisbin), e também policiais do Grupo Fera (Grupo Força Especial 

de Resgate e Assalto, da Polícia Civil do Amazonas). 

A respeito da necessidade de políticas mais abrangentes, que envolvam as várias 

dimensões da sociedade, no que diz respeito ao combate ao crime organizado, como Fagundes 

(2014) aponta, encontramos eco, neste sentido, no que coloca o FBSP, a respeito da 

Amazônia: 

Assim, a mera militarização e/ou envio de forças de segurança de fora da 
região para suprir demandas pontuais de comando e controle não só é 
extremamente cara, mas pouco efetiva. É preciso investir no fortalecimento 
de mecanismos integrados de comando e controle, que conectem esferas 
Federal e estadual e, em especial, diferentes órgãos e Poderes (Polícias, MP, 
Defensorias, IBAMA, ICMBio, Judiciário, entre outros). Para garantir 
soberania e desenvolvimento, a lógica que permitirá redução de crimes e 
violência deve ser a de construção de capacidades institucionais e não de 
ocupação militarizada e temporária do território (FBSP, 2021p.4,5). 

 

Podemos perceber que tem havido uma certa movimentação no sentido de articular 

meios para que se possa configurar propostas de políticas mais completas e abrangentes em 

segurança pública.  

Segundo dados da SEGUP, e a Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal 

– SIAC, os dados foram computados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do 

Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Analise Criminal (Siac), a 

atuação da segurança pública no Pará, atuando com foco na inteligência, na integração , 

gestão e tecnologia, aumentou o potencial das operações dos agentes, na desarticulação  do 

crime organizado e no tráfico de drogas nos últimos 3 anos. Estes são os dois principais focos 

das operações, pois as drogas são a principal fonte de renda e geração de mal-estar na 

sociedade. 

A PC investiga e identifica as organizações e suas estruturas, em parceria com o 

DENARC e Polícias Metropolitana e do Interior. Apenas em 2021, a PC apreendeu mais de 6 

toneladas de drogas. 

Cabe a PM coibir o comércio de drogas, em conjunto com o seu setor de inteligência, 

por meio de desarticulação dos grupos criminosos e combate ao tráfico. Relacionados ao 
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tráfico de drogas, ocorrem os crimes de homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de 

morte, dente outros. Existem tropas em 144 municípios do estado do Pará. 

A segurança pública do estado também conta com o controle efetivo do cárcere, pois 

apenas com protocolos rígidos, para bloqueio de contato com o exterior, ajudará a manter as 

lideranças do crime sem contato com a sociedade, favorecendo as ações policiais nas ruas. 

Em três anos de ações conjuntas entre os órgãos do SIEDS, foram apreendidas mais 

de 23,6 toneladas de entorpecentes, 98 mil pés de maconha, um marco histórico para o estado 

do Pará. (AGÊNCIA PARÁ, 2022, s/p) 

 

Tabela 3. Apreensões no estado do Pará entre 2018-2021 
Alguns números: 

Ano/Entorpecentes Maconha Cocaína Pés de 
maconha 

Total 

2021 5 ton 4,6 ton 60 mil +- 10 ton 
2020 6,5 ton 3,8 ton 34.222 10 ton 
2019 2.400 ton 896 kg 3.305 3 ton 
2018 1499 418,5 kg 3.722 1.877 kg 

Fonte: SEGUP – Via Agência Pará 2022. 
 

4.1 GRUPOS CRIMINOSOS QUE OPERAM NA REGIÃO 
 

Em pesquisa realizada anteriormente, conseguimos verificar que no final de 2017 e 

começo de 2018 ocorreu uma grande mudança naquela região. A facção PCC (Primeiro 

Comando Capital) - a partir da morte do traficante brasileiro Jorge Rafaat, realizou um 

bloqueio na rota de drogas que vinham do Paraguai (maior exportador de maconha do Brasil), 

se tornando hegemônico naquela região. Essa morte foi o estopim para o fim da aliança do 

PCC com o Comando Vermelho (CV).  

A partir disso, o CV buscou outras rotas para importar maconha, criando assim uma 

aliança com a FDN (Família do Norte) para a exploração da chamada rota do Solimões (que 

já era bastante explorada para o tráfico de cocaína), passando para a explosão também do 

tráfico de maconha oriundo da Colômbia (a maconha colombiana é vendida até 8 vezes mais 

cara que a do Paraguai, devido a sua qualidade).  

Naquele período, essa mudança foi um “alívio” para os produtores da droga na 

Colômbia, que "sofriam" com a falta de compradores devido a legalização das drogas em 

diversos estados Americanos (os EUA eram os maiores compradores da maconha 

colombiana).  Em janeiro de 2018, o Exército brasileiro apreendeu mais de 5,3 toneladas de 

skunk na fronteira entre Brasil e Colômbia. (SOUSA, 2019) 
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Recentemente, foi verificado um complicador que causa um aumento de conflitos na 

região do Solimões. Além da presença das três facções, essa região, porta de entrada de 

cocaína no Brasil, também possui grupos piratas que interceptam as drogas que são escoadas 

em embarcações, pelas hidrovias na região de Coari. Dentre estes piratas, está o grupo 

criminoso conhecido como Família Coari (FBSP, 2021, p.15, 16). 

No estado do Pará é comum o enfretamento entre facções, para domínio do território, 

e cooptação da fidelidade da população, principalmente, a mais pobre. Existem evidências da 

predominância do PCC no interior do estado e do CV na região metropolitana de Belém. Mas 

estas não são as únicas facções, existem pequenos grupos atuando ali: CCA (Comando Classe 

A), B40 (Bonde dos 40) e equipe Rex, que tem influência nas prisões, além da FDN.  

Por causa de sua posição estratégica, as cidades de Abaetetuba, Altamira, Barcarena, 

Belém, Cametá, Itaituba, Marabá e Santarém, são muito disputadas.  O porto de Vila do 

Conde em Barcarena é o principal local por onde escoam a madeira ilegal o contrabando de 

minério e as drogas (PIMENTEL, 2021, s/p; FBSP, 2021, p.15, 16). 

Originariamente criadas na região sudeste - o CV por Fernandinho Beira-Mar, RJ e o 

PCC por Marcola, SP – estas grandes facções costumam cooptar grupos menores, geralmente 

dentro de penitenciárias, para se tornarem células, e aumentarem o alcance de suas redes, 

dentro do sistema complexo do narcotráfico. Se direcionaram para região norte, porque esta 

região tem papel fundamental para o narcotráfico global, principalmente para as redes de 

tráfico de cocaína, por ser próxima à Bolívia, Colômbia e Peru. Sendo o Amazonas e em 

seguida o Pará, as áreas de passagem e nós de ligação para o escoamento da droga para o 

centro-sul, nordeste e para o exterior, conforme também apontam os estudos de Aiala Couto. 

(PIMENTEL, 2021, s/p.) 

Para melhor compreensão da importância que cada facção tem na dinâmica criminal, 

considera-se o impacto que cada uma tem, em nível local/estadual ou nacional. A partir disto, 

pode-se dizer que o PCC e o CV estão em um nível superior, com abrangência internacional. 

Sendo o PCC a organização criminosa mais importante do Brasil, seguida pelo CV, que foi a 

primeira do gênero a ter relevância no país. Num segundo nível, em todo Brasil, existem cerca 

de 20 organizações, com abrangência regional, dentre as principais estão: ADA, TCP, B40, 

dentre outros. A FDN, “apesar” de ter adquirido autonomia, conseguido se transnacionalizar e 

se expandido para fora de seu estado, não alcançou todo país. Por isso é considerada como 

tendo abrangência regional (SAMPÓ, 2019, p. 4-6). 

Atualmente, estruturas criminais centralizadas, como as do Cartel de Medelín, não 

existem mais. Hoje em dia o comércio, da cocaína por exemplo, é formado por tipos variados 
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de sindicatos criminosos que são subcontratados. Havendo necessidade de especialistas, como 

assassinos de aluguel, transportes, corrupção e lavagem de dinheiro, ou ainda atores 

legalizados como advogados banqueiros e contadores, estes serão contratados para atividade 

(McDERMOTT et al, 2021) 

Os indivíduos envolvidos nem sempre são criminosos especializados, mas acabam 

por se vincular a atividade ilegal para complementar sua renda. A respeito desta “zona cinza”, 

em que a pessoa tem um certo vínculo com o tráfico, mas não pertence, necessariamente, a 

ele, Machado diz que: 

“A distinção é especialmente importante em países de trânsito como o 

Brasil, onde encontramos nessas categorias, motoristas de caminhão e táxi, 

pilotos, proprietários rurais, e mesmo posseiros, que podem alugar suas 

terras para armazenamento de drogas ou precursores químicos. Também 

podem ser englobados no circuito inferior de tráfico, os indivíduos que 

transportam pequenas quantidades de droga (“mulas”), roubam veículos para 

trocar por droga, circulam mensagens etc. (...) (são) “acionistas” e 

“tomadores de risco”, que são trabalhadores informais de baixa renda 

buscando melhor retorno do seu dinheiro. Cada parada na rota para os 

mercados internacionais, pode trazer lucros entre 100% e 500% para o 

grupo de pequenos investidores, sem pagamento de impostos. Não é 

necessário contato com traficantes, apenas com os “representantes” 

deles” (MACHADO, 2003 p. 672). 

 

Neste sentido, se observa que a criminalidade tem diversificado seus prestadores de 

serviço de forma a terceirizar algumas funções. Da mesma forma, ela tem buscado diversificar 

suas atividades criminais, com o objetivo de aumento de seus lucros. Nas seções posteriores, 

veremos como a criminalidade tem investido nesta diversificação dentro da Amazônia, e 

como isto pode vir a se colocar como um problema de defesa nacional, necessitando de 

intervenção da Forças Armadas. 
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Imagem 10. Expansão das facções PCC e CV na Amazônia Legal.

 
Fonte: o Liberal 
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Imagem 11. Facções por estado. 

 
Fonte: Informe Agora. 

 
 
4.2 A CONVERGÊNCIA CRIMINOSA 
 

A evolução das tecnologias propiciou a conexão cada vez mais próxima, de 

praticamente todas as comunidades do mundo. A globalização promoveu integração 

fronteiriça, fazendo com que as atividades econômicas nesses lugares predominassem na 

economia global. Mas elas não mudaram, nem eliminaram atitudes morais em relação a 

algumas atividades econômicas. As redes ilícitas dependem e se beneficiam destas mesmas 

tecnologias e inovações para transferências de dinheiro, para identificar e recrutar indivíduos 

com habilidades necessárias, dentre tantas outras atividades (MIKLAUCIC E BREWER, 

2013, p. viii). 

A situação global do crime organizado é tão complicada, por causa de sua rede em 

expansão, de suas interconexões, conluios, diversificação de membros e colaborações com 
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governos corruptos e corporações multinacionais. Desde a década de 1990, tem havido uma 

tendência geral entre as redes transnacionais do crime organizado em tornar-se menos 

centralizada, com estruturas mais dispersas, adaptáveis e fluidas (ANAGNOSTOU, 2021, 

pág. 3). 

Os grupos de crime organizado transnacional e grupos armados não estatais podem 

ter estruturas de negócios cada vez mais “planas”, em contraste com a estrutura hierárquica 

monopolista e de cima para baixo dos grupos do tipo mafioso. Como resultado, 

empreendedores individuais podem estar mais propensos a colaborar. Essas tendências 

levaram à crescente interconectividade entre redes criminosas, que tende a evoluir para um 

relacionamento contínuo e mais estável, se ambos os grupos continuarem a se beneficiar 

mutuamente (MIKLAUCIC E BREWER, 2013). 

 Uma relação mutualística, mais evoluída, pode envolver a convergência transacional 

de longo prazo, ou o compartilhamento de recursos e troca de contrabando se os grupos 

estiverem envolvidos em mercados diferentes. Um grupo do crime organizado também pode 

abandonar completamente seus negócios ilegais anteriores para se transformar em um com 

um novo foco predominantemente no crime ambiental, por exemplo (ANAGNOSTOU, 2021; 

Apud VAN UHM E NIJMAN, 2020; USAID, 2020). 

De um modo geral as redes criminosas se valem de três facilitadores: seus enormes 

lucros obtidos com operações criminosas transnacionais; a capacidade de recrutar e cooptar 

talentos, e a habilidade mais recente, que é operar em ambiente, estritamente do Estado, seja 

diplomático, econômico, informativo ou militar. 

Com os recursos em larga escala que possuem, conseguem rivalizar com as 

capacidades de muitos Estados e até superam as capacidades de outros. O volume de dinheiro 

que possuem, advém de operações criminais transnacionais incrivelmente lucrativas. Com 

toda esta capacidade financeira, promovem treinamentos, se equipam e cooptam agentes do 

Estado por meio de corrupção (MIKLAUCIC e BREWER, 2013, p. viii). 

A capacidade de resiliência, adaptação e mutabilidade que as redes criminais 

possuem, também é algo notável. Desde muito tempo, já se observa esta habilidade que a 

criminalidade, de um modo geral, possui. Mas em especial, o crime organizado transnacional, 

tem criatividade e capacidade de se acomodar rapidamente a novos desafios, quando tem à 

sua frente, impedimentos colocados pelas forças de segurança ou autoridades constituídas. Por 

exemplo, em épocas de Covid-19, observou-se em algumas localidades, um novo modus 

operandi e a aceleração de dinâmicas pré-existentes, tais como modificação de rotas e 

aumento da produção, tráfico e consumo de maconha (CDE, 2021, p. 23). 
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Neste sentido, o pesquisador Aiala Couto declara que as organizações criminosas, 

principalmente o PCC, muitas vezes, tem atuação e estrutura de empresa, e não estão estritas 

apenas ao tráfico de drogas, o que ele chama de “crime organizado multidimensional” 

(PIMENTEL, 2021, s/p).  E o que vamos chamar a aqui, de convergência criminal. 

A partir desta lógica de Couto, encontramos consonância com o que o relatório da 

FBSP para Amazônia aponta, que por meio de diferentes modais, a criminalidade segue 

sobrepondo territórios e praticando diversos tipos de ilegalidade que geram a violência e 

brutalidade na região.  Dentre estas ilegalidades, citam além do narcotráfico, o desmatamento, 

a grilagem de terras, garimpos ilegais, e toda sorte de crimes ambientais, que tiverem 

oportunidade de praticar (CVRA/FBSP, 2021, p. 3). 

Geralmente, o crime ambiental é relatado como “convergente” ou sobreposto com 

grande corrupção, falsificação, tráfico de drogas, crime cibernético, tráfico humano, crime 

financeiro, tráfico de armas e terrorismo.  

Para explicar a convergência de grupos de crime organizado em crime ambiental, 

Van Uhm e Nijman (2020), se utilizam do continuum do crime ambiental. Onde, de um lado 

do continuum estão os grupos especializados em crimes ambientais, e de outro, os grupos de 

crime organizado - que podem formar alianças para compartilhar tecnologias, inteligência e 

acesso a rotas de contrabando.  As alianças, dentro e entre grupos criminosos, vão depender 

das redes interpessoais, que se conformarem. Estas redes podem ser baseadas em etnia, 

nacionalidade, laços familiares e de parentesco, pois para realizar qualquer transação, 

precisam ter estabelecido confiança. A formação das “micro redes” facilita o processo 

empresarial criminoso, e estas redes são compostas por atores e empreendedores oportunistas, 

que podem colaborar entre si, temporariamente (ANAGNOSTOU, 2021; apud VAN UHM e 

NIJMAN, 2020; WYATT et al., 2020; INTERPOL, 2016; KENNEY, 2007).  

Há, portanto, uma mistura de atividades, levadas a cabo pelo narcotráfico, que inclui 

os crimes ambientais em locais que, geralmente, são utilizadas como rotas.  “Há uma 

associação de grupos criminosos com grupos econômicos que já exploram ativamente o 

garimpo ilegal”, por exemplo. (BARROS, 2021.) 

Segundo Aiala Couto, existem evidências de que, áreas de floresta foram adquiridas 

ilegalmente, pelo narcotráfico, para exploração ilegal da madeira ou para produção de 

maconha como, por exemplo, o atualmente conhecido como “polígono da maconha”, com 

cerca de dois milhões de pés, entre 2015-2020. Desse montante, 55% foram apreendidos no 

estado do Pará. Em 2020, na Operação Colheita Maldita da Polícia Federal e Polícia Civil do 

Pará, foram apreendidas, cerca de 400 toneladas de maconha. Estas rotas também são 
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utilizadas, além do contrabando de madeira, para contrabando de minério e exploração ilegal 

de ouro. O pesquisador ainda diz: 

“O crime organizado tem que ser entendido para além da sigla PCC e Comando 
Vermelho, por exemplo, há grupos que se envolvem no garimpo ilegal, na grilagem 
de terras, na extração ilegal de madeira, no contrabando de ouro, na invasão de terras 
indígenas. Esses grupos criam empresas, lavam dinheiro, participam do 
contrabando, do tráfico de drogas e armas. A relação é ampla e complexa” 
(BARROS, 2021, s/p). 
 

 Como consequência, comunidades tradicionais e traficantes, entram em conflito, ou 

perpetram ataques piratas às comunidades ribeirinhas (BARROS, 2021, s/p).  

Fica evidente que, também pela convergência criminal, há uma interconexão de redes 

criminais, que fazem com que as facções ampliem seu sistema e área de influência. Não 

importando se esta atividade acontece dentro, ou fora do território brasileiro, pois para eles 

não existe um território com fronteiras, o que existe são territorialidades. 

Nesse sentido de territorialidade, o relatório da FBSP para Amazônia, faz uma 

conexão lógica, dizendo que:   

“Não é mais factível falar isoladamente, portanto, de ameaças à soberania nacional 
e/ou militarização da região, sem antes conectar tais aspectos às dinâmicas da 
governança criminal do seu território e às premissas de articulação de esferas de 
governo e de políticas públicas para a construção de justiça social e ambiental. (...) 
A preservação da Amazônia envolve a articulação de diferentes instâncias e atores 
para que políticas públicas e justiça social, ocupem o lugar hoje exercido pela 
criminalidade organizada.” (CVRA/FBSP, 2021, p. 3) 
 

 Ou seja, para se ter sucesso no combate à criminalidade transnacional, é necessário 

que se considere não apenas o escoamento de drogas ilícitas de um lugar para o outro. É 

fundamental que se considere, que em grande parte, os crimes ambientais estão atrelados às 

organizações criminais do narcotráfico; pois estes crimes geram lucros e oportunidades para 

acumular ainda mais capital. Estas redes criminais do narcotráfico estão se apropriando destas 

modalidades, ganhando mais territórios, gerando maior desmatamento, queimadas destruição 

de rios, matança e captura de animais, tráfico de pessoas e grande violência em disputas por 

primazia nos crimes ambientais. 

A respeito desta maleabilidade do modus operandi da criminalidade transnacional, o 

relatório Cartografias da violência na região Amazônica/FBSP, informa, que o tratamento em 

separado entre urbano/rural e cidade/floresta, a falta de integração e as brechas deixadas por 

órgãos federativos e do estado, colaboram com a diversificação da criminalidade. Estes 

pontos abrem oportunidades para atividades de crimes ambientais. As localidades com as 

maiores brechas estatais, seriam as que têm maior índice de criminalidade e mortes violentas. 
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Tal violência na região, demonstraria que estes fatores, tão distintos, estão totalmente 

correlacionados ao controle territorial dos grupos armados (CVRA/FBSP, 2021, p. 3, 4). 

A respeito das brechas estatais, é interessante pontuar que as redes criminosas têm se 

tornado cada vez mais globais, e como vimos aqui, vem se utilizando de mecanismos 

diversos, para fins de lucro em detrimento da sociedade e do bem público. Estas redes 

trabalham frequentemente em oposição à estrutura estatal tradicional e seus governos, para 

proteger seus lucros. Quando alcançam um determinado ponto de poder, a criminalidade tem 

condições de se infiltrar e corromper entidades estatais. Na maioria das vezes os estados não 

possuem as ferramentas necessárias (legais) para proteger seus agentes dos corruptores 

(DEVILLE, 2013, p. 71). 

Nesse sentido, no que se refere a Amazônia brasileira e as brechas legais, segundo a 

superintendente da PF, o delegado Alexandre Saraiva, os crimes ambientais são atraentes pela 

possibilidade de lucro e pelo fato de as punições existentes na legislação ambiental, serem 

bastante leves.  A legislação ambiental frágil, contribui para que a exportação de drogas 

cresça. O delegado da PF Vitor Mota, exemplifica esta situação com o seguinte: 

“Isso facilita [o envio de drogas ao exterior]. É uma coisa que acaba puxando a 
outra. Se você não tem uma fiscalização de que tipo de madeira está ali, o quanto de 
madeira está sendo transportado, se essa madeira pode ser exportada, de onde ela foi 
retirada. Se você não tem essa primeira desconfiança quanto ao material, como a 
gente vai desconfiar que lá dentro tem ou não entorpecente? Se você começa a criar 
uma vista grossa com esse material, ‘os caras’ vão cada vez mais usar aquilo como 
esconderijo. (...) uma legislação ambiental frágil pode acabar colaborando para que 
outros crimes, como a exportação de drogas, cresçam” (BARROS, 2021, s/p). 

 

 Este é um dos motivos - legislação frágil - pelos quais tem sido muito comum, 

encontrar pessoas ligadas às organizações criminosas, atuando no comércio ilegal de madeira. 

Quanto mais importante o local vai se tornando para o narcotráfico, o quadro geral de 

violência aumenta.  Barcarena, por exemplo, é uma destas regiões, que por conta desta 

convergência do tráfico de drogas, para extração e comércio ilegal de madeiras, já registrou 

cerca de doze mil famílias envolvidas em conflitos agrários, de água e terra. (BARROS, 2021, 

s/p). 

Enquanto os mercados modernos progridem e atravessam fronteiras, as redes ilícitas 

operam cada vez mais, para além delas, e não podem ser derrotadas por um Estado 

individualmente. O combate para deter a disseminação e os impactos cancerígenos das redes 

ilícitas, requerem cooperação entre os governos Estaduais, pois um Estado simplesmente, não 

é suficiente para conter as maiores redes ilícitas. Deve haver cooperação e troca de 

informações para quebrar as cadeias de suprimento da rede criminosa.  
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É preciso considerar que estas redes não são apenas incômodos passageiros, mas 

representam sim, uma ameaça significativa à segurança nacional e internacional. É preciso 

considerar o poder destes atores, sem subestimar a possibilidade (e o poder) da convergência 

criminosa. É necessário ver o quadro geral, considerando também a construção de um plano 

para combater esta, que também é uma ameaça à segurança nacional.  (DEVILLE, 2013, p. 

71).  

As redes ilícitas, com o crime e a violência associados, estão minando e cooptando 

estados inteiros, capturando os instrumentos da política e do poder do estado para usar em seu 

próprio benefício, em consequência da narco cultura. Estados frágeis e ou em consolidação, 

correm o maior perigo com a crescente eficácia das redes ilícitas. Com instituições estatais 

fracas e órgãos de aplicação da lei incompetentes ou corruptos, os estados frágeis ou 

impotentes, não pode garantir a segurança pessoal e a segurança pública, que em alguns 

lugares são fornecidas por gangues, cartéis ou milícias.  

Nesses casos, a soberania do Estado é suplantada por um tipo diferente de 

legitimidade, anunciando uma ordem sociopolítica nova e provavelmente menos benigna. Os 

Estados também podem ser destruídos por dentro. A corrupção do Estado varia de penetração 

criminosa, infiltração, captura e, nos casos mais graves, criminalização do Estado 

(MIKLAUCIC e BREWER, 2013, p. xviii-xix) 

A partir desta mesma premissa de cooperação, o Estado, a legislação e as agências de 

aplicação das leis brasileiras, precisam trabalhar em consonância para quebrar as cadeias de 

suprimento do narcotráfico, e compreender que é necessário considerar as diversas 

modalidades de convergência criminal, para que as brechas sejam reparadas e o crime, de 

fato, possa ser contido.  

De que maneira, então, o crime organizado transnacional pode atuar de forma a se 

tornar uma ameaça nacional? Veremos a seguir. 

 

4.3 NA AMAZÔNIA O COT É AMEAÇA NACIONAL, POR QUÊ?  
 

Conforme protesta, o relatório da cartografia da violência na região amazônica, de 

fato, “não é mais factível falar isoladamente, portanto, de ameaças à soberania nacional e/ou 

militarização da região, sem antes conectar tais aspectos, às dinâmicas da governança criminal 

do seu território, e às premissas de articulação de esferas de governo e de políticas públicas 

para a construção de justiça social e ambiental” (FBSP/ CVRA, 2021 p. 3). 
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Nesse sentido, e como observado na sessão anterior, as organizações criminosas 

transnacionais estão intimamente relacionadas a todo tipo de crimes ambientais - aumento de 

violência nas principais cidades, no interior e nas florestas da região amazônica - por onde 

seguem as rotas do narcotráfico. Para este trabalho, esta confluência da combinação da 

atividade de narcotráfico com outras atividades criminosas, especialmente do meio ambiente - 

com objetivo de gerar maiores lucros, dominar territorialidades e aumentar o poderio – 

chamamos de convergência criminal.  

E em decorrência da precariedade da presença do Estado, a região amazônica se 

torna fragilizada pela falta de controle sobre a ação do narcotráfico, que transita por 

corredores e redes de consumo (COUTO, 2020).  

Tal “descontrole” acaba por expor nacional e internacionalmente, a insuficiência da 

segurança na região. A violência, o desmatamento, as queimadas, o garimpo ilegal, o 

envolvimento de ribeirinhos e indígenas em conflitos com o tráfico, são temas sensíveis que 

trazem visibilidade à convergência criminosa do narcotráfico no Brasil, e complexibiliza 

ainda mais, o já intrincado tabuleiro de estudos da segurança da Amazônia, se tornando então, 

uma ameaça nacional. Mas como a convergência criminal poderia passar de uma questão de 

segurança pública, para se tornar ameaça nacional? 

Inicialmente, ameaça pode ser entendida como uma representação, sinal, disposição, 

manifestação ou gesto que possa ser percebido como um anúncio de situação não desejada, ou 

que possa trazer risco para existência de quem a percebe. (SAINT-PIERRE, 2010, p.34). 

Ainda para este autor, no campo político, um fato que aparentemente não apresenta perigo 

pode ser considerado como ameaça, com propósitos de utilização para discurso e para ação.  

No caso deste estudo, os bens e interesses estatais afetados pela convergência 

criminal, estão previstos na Constituição Federal e nos documentos de Defesa. Isto porque os 

bens estatais seriam os elementos essenciais que constituem o Estado, como o povo, território 

a soberania, o patrimônio material e imaterial e as riquezas de uma nação. Os interesses 

nacionais dizem respeito à preservação dos bens conquistados, o desenvolvimento 

sustentável, o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e o bem-estar social (ABREU, 

2019, p. 68 e 71). 

Como um “pequeno” exemplo de um bem de interesse nacional, podemos citar o rio 

Amazonas. Este pode ser considerado um recurso estratégico do Brasil, não apenas por ser 

uma das maiores bacias hídricas do mundo, mas por ser recurso gerador de alimentos, por dar 

acesso às regiões remotas, e aos brasileiros que lá se encontram, por escoar as riquezas 

minerais e as produções por meio do modal hidroviário, que tem potencial de trazer grande 
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desenvolvimento à região, e uma infinidade de outros benefícios ao Brasil e ao povo 

brasileiro.  

De um modo geral, a Amazônia brasileira, além de representar quase metade do 

território nacional, ser constituída por bens e interesses nacionais, possuir um número 

significativo de brasileiros, tem reconhecidamente nacional e internacionalmente, inesgotável 

reserva de riquezas naturais de toda ordem, com a maior biodiversidade do planeta. Sobre a 

qual o Brasil afirma possuir incondicional soberania sobre seus 4 milhões de km2 (ABREU, 

2019, p. 173). 

De acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, “a Amazônia representa um dos 

focos de maior interesse para a defesa do Brasil. A defesa da Amazônia, exige avanço de 

projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença” (BRASIL, 2020). 

A Defesa Nacional, é conceituada, pela PND como o conjunto de atitudes, medidas e 

ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da 

soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais 

ou manifestas. E considera a Amazônia como prioridade para Defesa brasileira - devido aos 

seus recursos minerais, rica biodiversidade e potencial hidroenergético (PND, 2020, pp. 13, 

14). 

Este documento, portanto, vê como prioridade a efetiva presença do Estado, com 

vistas à sua defesa, na faixa de fronteiras, assim como, para proteção de outros “ativos” da 

Amazônia brasileira, como por exemplo a biodiversidade e o potencial hidroenergético da 

região. Sendo tal presença estatal incorporada, principalmente, pelas FA brasileiras. 

Vista como solução para uma série de problemas afetos à sobrevivência e qualidade de 

vida humanos, a Amazônia por seus recursos essenciais, tem estado cada vez mais evidente, 

na medida que um cenário de escassez mundial, vai se formulando. Estando no centro das 

atenções, com pretenso interesse em preservação do bioma, é nítido o interesse, de atores 

internacionais, pessoas ou grupos nas riquezas minerais, na água e transferência forçada de 

recursos. Múltiplas ameaças e eventos perigosos de várias naturezas se colocam sobre os bens 

e interesses nacionais fundamentas, de forma intensa e crescente. (ABREU, 2019, p. 174) 

Como temos visto neste trabalho, a situação da região amazônica tem realmente estado 

crítica, considerando que tem havido considerável número de ações criminosas naquela região 

estratégica de ambiente rico fundamental para o Brasil. Identificamos que, para além das 

práticas ilegais cometidas por cidadãos comuns, há a convergência do crime organizado 

transnacional em crimes relativos ao meio ambiente.  
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Trazemos à lembrança, a “microrregião” estudada Estreito de Breves à Belém, como 

um breve exemplo da ação do narcotráfico, no cometimento de todo tipo de crimes 

relacionados ao meio ambiente. Fato que vem ocorrendo nas principais áreas do território 

amazônico. 

Fato este, também, já há muito tempo observado pela comunidade internacional, e que 

devido a investimentos feitos na região, entendem que têm ‘certo peso e voz nas decisões em 

Brasília’, quanto às questões da Amazônia e do narcotráfico. Segundo pesquisador alemão, 

estes veem o Brasil como um país agrícola, que poderia necessitar, portanto, de auxílio como 

da “Bundeswehr” para “conter os inúmeros riscos de segurança transnacional’ quanto às 

questões do narcotráfico. (FLEMES, 2020).  

Outro exemplo, do interesse internacional a respeito da “segurança” da Amazônia 

brasileira, fica evidente no informe divulgado em 2020 pelo Conselho Militar Internacional 

sobre Clima e Segurança2. Dentre vários assuntos, ressalta o desmatamento ilegal e suas 

consequências climáticas que incluem, crise hídrica e alimentar. Assim como aponta a ação 

do crime organizado e a inadequação dos recursos de patrulha costeira e ribeirinha para 

salvaguardar a riqueza mineral, para responder à criminalidade ilícita dentre outros problemas 

(CHADE, 2020). Tal fala nos leva a refletir sobre qual seria a real motivação por trás desta 

preocupação com questões de interesses soberanos e exclusivamente brasileiros. 

Há ainda outras falas atuais, que apontam interesse em colocar a Amazônia sob a 

governança global, como por exemplo a de Emmanuel Macron, presidente da França em 

2019, e repetida em 2021 por seu ministro do Comércio Exterior. Que asseverou a 

possibilidade e a conveniência de conferir um status de internacional à Amazônia brasileira, 

caso os governos tomem decisões prejudiciais à região (EXAME, 2019, s/p). 

Segundo alguns analistas do Direito, tal internacionalização traria a possibilidade de 

“exploração sustentável” pelos Estados nações envolvidas em “auxiliar” nas questões 

ambientais3. Ainda a respeito de Macron, um periódico alemão noticiou, que a população 

brasileira acredita que Macron estaria mais bem preparado para lidar com queimadas e 

desmatamento, do que seu homólogo brasileiro, apesar de a pesquisa apontar que a população 

prefere que a administração da Amazônia esteja sob responsabilidade do Brasil. (DW, 2021, 

                                                           
2 O IMCCS (sigla para International Military Council on Climate and Security) é dirigido por militares e civis de 
países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a entidade é formada por líderes 
militares, especialistas em segurança e instituições de segurança de 38 países, dedicados a ‘antecipar, analisar e 
enfrentar os riscos de segurança de um clima em mudança’ (UOL, 02/12/2020)”. 
3 Entrevista concedida a DW pela Dra. Sylvia Steiner, juíza brasileira que já atuou no Tribunal Penal 
Internacional (TPI), em Haia, na Holanda, entre 2003 e 2016. https://www.dw.com/pt-
br/internacionaliza%C3%A7%C3%A3o-da-amaz%C3%B4nia-entenda-os-limites-do-debate/a-50688888 
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s/p). Há de se ressaltar aqui, que tanto a França quanto seu território ultramarino, vizinho ao 

Brasil, estão reconhecidamente desmatados e com alta emissão de gases poluentes. Sendo a 

Guiana Francesa palco de mineração ilegal de ouro, com grave consequência como a poluição 

dos rios e florestas e risco de atingir a área que resta intacta, em até 20 anos (FERREIRA, 

2021).  

Este mesmo periódico também publicou que o Brasil tem compromisso internacional 

assinado com a ONU/ Acordo de Paris, sobre aquecimento global e caso não cumpra as 

medidas para mitigação de efeitos na mudança climática, apesar de não poder sofrer 

intervenção, o país sofreria censura pública, boicotes comerciais e sanções econômicas. (DW, 

2021, s/p)    

Em janeiro de 2021, o historiador e brasilianista `norte americano James Green, 

enviou ao então candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, um dossiê pedindo uma 

suspensão dos acordos dos EUA com o Brasil. E que se abrisse uma CPI no congresso norte 

americano para investigar quais devem ser as medidas que os EUA deveriam implementar 

para fazer valer as leis de prevenção e combate ao desmatamento, importação ilegal de 

madeira, proteção das florestas, dos povos indígenas e seus territórios, dentre outras medidas. 

(DW, 2021, S/p). Alguns analistas de defesa do Brasil entendem este documento, como um 

manual de desestabilização do Brasil, para uma futura implementação de guerra híbrida 

(DEFESANET, 2021) 

Coincidentemente, é interessante notar que a OTAN, tem atribuído a si, para além das 

missões militares no hemisfério Norte, a incumbência de ter em sua agenda, ações 

humanitárias, combate ao terrorismo, narcotráfico, agressões ao meio ambiente e ameaças à 

democracia ao redor do mundo. Jens Stoltemberg secretário geral da OTAN, diz que: 

"as mudanças climáticas ameaçam a nossa segurança. Então, a OTAN deve fazer 
mais para entender plenamente e integrar as mudanças climáticas em todos os 
aspectos do nosso trabalho, desde o nosso planejamento militar até à maneira como 
exercitamos e treinamos as nossas forças armadas. (...) A OTAN também deve estar 
preparada reagir a desastres relacionados ao clima, assim como fizemos durante a 
crise da Covid-19. (...) As mudanças climáticas estão tornando o mundo mais 
perigoso. A tarefa da OTAN é preservar a paz e manter-nos seguros. Então, para 
cumprir a nossa principal responsabilidade, a OTAN deve ajudar a limitar as 
mudanças climáticas, para a nossa segurança atual e para a segurança das futuras 
gerações." DEFESANET, 2020, s/p) (grifo nosso) 
 

Recentemente no Conselho de Segurança da ONU, houve uma tentativa de vincular 

questões ambientais à questão de segurança. Se tratava de uma resolução proposta pela 

embaixadora da Irlanda, Geraldine Byrne Nason, que propunha que se informasse, ao Conselho de 

Segurança, num prazo de dois anos, e se apurasse as implicações dos efeitos adversos da 
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mudança climática para a segurança, e houvesse recomendações para lidar com estes riscos. 

Para a embaixadora, “Já é hora de o Conselho, no marco de seu mandato de prevenção, 

considerar os riscos de segurança relacionados à mudança climática como mais um elemento 

da nossa arquitetura de paz e segurança”. A proposta de resolução foi vetada pela Rússia, que 

foi vista como retrógrada e míope (ISTOÉ, 13/12/2021, s/p).   

Tal fato, se não houvesse sido vetado pela presidência do conselho de segurança da 

ONU, a Rússia, poderia ter colocado o Brasil, no topo da lista de sanções e até intervenções 

pela OTAN, caso julgassem necessário. É claro, que este veto tem a ver com os interesses da 

Rússia na Amazônia. Seja como for, o Brasil ganhou um pouco mais de tempo para se 

preparar. Em se tratando de OTAN, esta já se pronunciou, sinalizando em 2021, que os 

assuntos ambientais e a Amazônia deveriam ser securitizados pela ONU.  Neste momento em 

que há um conflito, por meio de guerra proxy entre os EUA, OTAN e Ucrânia contra a 

Rússia, e esta se encontra desmoralizada ante o discurso e propaganda levadas a efeito no 

mundo todo, qual seria a nação no Conselho de Segurança que teria capacidade de vetar, uma 

nova tentativa de securitização das questões climáticas? Ao nosso ver, uma “arapuca” poderia 

estar sendo preparada para o Brasil. 

Como já colocado aqui, o Brasil tem estado em evidência no cenário internacional 

devido a questões de meio ambiente diretamente afetos ao discurso de aquecimento global dos 

EUA, França, Alemanha, da ONU e da OTAN. E que por sua vez, são usados para alimentar 

narrativas e pretextos para discursos e ataques à soberania do Brasil, a respeito do meio 

ambiente amazônico.  

O interesse internacional na Amazônia, e a tentativa de subtraí-la do Brasil, não é 

teoria conspiratória muito menos algo recente. Desde o século XVI, no contexto das grandes 

navegações aconteceram tentativas de apropriação da região amazônica, mas Portugal 

conseguiu conter e preservá-la sob sua tutela. Em 1850, Matthew Maurry sugerindo a 

exploração do Rio Amazonas ao governo norte americano, afirma que a região não deveria ser 

habitada por um povo imbecil e indolente, mas por raça capaz e empreendedora que 

conseguisse subjugar a floresta. Mas foi no fim do século XIX e início do século XX, o Brasil 

perdeu cerca de 19 mil km2 de território para Grã-Bretanha, na questão do Rio Pirara. Como 

podemos observar na citação abaixo: 

“(...) a Questão do Rio Pirara teve como estopim a missão religiosa fundada pelo 
padre anglicano Thomás Youd nas margens do lago Amacu, cabeceira do rio Pirara, 
em uma localidade que as autoridades brasileiras logo declaram como brasileira. Por 
outro lado, a questão só adquiriu real importância quando Roberto Schomburgk, em 
seus relatórios, após enaltecer a obra missionária de Youd, declarou que a missão 
estava sob risco de desaparecer em função da ingerência das autoridades brasileiras 



68 
 

locais e, principalmente, que a finalidade última das atitudes brasileiras era criar 
condições para a escravização dos índios nativos. Schomburgk, ao citar o tema 
escravidão e ao conseguir misturá-lo com o tema fronteira, criou as condições 
mínimas necessárias para que o gabinete inglês se visse obrigado a intervir naquela 
remota fronteira, emprestando seu apoio não apenas à missão religiosa que lá 
procurava se instalar como também à anexação daquelas paragens ao domínio 
inglês, que era, segundo o discurso de Schomburgk, a única real forma que preservar 
a liberdade dos nativos” (MENCK, 2009, p. 291). 
 

Ainda a respeito deste episódio, pesquisadores apontam que a estratégia de inserção, 

por parte da Grã-Bretanha de antropólogos, missionários religiosos, o ensino da língua 

inglesa, a doutrinação contra o Brasil, com argumentação de que os Macuxis, à época eram e 

seriam explorados pelas autoridades brasileira por meio da escravidão. Adicionada a uma 

extensa campanha difamatória internacional, o arrogar para si a defesa dos indígenas daquela 

região, a Grã-Bretanha mobilizou os indígenas contra o Brasil, e submeteu a questão a um 

país (Itália) partidário aos seus interesses, conflagrando a perda da região brasileira para eles. 

Mesmo com 18 volumes de defesa organizados por Joaquim Nabuco, defendendo o 

pertencimento da área ao Brasil, nada pode ser feito. 

A cobiça internacional da região Amazônica é algo histórico e recorrente. Os mesmos 

métodos têm sido implementados ainda hoje pelas potências europeias e norte americanas 

com vistas a privar o Brasil, e cooptar aquela região flagrantemente rica, para sustento de suas 

indústrias e desenvolvimento tecnológico. Artifícios como a manipulação do ambientalismo, 

do indigenismo, infiltração de ONGs (que não são vistoriadas nem fiscalizadas pelo Brasil) 

com intuito de aparelhar e universalizar tais causas, acabam conseguindo, pela narrativa e 

pelo discurso, legitimar a interferência estrangeira, em assuntos estritamente brasileiros 

(QUINTAS, 2022). 

No fim dos anos 80, Al Gore futuro vice-presidente dos EUA, declara que a Amazônia 

não é propriedade dos brasileiros, mas pertencia a “todos nós”. Ainda neste sentido, nos anos 

90, Mikhail Gorbachev declarou que o Brasil deveria delegar seus direitos sobre a Amazônia 

aos organismos internacionais. A estas podemos somar uma variedade de outras declarações, 

como as de Macron, a qual já comentamos anteriormente. 

Tais falas deixam um alerta ao Brasil, e demonstram que a comunidade internacional 

pode exercer pressão, aumentar as críticas, e imputar consequências diplomáticas e 

comerciais, caso o Brasil não se adeque às exigências, que aquela julgue necessárias à 

proteção ambiental, por exemplo. Carrasco salienta que a “Máfia Verde”, tem acossado o 

Brasil nas últimas décadas (CARRASCO, 2020).   

Nos últimos anos a comunidade internacional tem criado narrativas de que o Brasil 

está destruindo a Amazônia e tem sido o grande vilão do meio ambiente. Como observado 
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anteriormente, a ingerência estrangeira na Amazônia, a pretexto de interesses humanitários, 

vem de longa data. Nesse sentido, a convergência criminal do narcotráfico em crimes 

ambientais, traz consequências, que podem configurar ameaça, de fato, à região e aos recursos 

estratégicos nacionais, pois abre precedentes para discursos intervencionistas no âmbito 

internacional. Portanto, a convergência criminal do narcotráfico, para crimes ambientais, pode 

potencializar o desgaste que já existe, na imagem do Brasil, podendo também, ser um 

catalizador que leve à perda de mais territórios brasileiro, em nome de ideologias e políticas 

estrangeiras de “bem comum”, no novo cenário internacional que tem se configurado 

atualmente. Couto agrega o seguinte: 

“A geopolítica mundial, neste momento, passa por um processo de redefinição das 
forças político-econômicas, inaugurando uma nova ordem internacional, germinado 
no final da guerra fria e evoluindo nos anos posteriores, estendendo-se no final do 
século XX e solidificando-se no século XXI. Estes acontecimentos desdobram-se 
‘sugerindo avanços e retrocessos, união e fragmentação e ordem e desordem’ 
configurando um novo mapa geopolítico mundial, marcado por um novo ciclo de 
lutas e cenários que tiveram nas agências multilaterais, organizações-não-
governamentais (ONG’s) e os movimentos sociais como protagonistas de novas 
territorialidades enraizados através de forças ideológicas e políticas de atuação em 
diferentes escalas do espaço/tempo/território” (COUTO, 2011, p.8) 
 

Discursos sobre “ingerências” na região amazônica, se juntadas às questões do 

narcotráfico internacional que ocorre naquele lugar, a nosso ver, infelizmente podem reforçar 

e muito a narrativa estrangeira, da necessidade da presença internacional na Amazônia, ou a 

criação de um corredor que ligue os Andes, a Amazônia e o Atlântico, para preservação 

ambiental ou proteção dos povos indígenas (ALVARENGA, 2019, s/p). 

Em 2015, o antropólogo Martin von Hildebrand idealizou o Corredor Triplo A, que 

ligaria o Andes ao Atlântico, atravessando a Amazônia brasileira. O corredor ecológico teria 

cerca de 200 milhões de hectares, 30 milhões de pessoas, 385 povos indígenas, mais de 950 

mil km2 de áreas protegidas e 1199 terras indígenas. Os estados do Amazonas, Roraima e 

Amapá, comporiam cerca de 62% do corredor que, contaria com partes dos seguintes países: 

Colômbia, Brasil, Peru, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana e Suriname, como se 

observa no mapa abaixo (ALVARENGA, 2019). 
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Imagem 12. Corredor triplo A – concretização da internacionalização da Amazônia. 

 
Fonte: ALVARENGA, 2019. 

 

Podemos dizer que, tais discursos com cunho de interferência internacional direta - são 

derivadas da “fragilização” da segurança, e denotam  de fato, ameaça à soberania e aos 

recursos estratégicos localizados na região em questão. 

Como vimos, pela Política Nacional de Defesa (2020), há necessidade de preservação 

e defesa dos recursos estratégicos do país, assim como se protege as fronteiras. As florestas, 

as madeiras, os animais, a vegetação, o 22 mil km de hidrovias, para simplificar, são as 

marcas da riqueza e abundância de nossos recursos estratégicos, que estão em evidência, 

gerando a cobiça, nos atores internacionais, que adentram a nova reorganização das coisas, 

como potências hegemônicas.   

Tal posicionamento da PND se justifica, quando se verifica que região amazônica, 

possui um dos maiores estoques de recursos do planeta, como água, minerais, energia e toda 

uma biodiversidade exclusiva – sendo considerada, por alguns autores, como espaço vital do 

século XXI (AMIM 2015). E ainda, segundo este pesquisador, a conjuntura atual, aponta uma 

nova realidade geopolítica para a região Amazônica, por causa destes recursos. Fato que 

exigirá maior presença do Estado operando não apenas em seu crescimento econômico e 

desenvolvimento sustentável, assim como ações para reafirmar a soberania da região (AMIM 

2015). 
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Como dito anteriormente tais, falas sobre “ingerência” do governo brasileiro na região 

amazônica, se juntadas ao discurso de que o narcotráfico internacional, que ocorre naquele 

lugar, fragiliza a região e seus recursos estratégicos, nos dá indicações de que pode se colocar 

aí, em algum momento, uma ameaça real exógena, para os recursos e soberania brasileiras.  

A convergência criminosa faz sobressaltar no cenário internacional, a inabilidade do 

Brasil em tratar destas questões do narcotráfico, que estende suas teias em questões gaves de 

crime ambiental, incorrendo e impactando diretamente na narrativa de aquecimento global, 

propalado pelas potências mundiais. Por se tratar de região estratégica para o Brasil, como já 

ressaltado aqui, essa questão, nitidamente não poderia ser tratada como segurança pública 

simplesmente, pois envolve questões que remetem à gestão soberana do país sobre a 

Amazônia. 

 Defesa Nacional, é conceituada, pela PND como o conjunto de atitudes, medidas e 

ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do Território Nacional, da 

soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais 

ou manifestas. E considera a Amazônia como prioridade para Defesa brasileira - devido aos 

seus recursos minerais, rica biodiversidade e potencial hidroenergético (2020, pp. 13, 14) 

Em se tratando de região estratégica para nação brasileira, fica nítido, para nós, pela 

narrativa construída por países extrarregionais quais objetivos pretendem alcançar. Para nós, 

se trata de clara ameaça ao território, à soberania e ao povo brasileiro. Nesse sentido, a 

presença das Forças armadas na Amazônia Brasileira é fundamental, visto que está entre suas 

funções precípuas, protegê-la. Nossa tese, portanto, é que apesar de se encontrar além das 

regiões de fronteiras, toda região estratégica, deve contar com a presença e proteção das FA, 

forças de segurança pública e órgão federais, em ações integradas e sistemáticas. Assim como 

manter integração com os países lindeiros no sentido de continuar promovendo ações para 

coibir a transnacionalização do crime. 

Apesar de desenvolver e perseguir com grandes dificuldades, níveis de autonomia 

estratégica e as capacidades dissuasórias voltadas às potencias extrarregionais, a Defesa do 

Brasil não as nominam, nem especifica quais sejam as situações e nações que devem ser 

dissuadidas, com fins de buscar e manter vínculos cooperativos (MEDEIROS FILHO e VAZ, 

2021, p. 90). 

Na Amazônia encontra-se a maior biodiversidade da terra, quase um terço da 

variabilidade genética estimada do planeta, a maior socio-diversidade da humanidade, as 

principais reservas estratégicas superficiais de água doce e algumas das maiores, e ainda 

intocadas, reservas de minerais estratégicos do mundo (SILVA, 2006), como podemos 
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observar nos quadros abaixo. É interessante observar nas imagens que as áreas onde há 

potencial de metais, são justamente as áreas demarcadas como terras indígenas, proteção 

integral ou uso sustentável. 

 

Imagem 13. Áreas onde há potencial de metais. 

 
Fonte: EB 
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Imagem 14. Áreas protegidas da Amazônia Legal

 
Fonte: EB 

 

5 FORÇAS ARMADAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA  

A Constituição Federal e os documentos de defesa afirmam que a Amazônia é de 

interesse estratégico para o país, e conforme exposto até aqui, há sim, risco de intensificação 

de disputas pelos seus recursos naturais e biodiversidade, para além da presença do crime 

organizado transnacional. A partir do entendimento de que as ameaças sobre bens e interesses 

nacionais fundamentais, podem ser de vários tipos - concreto, potencial, episódico e hipotético, 

conseguimos perceber que existem de fato atores e eventos perigosos para Amazônia brasileira, 

que demandam um sistema de proteção e defesa apropriado por parte do Estado. Para o 

enfrentamento das ameaças, o Estado precisa prover estas estruturas operacionais que integram a 

segurança – defesa nacional, segurança pública e defesa civil, compondo um sistema (BRITO, 

2019, p. 174,175). 

Tendo em vista a necessidade de priorização da proteção dos recursos estratégicos de 

interesse nacional, que se encontram na Amazônia, por conta da ameaça de possíveis 

interesses estrangeiros, e pelo fato de que alguns destes mesmos recursos serem utilizados 
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pela dinâmica do narcotráfico, é extremamente preocupante, e denota a necessidade de 

proteção, à que se refere a PND (2020). E como temos visto até aqui a Proteção pelas FA, da 

Amazônia, devem se expandir, para além das fronteiras para regiões onde há cometimento da 

convergência criminal, naquele ambiente estratégico.  

Em levantamento recente, realizado pelo Instituto Paraná de Pesquisas, foi 

demonstrado que cerca de uma em cada três pessoas, ou 32,6% dos entrevistados, confia na 

instituição das Forças Armadas do Brasil (VEJA, 2021, s/p).  

Instituição apreciada por grande parte dos brasileiros e constituída pelo Exército 

Brasileiro, pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea Brasileira, as Forças Armadas têm por 

atribuição defender a honra, a integridade e a soberania da Pátria contra agressões externas e 

garantir a ordem a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes constitucionais (DL 

3864/1941, § único).  

Desde 1648 com a Epopeia dos Guararapes, e data simbólica da criação do Exército 

Brasileiro - as Forças Nacionais são convocadas a lutar para defesa do território brasileiro e 

para suprimir rebeliões civis. Em 1824, o imperador Dom Pedro I determinou a organização 

das forças militares brasileiras (Marinha e Exército), conforme constante na Constituição de 

1824 (AGUIAR, 1986) 

O papel das Forças Armadas do Brasil, foi se consolidando com o passar do tempo, e 

se desenvolvendo de acordo com as necessidades governamentais, e adquirindo uma 

característica de resistência e força.  Com a promulgação da Constituição de 1988, as Forças 

Armadas se afastaram do núcleo político e foram organizadas para desenvolver sua função 

constitucional, nos termos do artigo 142.  

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 
por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.  
 

As capacidades, a efetividade e capilaridade que se conformam na atividade militar 

atualmente, e são adquiridas pela preparação para atuação em todo tipo de campo.  A 

efetividade militar, se baseia nos pilares da integração, prontidão, capacidades e qualidade de 

resposta.  

A partir de uma análise feita da cenarização mundial, a END (2020) configura as 

expressões do Poder Nacional, para por meio de suas capacidades, a defesa seja estruturada. 
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Suas capacidades mais importantes são: a proteção, dissuasão, pronta-resposta, coordenação e 

controle, gestão da informação, mobilidade estratégica, e mobilização. 

Onde, proteção seria o esforço coordenado para a salvaguarda da população e do 

território com vistas a soberania, patrimônio nacional e integridade territorial, e requerendo 

adequação dos métodos de vigilância. A dissuasão se manifesta pelas ações e meios que 

objetivam desestimular possíveis agressões, por meio da pronta resposta. Esta é a capacidade 

de prevenir, diminuir ou encerrar uma crise de forma célere. A coordenação e controle é a 

capacidade que possibilita a comunicação em qualquer situação com qualquer órgão 

governamental. A gestão da informação obtém e garante a distribuição conhecimento, tendo o 

SISBIN, como pilar. A mobilidade estratégica está relacionada à infraestrutura logística de 

transporte do País, tendo como objetivo o deslocamento rápido das FA dentro e fora do país. 

Já a capacidade de mobilização tem o objetivo de complementar a logística da FA e 

disponibilizar os recursos da expressão militar em período de esforço conjunto para resolução 

de crise. 

A respeito da presença da FA na Amazônia, segundo Franchi (2011) se deu com a 

presença do Exército Brasileiro, a partir do último período de ocupação da região, quando se 

percebeu a importância que a temática ambiental estava tendo no mundo, nos anos de 1970.  

Já desde final dos anos de 1960, o grupo intitulado Clube de Roma, já indicava 

possível escassez de recursos naturais. Em 1973 foi criada no Brasil uma Secretaria Especial 

para o meio Ambiente; um ano após a conferência da ONU para o meio ambiente em 

Estocolmo, em 1972. Com a narrativa construída de que os recursos estratégicos se 

esgotariam, a Amazônia começa a aparecer diante da opinião pública internacional, como 

sendo o pulmão do mundo. Neste período também surge o discurso de ingerência sobre a 

Amazônia e a necessidade de se aceitar a relativização da soberania brasileira sobre ela. Algo 

extremamente preocupante para Defesa do Brasil, à época. Ainda segundo Franchi (2011), em 

1950 havia cerca de mil homens na Amazônia, em 2007, 25 mil, para defesa de 50% do 

território nacional época (FRANCHI, 2011, p. 29). Atualmente na Amazônia, existe um 

contingente de cerca de 30 mil pessoas da FA do Brasil (MB, s/a, p.32). 

Como vimos, e conforme a PND (2020) postula, é imprescindível a efetiva presença 

do Estado, com vistas à defesa da Amazônia, e sua integração com as outras regiões do país. 

Sua enorme extensão territorial, grande potencial hidroenergético e biodiversidade, exigem a 

presença do Estado. p. 14 Tendo em vista seus objetivos, que dentre outros, prevê que cabe as 

FA, garantir a soberania, a integridade territorial, zelar pelo patrimônio (PND, 2020, p. 14, 

25). Sendo a Amazônia uma área de interesse geoestratégico para o Brasil, para proteção da 
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biodiversidade, dos recursos minerais, hídricos, além do potencial energético, se tornam 

então, prioridade para o País. A dissuasão deve ser a primeira postura estratégica a ser 

considerada para a defesa dos interesses nacionais naquela região (END, 2020, p. 33). 

Quanto a questão do enfrentamento do crime organizado transnacional, e o risco que 

este traz para a segurança das pessoas e para soberania do país naquela região; tem-se que o 

engajamento das FA, na Amazônia, mesmo que subsidiariamente, estão garantidas pela 

constituição. Considerando que os fluxos de ilícitos, se concentram na região de fronteira (e 

se espalham para dentro do território amazônico, por meio das redes criminosas), observa-se 

que há compatibilidade de capacidades e de ações disponíveis, por parte das FA, para o que se 

tem a enfrentar na região.  É inquestionável a capacidade de coordenação interna e externa 

que possuem. (VAZ, 2019, p. 19) 

 

5.1 GLO ou Atribuições Subsidiárias? 
Tem havido certa confusão, principalmente entre a população civil, de que o que 

ocorre na proteção das fronteiras da Amazônia seria GLO. Segundo o Estado Maior Conjunto 

das FA, ações de repressão ao crime organizado na faixa de fronteira e a intensificação da 

presença do Estado naqueles locais, não são operações de GLO (RIBEIRO, 2018, p.7). É 

preciso compreender que a ações e operações empregadas no combate ao crime transnacional 

e delitos transfronteiriços que ocorrem na Amazônia, são entendidas pela legislação como 

sendo atribuições subsidiárias. 

A respeito da GLO, a LC 97/99 em seu artigo 15, diz que as FA serão empregadas na 

defesa da Pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participação 

em operações de paz (...) e na hipótese de emprego, para ação preventiva, repressiva de GLO, 

os órgãos operacionais serão ativados por tempo limitado, e o controle operacional será 

transferido formalmente, da segurança pública para o centro de coordenação de operações 

(LC 97, 1999, §§4 e 5). Ou seja, as ações de GLO estão vinculadas à segurança interna, em 

nível político pela CF/88, tendo sua participação como temporária.  
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Imagem 15. Características das operações GLO. 

 
Fonte: MD. 

 
Ainda nesta Lei Complementar, em seu artigo 1º, parágrafo único, encontramos que 

as FA, sem comprometimento de suas funções constitucionais, cumprirão suas atribuições 

subsidiárias, que de um modo geral é cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa 

civil. Assim como, atuarão por meio de ações preventivas, repressivas, nas faixas de fronteira 

terrestre, contra delitos fronteiriços e ambientais, como previsto nos artigos 16 e 16-A: 

“Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com 
o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente 
da República. 
        Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 
caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de 
interesse social.   
 Art. 16-A.  Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também 
como atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias 
judiciárias, atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira 
terrestre, no mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da 
propriedade, da finalidade ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra 
delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros 
órgãos do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: I - 
patrulhamento; II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de 
aeronaves; e III - prisões em flagrante delito.” (LC 97/1999, art. 16 e 16-A) 
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Imagem 16. Características das atribuições subsidiárias. 

 
Fonte: MD. 

 
As ações integradas que vem acontecendo atualmente na Amazônia Legal e que 

tratam de crimes ambientais, podem ser identificadas como GLO Ambiental. Estas são 

autorizadas por Decreto do Presidente da República, para atuação das FA de modo 

coordenado com órgãos e entidades de proteção ambiental e segurança pública. 

Ao nosso ver, a partir do colocado até aqui neste trabalho, acreditamos que as ações 

necessárias, para combate ao crime organizado transnacional e a convergência criminal, pelas 

FA no ambiente amazônico, não deverão ser feitas nos moldes da GLO, mas sim, como 

atribuição subsidiária. Sendo as ações ampliadas para além das fronteiras, para locais onde 

claramente o crime organizado transnacional prospera, propagando violência e crimes 

ambientais, de modo permanente até que a ameaça local e internacional cesse. Conforme 

colocado pelo Fórum Brasileiro de Segurança (2021), demandas pontuais não resolvem o 

problema crônico que existe na região. Dizem: 

A mera militarização e/ou envio de forças de segurança de fora da região para suprir 
demandas pontuais de comando e controle não só é extremamente cara, mas pouco 
efetiva. É preciso investir no fortalecimento de mecanismos integrados de comando 
e controle, que conectem esferas Federal e estadual e, em especial, diferentes órgãos 
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e Poderes (Polícias, MP, Defensorias, IBAMA, ICMBio, Judiciário, entre outros). 
Para garantir soberania e desenvolvimento, a lógica que permitirá redução de crimes 
e violência deve ser a de construção de capacidades institucionais e não de ocupação 
militarizada e temporária do território (FBSP, 2021, p.4, 5). 
 

Imagem 17. Não dão consideradas GLO.

 
Fonte: MD. 

 
 

5.1.1 A Operação Samaúma e a integração de Forças em GLO Ambiental  

Como um exemplo de Operação de GLO Ambiental, com esforço conjunto das 

Forças Armadas, órgãos e entidades de proteção ambiental, além de agências e instituições 

policiais, podemos citar a Operação Samaúma, realizada entre junho e agosto de 2021. 

Autorizada pelo Governo Federal, por meio do decreto nº 10.730 – para emprego das 

Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em terras indígenas, unidades federais 

de conservação ambiental, áreas de propriedade ou sob posse da União e, por requerimento do 

respectivo Governador, em outras áreas dos estados abrangidos. Com objetivo principal de 

redução dos incêndios florestais e desmatamentos, as FA trabalharam em coordenação com o 

Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), presidida pelo Vice-presidente (GMMD 

2728/2021, p.1). 
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Conforme as atribuições distribuídas pela portaria que autorizou a ação, coube a 

FAB, oferecer suporte de inteligência, vigilância, reconhecimento, fornecimento de imagens 

por meio de aeronaves tripuladas e remotamente pilotadas – coordenadas pelo Comando de 

Operações Aeroespaciais, em Brasília. Também foram acionados o Comando Conjunto Norte 

(Belém) e Comando Conjunto Amazônia (Manaus), dentre outros, em tempo real. Em caso 

irregularidades, as Polícias Militares, Polícia Federal, o IBAMA, o ICMBio, o Censipan e a 

FUNAI eram acionadas (FAB, 2021, s/p) 

 

Imagem 18. Aeronave da FAB.

 
Fonte: FAB 

 

O Comando Conjunto do Norte também empregou o Navio Patrulha da Marinha 

“Pampeiro” que realizou patrulhamento e inspeção naval nas águas do estado Pará, em 

parceria com o 4º Distrito Naval, o Comando Militar do Norte e Comando Aéreo do Norte  
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Imagens 19 e 20. Navio Patrulha da Marinha “Pampeiro” e inspeção conjunta com o 4º DN e o CAN. 

  
Fonte: MB 

 

Em Vila Canopus no Pará, o Grupo Operativo de Fuzileiros Navais, com 82 

militares, pertencentes ao 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, trabalharam em parceria com 

a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Localizaram um garimpo ilegal abandonado a pouco 

tempo, e de onde encontraram pertences pessoais, além de motores de maraca, 

retroescavadeira, gerador elétrico e lonas. Foram realizados patrulhamentos de São Félix do 

Xingu até Vila Canopus. (MB, 2021, s/p). 

 

Imagem 21. Fuzileiros Navais do 2ºBtlOpRib e agentes da SEMAS apreenderam equipamentos em 
garimpo ilegal. 

 
Fonte: MB 

 

O Comando Conjunto do Norte por meio do 51º Batalhão de Infantaria de Selva, em 

conjunto com tropas do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva e o 24º Batalhão de Infantaria de 

Selva, atuaram em operações de inspeção de madeireiras, reconhecimento de garimpos 

ilegais, pontos de desmatamento em áreas de preservação. Trabalharam em Moraes Almeida e 

Divinópolis no Pará, em conjunto com o IBAMA, ICMBio, SEMAS e SEDAP. 
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No total foram apreendidos caminhões, retroescavadeiras, motosserras, motobombas, 

madeira serrada ilegalmente. Um total de 2215 metros cúbicos de madeira serrada e 296 toras 

de madeiras não tratada de diversas espécies. Foram aplicadas multas que totalizaram mais de 

4 milhões de reais, por danos ambientais. 

 

Imagens 22 e 23 Apreensão de caminhões e outros equipamentos. 

 
Fonte: 51º BIS/EB 

 
Segundo o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o balanço final da Operação 

Samaúma foi: 705 escoltas, reconhecimentos e patrulhas; 17.005 hectares embargados; 191 

ações preventivas e repressivas realizadas contra delitos ambientais; 309 inspeções, vistorias e 

revistas por patrulhamento naval e terrestre; oito focos de incêndio combatidos; entre outras 

ações. As principais apreensões foram de 8.536,56 metros cúbicos de madeira; 34.396 litros 

de combustíveis; 50 tratores, escavadeiras, caminhões, veículos diversos e embarcações; 28 

armas e 137 maquinários de serraria e mineração. Durante toda a ação, foram aplicadas 189 

multas, que totalizaram em mais de R$ 270 milhões. (BRASIL, 2021, s/p)  

 
 

5.2.1 Operação Ágata Amazônia e a integração de forças em atribuição subsidiária 

No que tange a operações conjuntas para coibir o crime organizado transnacional, 

ilícitos nas fronteiras, e crimes ambientais, desde 2011 tem sido feito esforços para 

intensificar a presença do Estado brasileiro, por meio de integração de órgãos federais, 

estaduais, municipais, cooperação técnica de inteligência e logística, por meio das Operações 

Ágata. Desde 2017 a operação tem um novo formato de atuação, sendo pontuais, data e prazo 

determinados. 

No ano de 2021 aconteceu a Operação Amazônia, para combate dos ilícitos nas 

fronteiras marítima, terrestre e aérea onde ocorreu a parceria da FA com os órgãos de 

segurança pública e fiscalização. 
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Realizada em Tabatinga, na tríplice fronteira da Amazônia Ocidental, foi coordenada 

pelo Comando Conjunto Operação Ágata Amazônia – composta por três Comandos Militares: 

9º DN/MB, CMA/EB, CAA/FAB.  Contou com 600 militares e representantes das OSPF, que 

atuaram em ações preventivas e repressivas contra crimes como de contrabando, descaminho 

e narcotráfico. A Operação Ágata Amazônia se concentrou ao longo dos rios Solimões, Içá e 

Japurá, pois como já citado neste trabalho, os arredores possuem poucas vias terrestres pela 

predominância da floresta e de rios, por onde ocorre a maior parte do trânsito. (MB, 2021 s/p). 

Sobre as ações interagências realizadas naquela ocasião, o Subchefe de Operações do MD, 

General de Brigada Sérgio Rezende de Queiroz, afirmou o seguinte: 

“A parceria com as agências públicas otimiza a presença do Estado contribuindo 
para a redução de ilícitos. Cada agência governamental tem uma característica 
específica. A sinergia do trabalho das agências governamentais com as Forças 
Armadas aumenta a eficiência do Estado Brasileiro no combate aos crimes 
transfronteiriços. A atuação conjunta alia as capacidades logísticas e o poder militar 
das Forças Armadas com o conhecimento investigativo e técnico dos Órgãos de 
Segurança Pública e demais agências governamentais”. (DEFESANET, 2022) 

 
 

Imagem 24.  Interoperabilidade das Forças.

 
Fonte: MB 

 

Como colocado neste trabalho, anteriormente, as FA possuem capacidades 

fundamentais para sensação de segurança e para a defesa do país, são elas: capilaridade, 

caracterizada pela presença nos mais diversos locais do país; comando e controle, que 

coordena as atribuições; mobilidade; e poder de comunicação. E no caso da Operação Ágata 
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Amazônia, segundo o General de Brigada Marcius Cardoso Netto, do 16º BIS, as FA 

trabalhando de forma integrada com a sociedade civil, "visa não só o combate a ilícitos 

transfronteiriços, como também defender e proteger a Amazônia". (MB, 2021 s/p). Segundo 

divulgado pela MB, coube a cada Força o seguinte: 

A Marinha do Brasil está empregando, durante toda a Ágata, Navios Patrulha 
Fluvial e de Assistência Hospitalar, helicópteros, lanchas, balsas, agências escola 
flutuantes e equipes de cães farejadores. Participam, também, militares do Comando 
Naval de Operações Especiais, do Destacamento de Mergulhadores de Combate 
(GRUMEC), da Capitania Fluvial de Tabatinga, da Agência Fluvial de Tefé, com o 
apoio de embarque de tropa do Grupamento de Fuzileiros Navais. 
Já o Exército Brasileiro está atuando por meio do 8⁰ Bis da 16ª Brigada de Selva e 
do Comando de Defesa Cibernética. A Força Terrestre componente executará 
patrulhamentos fluviais, postos de controle e interdição de vias fluviais nos 
principais rios da área de atuação da Operação. 
A Força Aérea Brasileira atua com suas aeronaves orgânicas e com os radares do 
Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) do Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (DCEA), onde é possível identificar alvos ilícitos. (MB, 2021 s/p). 
 

Como resultado das atividades da Operação Ágata Amazônia, realizada no período 

de 03 a 12 de maio, obteve-se os seguintes resultados: 

• Foram realizadas ações preventivas e repressivas contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, dentre elas patrulhamentos terrestres e fluviais;  

• Estabelecimento de postos de bloqueio, controle de estradas e de vias fluviais;  

• Inspeções em veículos e embarcações; 

• 767 embarcações foram abordadas, 11 apreendidas e oito notificadas. 

• Interceptação de mais de 1,8 toneladas de drogas ilícitas, dentre elas maconha, cocaína 

e skunk;  

• Recolhimento da quantia de 17,9 mil reais em espécie e 1,3 quilos de ouro; 

• Foram apreendidos quatro fuzis, 292 munições;  

• 15 cilindros de oxiacetileno; 

• 4 animais silvestres;  

• 1 balança de precisão;  

• 1 telefone satelital.  
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Imagem 25. Abordagem para fiscalização

 
Fonte: (OLIVEIRA,2022, s/p) 

 
 
 

Imagem 26. Navio Patrulha Fluvial Amapá atracou no cais da Estação Naval do Rio Negro trazendo o material 
apreendido.

 
Fonte: MB 

 

Para além da atuação integrada, como a Operação Ágata Amazônia, as 3 Forças 

participaram de mais de 500 operações singulares. Isto, porque a capilaridade das Forças 

Armadas permite a ampla proteção de regiões consideradas sensíveis. Alcançando a fronteira 
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marítima, com mais de 7 mil quilômetros; a parte terrestre, que possui cerca de 17 mil 

quilômetros; e espaço aéreo com cerca de 22 milhões de km². 

De um modo geral, a ação conjunta das FA e órgãos de segurança pública para 

combate e enfrentamento a crimes transfronteiriços gerou, entre 2020 e o primeiro semestre 

de 2021, a apreensão de 3,3 milhões de reais em espécie, 34,5 toneladas de drogas, cerca de 

147 mil toneladas de minério e, aproximadamente, 3.350 munições (DEFESANET, 2022). 

 
Imagem 27. Militares da Marinha fizeram a retirada do material apreendido no cais da Estação Naval 

do Rio Negro. 

 
Fonte: MB 

 

 

6 SEGURANÇA E DEFESA SE APROXIMAM? 

Sabe-se que as FA já vêm atuando de forma sistemática, em atividades interagência 

com a PF, agências de segurança pública e aduanas, na questão do combate ao narcotráfico 

nas fronteiras da Amazônia brasileira, o que tem resultado em toneladas de drogas 

apreendidas.  

Mas a questão do exercício da segurança interna pelas FA, tem sido uma discussão 

bastante polêmica. E entendemos, para fins deste trabalho, que a Amazônia e seus recursos, 

que são objetos de interesse nacional e internacional, expostos ao crime organizado 

internacional e à convergência criminal, acabam sendo pretexto para narrativas e discursos 

intervencionistas, que podem ser vistos como potenciais ameaças exógenas à região.  O que 

requereria maior presença das FA para dentro das fronteiras, para atuação na Segurança e na 

Defesa do Brasil. A situação, portanto, é bastante singular, e tratar a questão de segurança 

naquele ambiente, requer entendimento que abarque tal complexidade.  
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Quanto a conceituação de segurança e defesa, temos que, para a abordagem 

tradicional, no que tange à segurança, esta tem a ver com a manutenção da estabilidade do 

governo e integridade física do território. Já a defesa está ligada aos esforços do “poder 

nacional” para negação de ameaças, referindo-se principalmente, às FA.  

As transformações geopolíticas e as mudanças no cenário global, do pós Guerra-Fria, 

geraram tipos de ameaças transnacionais, não militares e militares, que têm poder de 

cominação política e social. Estas novas ameaças fizeram com que estes conceitos acabassem 

se embaralhando e se ampliando, a partir desta multiplicidade de perspectivas, fazendo com 

que segurança e defesa deixassem de se referir apenas ao Estado (MEDEIROS FILHO, 2018, 

p.6, 7). 

Katzenstein (1996, p.12) em seu artigo “The Culture of National Security” diz que os 

interessados em definições não convencionais e mais ampla de segurança nacional, tendem a 

optar por perspectivas analíticas alternativas, que sugiram, definições diferentes nesta 

temática.  

As contribuições da Escola de Copenhagen, surgem no Pós Guerra Fria, com a Barry 

Buzan e Ole Weaver com a publicação de livros e artigos sobre a teoria dos complexos 

regionais de segurança e principalmente conceitos de segurança social e securitização 

(BUZAN, 2012, p. 321). Buzan se baseou em Richard Ulman e sua ampliação do conceito de 

Segurança (KATZENSTEIN, 1996, p.12). Seguindo-se a isso um movimento de abertura para 

o estudo de novas dimensões de segurança, novos níveis de análise, e a ampliação dos estudos 

para outras fontes de ameaça. 

Nesse sentido, Buzan e a Escola de Copenhagen estabelecem 5 setores nos quais as 

ameaças se estruturam: dimensão militar, dimensão política, dimensão econômica, dimensão 

social e dimensão ambiental. Cada dimensão poderá estar ligada a objetos referentes, ou seja, 

a temas que serão percebidos como ameaça existencial.  

A dimensão militar poderá ter como objeto referente o Estado ou outras entidades 

políticas (estatais ou não); a dimensão política poderá ter como objeto referente, por exemplo, 

os princípios constituintes do Estado, como a soberania ou uma certa ideologia; a dimensão 

econômica poderá ter como objeto securitizado, por exemplo, o regime financeiro global; A 

dimensão societal pode securitizar, por exemplo identidades coletivas de povos, etnias, 

religiões; a dimensão ambiental poderá ter como objeto referente a biosfera, ecossistemas 

diversos, preservação de espécies, temperatura global, etc.  

No conceito de securitização, atores securitizantes (quem reivindica a existência de 

uma ameaça) irão declarar que os objetos referentes (temas que podem ser percebidos como 
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ameaça existencial) têm sua existência ameaçada. Pensar securitização, seria então, colocar 

determinados temas nas agendas políticas, como graves ameaças à segurança, que admitiriam 

como consequência, o uso de medidas extraordinárias, até que a situação voltasse a sua 

normalização e o objeto securitizado, volte ao seu estado de normalidade, dessecuritização 

(BUZAN, 2012) 

Ao contrário do que aconteceu com o termo segurança, a definição de Defesa 

permaneceu restrita ao nível estatal e ligada à dimensão estratégica político-militar, onde há 

competição entre Estados nacionais. Com a perda do poder analítico da palavra Defesa, a 

literatura passa a utilizar a expressão segurança e defesa, de modo amplo, abarcando diversas 

temáticas. Tal perspectiva multidimensional, acaba trazendo dois problemas: a fragmentação 

dos estudos de segurança em perspectivas diferentes, havendo a possibilidade destes, 

perderem a coerência; a defesa acaba sendo relegada ao status de não importância, apesar de a 

geopolítica entre os Estados estar continuamente ativa (MEDEIROS FILHO, 2018, p. 8, 9). 

Na busca da superação deste vazio conceitual, estudiosos tentaram ressignificar os 

conceitos de segurança e defesa a partir de quatro perspectivas: 1. A Clássica, onde segurança 

é a sensação, e Defesa é o conjunto de ações para obter aquela sensação; neste caso o objeto 

referente é o Estado. 2. Indefinida, onde segurança e defesa são um campo único. 3. 

Segurança Hifenizada por adjetivo, seria quando a palavra segurança fosse complementada 

pelo objeto de referência, para qualificá-lo em um nível de análise, como por exemplo, 

segurança-ambiental. A problemática nesta perspectiva está no fato de que ela se adequa 

melhor à ideia de unidades coletivas como, segurança nacional, pressupondo a condição de 

soberania do Estado. A segurança humana, por sua vez, pressupõe a emancipação do 

indivíduo da organização política estatal. Ou seja, há incongruência, pois, uma se oporia à 

outra. 4. Oposição, segurança x defesa, onde defesa se resumiria a ações militares da FA, para 

garantir integridade territorial, soberania e independência. E segurança estaria ligada ao 

aparato policial e combate ao crime de qualquer ordem. O principal problema desta 

perspectiva é que a tradição bifocal, não responde nem atende ao contexto das ameaças 

emergentes (MEDEIROS FILHO e VAZ, 2021, p. 94, 95).  

A respeito dos processos de securitização, Fagundes (2019) argumenta que os ilícitos 

transnacionais, entendidos como fonte de ameaça, são colocados como questão de segurança 

nacional mobilizando, ações de urgência por parte do Estado. E conforme sua análise, as 

políticas implantadas até então, advindas de um processo securitizador, não dão conta de 

abarcar toda peculiaridade e amplitude que as questões de segurança demandam e que 

abrangem as questões sociais, políticas e econômicas. Para ela, é necessário debate mais 
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amplo a respeito das questões de segurança. Aponta que políticas públicas de controle da 

região de fronteira, mesmo com sua militarização, são insuficientes, ineficazes e denotam 

apenas uma tentativa de demonstrar capacidade de controle de território e empoderamento do 

Estado.   

Quanto a esta questão de inefetividade das fronteiras, Medeiros Filho e Vaz (2021) 

observam que na América do sul as maiores ameaças vêm da incapacidade de os Estados 

adotarem política pública, para questões sociais e parar a penetração do crime organizado 

transnacional na sociedade. Ou seja, ocorre o oposto do dilema da segurança. Nesse caso, 

quanto menos o Estado vizinho cuida da sua segurança, maior insegurança meu país tem. Isso 

é o quem vem ocorrendo nos países lindeiros ao Brasil e nos atinge diretamente. Por isso, 

apenas se limitar a proteção e dissuadir o crime na fronteira não é suficiente. Nas palavras dos 

autores: “nesse caso, os problemas principais que envolvem os países da região, não seriam 

“de” fronteira (questões geopolíticas), mas se fazem presentes também “na” fronteira 

(questões securitárias)” emergentes (MEDEIROS FILHO e VAZ, 2021, p. 87) 

De fato, como colocado por Fagundes, a securitização das fronteiras e a restrita 

abrangência das ações de segurança das FA àquele lugar, não tem alcançado total sucesso, 

como vimos acima. Pois, a criminalidade que entra por aquela região, se reflete e se espalha 

com muita intensidade para dentro das fronteiras do Brasil. Essa questão fica bem mais clara, 

se olharmos da perspectiva de que as redes de tráfico formam territorialidades que se 

estendem para além das divisões regionais e internacionais (MACHADO, 2005), como já 

vimos extensamente. E que os mesmos atores que agem nas fronteiras, também agem no 

interior da região amazônica, não só na prática de narcotráfico, mas por meio da convergência 

de suas atividades criminosas, praticando crimes que vão de encontro sim, à segurança 

nacional.  

Em ensaio publicado, Medeiros Filho (2018), propõe que os riscos e desafios 

transnacionais sinalizam não serem apenas conjunturais ou temporais, principalmente porque 

estes têm gerado uma indefinição no papel das agências de Estado que são responsáveis pelo 

uso legítimo da violência. ‘O crescimento das ameaças emergentes de caráter transnacional 

indica possíveis novas abordagens por parte dos Estados, unindo capacidade de suas forças para o 

enfrentamento dessas questões de forma integrada’ (MEDEIROS FILHO, 2018, p. 13). 

Tal entendimento, nos leva a perceber que, de fato, a simples securitização temporária 

de uma região, não seria a solução para as demandas que tem ocorrido na região amazônica, 

principalmente, por causa da convergência criminal e todo sistema complexo que esta 

envolve. Necessitando ações permanentes de intensiva intervenção do Estado, ampliadas para 
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alcançar as regiões e os ativos estratégicos, elencados na CF, PND, END e como proposto 

neste trabalho.  

Em palestra realizada no Seminário de Defesa Nacional do IDESF2, o Prof. Alcides 

Costa Vaz da UNB, relatou que o espaço adjacente do entorno estratégico brasileiro é 

marcado por grande instabilidade fortemente associada a violência do crime organizado. E, 

que apesar de os principais centros de Estudos Internacionais de Segurança verem de forma 

secundária (prioridade são as questões Colombianas), o Brasil tem despontado por causa da 

internacionalização do crime organizado brasileiro. 

Nesse caso, por causa do PCC, que está presente (Paraguai, Bolívia, Peru Colômbia, 

Ístimo Centro-Americano, costa africana e muito possivelmente em alguns países europeus). 

O que, novamente repetimos, demonstra a tese da capacidade do crime organizado formar 

redes por meio da transnacionalização e territorialização. No Brasil, percebemos isso, 

justamente, na apropriação que o crime faz, pela convergência criminal, dos recursos naturais 

brasileiros para perpetração do crime, obtenção de maiores lucros, ou acesso às 

municipalidades para distribuição, aliciamento e violência.  

O pesquisador informa que, o contexto e dinâmicas culturais econômicas, sociais e 

políticas podem ser um fomentador de ações mais extremas de violência (terrorismo), também 

por parte do crime organizado, como recurso tático, e em sua opinião isso deve ser uma 

preocupação para o Estado brasileiro. Isso porque, toda a nossa região, tem potencialidades de 

gerar fatores de insegurança que podem se expressar no território e no entorno brasileiro.  

Devido a insuficiência no aparato de segurança interna dos países sul-americanos, em 

geral, tem cabido às FA desempenhar certo papel de enfrentamento ao crime organizado, 

distúrbios civis devido à instabilidade política e, como por exemplo, no Peru, conflitos devido 

ao acesso ao controle de recursos naturais. 

Argumenta que na nossa região, Segurança e Defesa tem formado um enlace, em 

intensidades diferentes, num panorama diverso de ameaças.  

Para a maioria dos países da região, não obstante a existência de alguns contenciosos 
territoriais, a maior percepção de ameaça à segurança nacional parece dizer respeito 
ao enlace de fatores e dinâmicas de insegurança no plano doméstico e aqueles de 
natureza e alcance transnacional, colocando em questão dimensões da soberania 
interna e conduzindo, paulatinamente, a uma concepção unificada de segurança e 
defesa (MEDEIROS FILHO e VAZ, 2021, p. 87, apud DONADIO, 2011, p. 122). 

 

Na sua opinião não deve haver uma alteração do ponto de vista institucional ou 

operacional no aparato de Segurança ou Defesa. Mas de modo geral, pelo fato de as ameaças 

à segurança serem multidimensionais, as FA estarão expostas às demandas da segurança. 
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De fato, observamos tal enlace entre segurança e defesa, como colocado por VAZ 

(2020), quando consideramos que a convergência criminal na Amazônia brasileira, implica 

diretamente à segurança pública e ao mesmo tempo se coloca como potencial propulsor de 

ameaça exógena; tal convergência não tem caráter apenas conjuntural, por se tratar de ação 

criminal recorrente, dentro do território brasileiro, com consequências internacionais, para 

soberania do Brasil.  

Com a possibilidade de um enlace entre a segurança e a defesa, em que ambas operem 

cooperativamente, sem a anulação das características principais de uma ou outra, para atuação 

num cenário de convergência criminal - acreditamos que seria possível a construção de uma 

quinta perspectiva para conceituação de segurança e defesa - para além da clássica, 

hifenizada, humana e de oposição. Tese que fica a ser provada e testada em um trabalho 

posterior. 

Nesse sentido, também acreditamos que a convergência criminal se coaduna com a 

zona cinzenta, proposta por Medeiros Filho (2018). Ele explica o que vem a ser área cinzenta, 

ao utilizar um exemplo de ameaças na Colômbia: 

 

“Chamamos de “zona de atuação cinzenta” a interseção entre a “segurança pública” 
e a “segurança nacional”. Por fim, buscamos identificar ameaças de diferentes 
naturezas numeradas de 1 a 6. Tendo por referência o Estado Nacional colombiano, 
por exemplo, essas ameaças poderiam representar as seguintes questões: (1) 
ambientais (aquecimento global); (2) cybercrime; (3) contenciosos fronteiriços; (4) 
terrorismo; (5) insurgência criminal e (6) furto e roubo. (MEDEIROS FILHO, 2018, 
p. 12). 
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Gráfico 2. Zona de atuação cinzenta, segundo Medeiros Filho 

 
Fonte: Medeiros Filho (2018) 

 
 

Por congregar ao mesmo tempo tráfico internacional de drogas, contrabando, 

pirataria, assaltos, assassinatos, lavagem de dinheiro, desmatamento, venda internacional de 

madeira ilegal - dentre outros crimes que transitam entre a segurança pública e a segurança 

internacional - podemos dizer que a área cinzenta, em muitos aspectos, também poderia ser 

chamada de área de convergência criminal. 

Na América do Sul os conflitos estão associados preponderantemente, a conflitos de 

natureza político-ideológico, que geram crises de governabilidade para facilitação do acesso e 

controle dos recursos naturais, disputas intraestatais por proeminência e controle territorial. 

Como por exemplo, o enfrentamento aos grupos de crime organizado ou conflitos em 

territórios indígenas, envolvendo terras e recursos naturais, no Brasil. Tal situação, que não é 

peculiar apenas ao Brasil, traz como temos visto, insegurança, altos índices de violência e 

preocupações quanto à defesa. Mas apesar disto, como vimos até aqui, a região não está livre 

das ameaças geopolíticas na perspectiva regional e global (MEDEIROS FILHO e VAZ, 2021, 

p. 86 e 88). 

 
 
 
 
 



93 
 

6.1 ATAQUE AOS RECURSOS FINANCEIROS DO TRÁFICO NO BRASIL (2019-2021) 
Análise 

 
Como temos visto até aqui, a quantidade de dinheiro que circula entre as ações 

criminais é realmente vultosa. Segundo Miklaucic e Brewer (2013), para parar o tráfico 

internacional de narcóticos e as redes de lavagem de dinheiro, deve-se limitar o acesso da 

criminalidade ao sistema financeiro global. Isto, porque quase 95% da lavagem de dinheiro 

passa despercebida. Para eles, a comunidade internacional deveria ser mais proativa e 

determinada na busca do dinheiro que permite a esses grupos operar. E que s governos devem 

se engajar agressivamente o setor financeiro e estabelecer parcerias que reduzam a 

vulnerabilidade das instituições financeiras e aumentem a eficácia dos procedimentos de 

combate à lavagem de dinheiro (MIKLAUCIC E BREWER, 2013). 

Como vimos anteriormente, alguns fatores têm se colocado como brechas que dão 

oportunidade para atuação do narcotráfico, e ampliação de seus sistemas criminais complexos 

e maximização de seus lucros. O relatório Cartografias da Amazônia, aponta, como vimos, 

que a falta de visão das autoridades em ver o urbano/rural/cidade/floresta como um todo é 

uma das causas preponderantes. Conforme a proposta deste trabalho, de fato, estes pontos e 

regiões frágeis deveriam ser enxergados e tratados como elos da rede que compõem o sistema 

do narcotráfico. Sendo possível, a partir daí, ter uma visão do todo, como um sistema 

complexo, onde estas áreas estão interligadas pela própria territorialidade do narcotráfico.   

O relatório de Cartografias da Amazônia também aponta como fragilidade, a falha na 

integração dos órgãos federativos e do estado e punições leves.  

A despeito disso, algumas iniciativas têm sido realizadas e se mostrado positivas, 

com bons resultados. Segundo dados do INPE, em relação ao início da série histórica de 

desmatamento na Amazônia, em 2015, houve uma redução de 19% no desmatamento no mês 

de novembro de 2021. E de 12% no acumulado de agosto a novembro, em relação ao ano 

anterior. Também houve um maior número de ações conjuntas para combate a crimes 

ambientais, em cerca de 114% em relação a 2020. (BRASIL, 2021, s/p) 

Tais informações comprovam que o trabalho no meio ambiente amazônico, no que 

tange a crimes transnacionais e meio ambiente, precisam ser realizados de forma integrada 

entre ministérios, Forças Armadas, PF, Forças de Segurança, IBAMA, estados e municípios. 

Há necessidade de atuação conjunta e coordenada.  

A partir da convergência criminal e o entendimento de numa relação mutualística, o 

crime organizado tem feito associações com outros grupos e agregando a seus negócios 

ilegais anteriores, outros com um novo foco predominantemente no crime ambiental, que 
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como vimos, se expõe internacionalmente. Atraindo a atenção por uma suposta ingerência e 

inabilidade para lidar com o crime transnacional, e servindo de narrativa e argumento para 

que se tenha uma internacionalização da Amazônia. O que se tornaria grave ameaça à 

soberania do país. 

Nesse sentido, a respeito das operações conjuntas das FA e outras agências, contra o 

narcotráfico para dentro das fronteiras do Brasil na região amazônica, a hipótese que 

havíamos proposto anteriormente, era que haveria base legal para tal. Mas a hipótese se 

comprovou equivocada. Isto, pelo fato de não haver possibilidade legal, de ação das FA em 

operações subsidiárias, no combate ao narcotráfico, fora do ambiente de fronteiras.  

Uma legislação que contemplasse a ligação (convergência criminal) entre os sistemas 

complexos do crime ambiental e crime organizado transnacional – que se localizam na zona 

de atuação cinzenta, como proposta por Medeiros Filho e Vaz (2021) – poderia ter maior 

efetividade com a ação das FA de forma sistemática com pelotões especializados. Talvez 

resultasse em uma maior eficiência na contenção da criminalidade em ambiente amazônico, 

reduzindo também, como consequência a distribuição de drogas pelo país e virtualmente a 

violência gerada por ela. 

A despeito da inexistência desse tipo de legislação, tem-se desenvolvido no Brasil 

algumas políticas mais abrangentes, que envolvem e integram as várias dimensões da 

sociedade, no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Percebemos que tem havido 

uma certa movimentação no sentido de articular meios para que se possa configurar propostas 

de políticas mais completas e abrangentes em segurança pública em todo Brasil.  

Por exemplo, em Seminário promovido pelo GSI da Presidência da República do 

Brasil, no mês de julho de 2020, o secretário nacional de políticas sobre drogas do Ministério 

da Justiça, Luiz Beggiora, informou que no ano de 2019 alguma legislação nesse sentido foi 

produzida, pelo sistema nacional de políticas sobre drogas, inclusive a Política Nacional 

Sobre Drogas.  

O Decreto n. 9761 de 11/04/2019, prevê que o Conselho Nacional de Política sobre 

Drogas (ações de governança – gestão, pesquisa e formação), o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (redução de oferta – investigação regularização e órgãos do MJ), assim 

como o Ministério da Cidadania (para ações de redução da demanda- cuidado e prevenção), 

sejam em conjunto os Pilares da Política Nacional sobre Drogas, que trabalharão em conjunto 

com GSI, Educação, Defesa, Mulher Família e DH, MRE, Saúde e ANVISA e órgãos 

estaduais.  
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O CONAD (órgão do Superior Permanente Sistema Nacional de Políticas sobre 

Drogas) foi reformulado pelo Decreto 9926 de 19/07/2019, e já tem resoluções e portarias 

aprovadas sobre propaganda e prevenção) Presidido pelo ministro da justiça e com colegiado 

com representantes ministérios e membros dos estados que tratem do assunto de drogas. 

 Em 2019 foi editado o Decreto n. 9.761/2019, que regulamenta a Política Nacional 

sobre Drogas, atualmente vigente, promovendo ajustes na Governança da Política Nacional de 

Drogas. O Plano trata da dimensão estratégica (problemas sociais, eixos de atuação, objetivos 

e metas) dimensão tática (iniciativas, compromissos e dimensão operacional). Prevê ações de 

combate à corrupção, lavagem de dinheiro, ao crime organizado, e a gestão de ativos 

criminais vinculados ao narcotráfico. Reitera que desde 2019, a PF e Polícias estaduais têm 

trabalhado com enfoque de descapitalização do narcotráfico para enfraquecimento do mesmo, 

em complementação a prisão e apreensão de drogas e descaminhos. 

A alteração legislativa ocorrida no ano 2019 (leis 13840 e 13886) e a mudança de 

foco, proporcionou em 2019 mesmo, que a FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas), recolhesse 

por meio de leilões, a quantia de R$ 91.736.649,00 com bens do crime organizado, e em 2020 

até julho, já havia sido alcançado o valor de R$93.633.963,00.  

Segundo a Receita Federal, entre 2020 e 2021, foram retirados do tráfico de drogas 

108 toneladas de drogas entre cocaína e maconha, no valor de 10 bilhões de reais. (SindiFisco 

Nacional, 2021, s/p). O que denota, ao nosso ver, uma boa estratégia para início do 

desmantelamento das redes criminais.  

Foi mencionado que a SENAD tenta implantar um ciclo virtuoso, que após a 

apreensão, os ativos criminais geram recursos por meio de leilão dos bens, para fomento, 

modernização, capacitação e fortalecimento dos órgãos de segurança pública.  

 

 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
 

De acordo com o que foi abordado neste trabalho, por meio da sequência de 

informações, pudemos verificar que, nossa hipótese de que de fato, um dos principais acessos 

à Amazônia é realizado por meio das hidrovias.  

Que a diversificação de crimes o COT por meio da convergência criminal para crimes 

ambientais de toda espécie, tem alcançado sucesso no ambiente amazônico.  

De fato, as FA, têm condições materiais para atuar contra a logística do narcotráfico 

em colaboração com as agências de segurança pública - por meio de operações conjuntas ou 
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interagências - em todo ambiente amazônico, por sua capacidade logística, expertise e 

capilaridade para atender grandes extensões territoriais e de hidrovias em selva de mata 

fechada, não cobertas por aquelas agências. E condições por sua presença, de inibir possíveis 

ameaças aos recursos estratégicos de interesse nacional, nestes locais. Mas, não possui 

amparo legal para ações relacionadas ao combate ao narcotráfico, ou que pela convergência 

criminal, estejam ligadas a ele,  em áreas que não sejam de fronteiras.  

Observamos que o número de apreensões e desarticulação de redes criminosas tem 

acontecido, mas, devido às grandes extensões territoriais, o aspecto físico de floresta 

latifoliada de mata fechada da Floresta Amazônica, o número restrito de agentes, e a 

habilidade que os narcotraficantes possuem para articular suas redes e logística, a ação de 

combate e prevenção ao crime, não tem dado conta de impedir que a droga chegue e seja 

despachada por terra para o sul do estado, por rio para outros entrepostos como 

Breves/Marajó, Barcarena, e Belém, e para o exterior. 

A esta situação agrega-se o fato de haver confluência da combinação da atividade de 

narcotráfico com outras atividades criminosas, especialmente do meio ambiente - com 

objetivo de gerar maiores lucros, dominar territorialidades e aumentar o poderio. O que 

chamamos de convergência criminal, gera aumento da violência nas principais cidades, no 

interior e nas florestas da região amazônica, por onde seguem as rotas do narcotráfico.  

Em decorrência da precariedade da presença do Estado, a região amazônica se torna 

fragilizada pela falta de controle sobre a ação do narcotráfico, que transita por corredores e 

redes de consumo (COUTO, 2020). E o que, segundo vimos neste trabalho, pode reforçar o 

discurso estrangeiro de necessidade de intervenção internacional naquela região. 

 A despeito dessa situação, segundo a SEGUP, as apreensões entre 2021 bateram 

recordes históricos de apreensões de drogas no estado, sendo os anos com maiores apreensões 

que se tem registro. 

Observamos a tendência de que, à medida que o Estado se organiza, ocupa os vazios 

territoriais, investe em inteligência, no aumento do contingente de seus agentes de segurança 

pública, e nas capacitações para aquelas áreas específicas, como por exemplo, a capacitação 

em Operações Fluviais - mais difícil fica o trânsito para o crime organizado. 

Notamos que as atividades que são feitas em cooperação entre as diversas agências, e 

as FA sejam em áreas secas ou molhadas, são as mais complexas e as que sugerem ter 

melhores resultados no que diz respeito a desarticulações de redes de narcotraficantes, prisões 

e apreensões de tonelagens de drogas. 
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Um quadro atualizado e completo do crime organizado que permita dar conta de suas 

manifestações numa região, como por exemplo a amazônica, como visto acima, não existirá 

sem pessoal e equipamentos para atividades de inteligência e segurança pública. Assim como 

programas no âmbito educativo ou social, se não houver treinamento, equipamento, recursos 

financeiros e pessoal, tendo em vista o tamanho continental da região.  

Mas ainda mais importante, é a necessidade de um Projeto Nacional, que integre 

efetiva e completamente, de forma sustentável, a Amazônia brasileira ao Brasil e à sua 

economia nacional, para consequente fortalecimento da região amazônica, do Poder Nacional 

para proteção do país, projeção do Brasil como potência amazônica e líder regional 

respeitado. 
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