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RESUMO 

 

O Brasil é um País com dimensões continentais que ocupa posição de destaque na 

América do Sul, possuindo fronteiras consolidadas com dez países da região. Seu 

território abriga a maior floresta tropical e bacia hidrográfica do planeta, garantindo 

posição de destaque no cenário internacional. Tais características garantem uma 

quantidade de recursos que permitirão a sobrevivência de futuras gerações. No 

entanto, em um ambiente complexo, ambíguo, vulnerável e incerto, as ameaças se 

apresentam de forma difusa. As tradicionais, fundamentadas no conflito entre 

estados, estão sendo substituídas por novos atores. A retórica da necessidade de 

preservação ambiental propugnada por organismos estatais e não estatais tem 

servido ao longo dos anos para o estabelecimento de propostas que, em última 

análise, tem potencial para restringir a capacidade de atuação pelos países 

detentores de tais recursos. Nesse sentido, o Brasil, alicerçado pelas suas Forças 

Armadas, elementos indispensáveis para o funcionamento do Estado, deve estar em 

condições de se contrapor a possíveis tentativas de violação da soberania nacional. 

 
 
 
Palavras-chave: Amazônia. Ameaças. Defesa 
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ABSTRACT 

 

Brazil is a country with continental dimensions that occupies a prominent position in 

South America with consolidated borders with ten South countries. Its territory 

houses the largest tropical rainforest and watershed on the planet, ensuring 

relevance in the international scenario. Such features guarantee a wealth of 

resources that will allow future generations to survive. However, in a complex, 

ambiguous, vulnerable, and uncertain environment, threats present themselves 

diffusely. The traditional ones, based on the conflict between states, are being 

replaced by new actors. The rhetoric of the need for environmental preservation, 

advocated by state and non-state bodies has served over the years to establish 

proposals that ultimately have the potential to restrict the ability of the holders of such 

resources to act. In this sense, Brazil, based on its Armed Forces, indispensable 

elements for the functioning of the State, must be in a position to counter possible 

attempts to violate national sovereignty. 

 
 
Keywords: Amazon. Theats. Defense 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O Brasil é um País com dimensões continentais, que ocupa posição de 

destaque na América do Sul. Sua superfície, segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), é de 8.515.767 km². O referido órgão estima que, 

no corrente ano, a população do País seja de aproximadamente 210 milhões de 

habitantes.  

É a maior nação do subcontinente, possuindo fronteiras consolidadas com 10 

países, totalizando 16.894 km (FUNAG, 2019). Tal situação se deve ao fato da 

realização de tratados, que foram primordiais para a política de estreitamento das 

relações diplomáticas entre o Brasil e as demais nações da América do Sul.  

Todavia, a permeabilidade da fronteira brasileira é um problema conhecido pela 

sociedade nacional de longa data. De acordo com a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP, 2014), a extensa faixa de fronteira terrestre do 

BRASIL favorece a ocorrência de crimes transnacionais, como o tráfico de drogas, o 

tráfico de armas e o tráfico de munições, entre outros.  

Essa vulnerabilidade propiciou um ambiente favorável à infiltração de 

organizações criminosas, as quais têm estabelecido bases ao longo da fronteira, 

com intuito de despachar, para o território brasileiro, grandes carregamentos de 

drogas, armas e munições, os quais impactam de forma considerável nos índices de 

violência nas principais capitais do País. 

Segundo Sanderson (2018), o Brasil é limítrofe dos principais produtores de 

drogas do cenário internacional. Os três maiores cultivadores da folha de coca são a 

Colômbia, o Peru e a Bolívia. O Paraguai, por sua vez, é um dos maiores produtores 

de maconha do mundo. 

Cabe ressaltar, a importância da Amazônia no cenário geopolítico da América 

do Sul. De acordo com Filho (2015), a Região Pan-Amazônia é a maior floresta 

tropical e bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 7,8 milhões de km², 

distribuídos entre 9 (nove) países. 

A área definida como Amazônia Legal detém 59% do território brasileiro e 

possui 13.190 km de fronteiras com os seguintes países vizinhos: Bolívia, Colômbia, 

Guiana, Guiana Francesa (França), Peru, Suriname e Venezuela. Ademais, 

concentra cerca de 25.000 km de vias navegáveis dentro de nove estados do País. 
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País Superfície Total  Superfície amazônica Amazônia (%) 

Brasil 8.515.767 5.006.316 58,8 

Bolívia 1.098.581 475.278 43,3 

Colômbia 1.138.910 483.119 42,4 

Equador 248.406 116.604 46,9 

Guiana 214.969 214.969 100 

Guiana Francesa 86.504 86.504 100 

Peru 1.285.215 782.820 60,9 

Suriname 163.820 163.820 100 

Venezuela 916.445 453.915 49,5 

Tabela 1: Extensão total (km2) da região Amazônica em comparação com o território continental de 
cada País 
 Fonte: Pio Penna Filho (2015).  

 

Cabe destacar, a inclusão da temática ambiental na agenda internacional. 

Segundo a publicação Cenários para o Desenvolvimento - Brasil 2035, editada pelo 

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

Amazônia deverá continuar como foco de tensão envolvendo tanto atores estatais 

quanto não estatais. O motivo será a vulnerabilidade da região perante novas 

ameaças, como o crime organizado transnacional, biopirataria, entre outros, sob os 

auspícios da necessidade de preservação do meio ambiente. 

Uma das atribuições do Estado é prover a segurança e a defesa necessárias 

para que a sociedade possa alcançar os seus objetivos e garantindo a manutenção 

da soberania. Nesse contexto, os instrumentos militares que o Brasil dispõe para a 

sua defesa são as Forças Armadas, compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército 

Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira. Tais instituições compõem a estrutura 

organizacional do Ministério da Defesa (MD) e devem ter a capacidade de assegurar 

a integridade do território e a defesa dos interesses nacionais.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo apresentar as ameaças 

para o Estado Brasileiro, na defesa da Amazônia. Para tal, foi apresentada no 

capítulo 2 uma base conceitual para a compreensão do problema, com a descrição 

dos principais aspectos da região bem como a Documentação Normativa que trata 

do tema Defesa. No capítulo 3, foram descritas principais as ameaças e no capítulo 

4, as considerações finais.  
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1.1 O PROBLEMA  

 
Diante do exposto, o estudo se fundamentou no seguinte problema: 

Quais são as principais ameaças internas e externas, para o Estado 

Brasileiro, na defesa da Região Amazônica?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 
Essa seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos. O primeiro é 

o resultado alcançado e, normalmente, corresponde ao problema redigido na forma 

afirmativa. Já os objetivos específicos são metas atingidas, para se chegar ao 

objetivo geral.  

 

Objetivo geral  

– Determinar as ameaças para o Estado Brasileiro na defesa da Região 

Amazônica. 

Objetivos específicos  

a)  Descrever os principais conceitos relacionados ao tema Defesa Nacional; 

b) Descrever as principais ameaças, para o Estado Brasileiro, na defesa da 

Região Amazônica. 

 

1.3 ARGUMENTOS 

 
Segundo relatório da Assessoria de Planejamento, do Ministério da Defesa do 

Brasil (2017), estima-se que nas próximas décadas a população mundial mantenha 

um ritmo de crescimento vindo a atingir de 8 a 10 bilhões de habitantes em 2039. Tal 

cenário tende a impulsionar a demanda por alimentos e por recursos naturais. 

O aumento da demanda poderia provocar escassez desses recursos, 

levando países com excedentes de poder a utilizá-los na garantia de novas 

fontes de suprimentos além-fronteiras. 

No que se refere aos recursos naturais, a água e a biodiversidade, sua 

distribuição pelo planeta não se dá de forma equitativa, o que torna determinadas 

regiões, onde eles se encontram em abundância, dotado de elevado valor 

geopolítico. 
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Diante desse quadro, Paiva (2015) afirma que é lícito supor a exploração 

internacional da Amazônia como um “domínio global comum” da mesma forma que 

os oceanos, as regiões polares em virtude das imensas áreas inexploradas e do 

discurso ambientalista que costuma classificá-la como vital para o equilíbrio 

ecológico global. Nesse sentido, os países amazônicos podem ter a soberania plena 

sobre a região contestada e ameaçada de limitação ou compartilhamento. 

Esse fato também traz, para países ainda em desenvolvimento, o possível 

agravamento das tensões sociais internas, gerando quadro de instabilidade social, 

além da atuação de atores estatais na procura de bens de consumo para o 

atendimento das necessidades de suas sociedades. 

 No caso particular da Amazônia brasileira, por sua riqueza e exuberância, 

para o quadro do seu desenvolvimento e defesa é necessário gerar um cenário por 

onde considere as reais ameaças a essa região, tão rica em recursos de toda 

ordem. 

 Não obstante, tendo em vista o quadro de instabilidade social, aliado a um 

potencial mercado consumidor, é possível haver um incremento do crime organizado 

transnacional na América do Sul. Nesse sentido, em virtude das oportunidades de 

lucro decorrentes da venda de drogas e crimes conexos, como o tráfico de armas, o 

poder das organizações criminosas, em muitos casos poderá suplantar a capacidade 

dos órgãos de segurança pública sul americana, trazendo implicações para a área 

de Defesa no Brasil, com a necessidade de intervenção das Forças Armadas. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 
A pesquisa levantou as principais ameaças para o Estado Brasileiro, no que se 

refere ao tema Defesa na Região Amazônica. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA  

 
A pesquisa levantou as principais ameaças, no âmbito interno e externo, para a 

defesa da região Amazônica de modo que sirva como um diagnóstico para 

elaboração de políticas e estratégias ligadas ao tema. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

  
2.1 A REGIÃO AMAZÔNICA 

 
2.1.1 Aspectos Fisiográficos 

 

A Amazônia Legal compreende o recorte territorial estabelecido no Art. 2º da 

Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, modificado pelo Art. 45 da Lei 

Complementar no 31, de 11 de outubro de 1977 e posteriormente pela Constituição 

Federal de 1988. 

Tal denominação foi criada com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da 

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

Os estados que a compõem são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e 4 municípios do estado de 

Goiás1, abrangendo uma área que corresponde a toda a Europa Ocidental.  

 

   Figura 1: Amazônia Legal em comparação com outros países. 
    Fonte: World Bank. Disponível em https://www.slideshare.net/timedianeira/amaznia-5307901.  

                                                 
1 Informações disponíveis em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-

regionais/15844-zee-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e>. Acesso em:13 de agosto de 2019. 

https://www.slideshare.net/timedianeira/amaznia-5307901
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15844-zee-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-regionais/15844-zee-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e
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Unidades da Federação 

Área da Amazônia Legal 

Total (km²) 

5.016.136,6 

Participação percentual 

100% 

Goiás 2.798,8 0,1 

Amapá 142.814,6 2,8 

Acre 164.331,4 3,3 

Roraima 224.299,0 4,5 

Rondônia 237.576,2 4,7 

Maranhão  262.735,7 5,2 

Tocantins 271.537,6 5,4 

Mato Grosso 903.357,9 18,0 

Pará 1.247.689,5 24,9 

Amazonas 1.558.995,7 31,1 

Tabela 2 - Área da Amazônia Legal, total e participação percentual, em ordem crescente, segundo as 
Unidades da Federação que a compõem – 2010. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 
Banco de Dados e Informações Ambientais. 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1: Distribuição percentual da área da Amazônia Legal e das demais regiões do Brasil - 2010 
Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 
Banco de Dados e Informações Ambientais. 
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 Nessa região encontra-se a totalidade do Bioma Amazônia, que é o mais 

extenso dos biomas brasileiros, e cerca de 20%, do Bioma Cerrado. A Amazônia 

abriga a maior floresta tropical do mundo, correspondendo a 1/3 das florestas 

tropicais úmidas do planeta, com um número ainda longe de ser precisado de 

espécies vegetal e animal, muitas delas endêmicas.  

 Cerca de quatro milhões de quilômetros quadrados da Amazônia brasileira 

eram originalmente recobertos por florestas. A área desmatada na Amazônia é da 

ordem de 15% da área total. O processo de desmatamento acentuou-se nas últimas 

quatro décadas, concentrado nas bordas sul e leste da Amazônia Legal (IBGE, 

2011). 

 Ocupando uma área total de 6.925.674 km², desde as nascentes do rio 

Amazonas nos Andes Peruanos até sua foz no Oceano Atlântico, a Região 

Hidrográfica Amazônica, tem no Brasil 63,88% do seu território. Nos demais países 

que a compõem, em uma visão continental, portanto, a região tem respectivamente: 

16,14% na Colômbia, 15,61% na Bolívia, 2,31 % no Equador, 1,35 % na Guiana, 

0,60 % no Peru e 0,11% na Venezuela, de participação em sua área total. 

A hidrografia apresenta, além do curso principal, o rio Solimões/Amazonas, 

com dimensões de mais de 6.000 km da nascente até a foz, tributários de grande 

monta responsáveis pela maior descarga de água doce lançada aos oceanos. 

Assim, um vasto conjunto de rios e cursos de água de menor extensão e volume 

constituem uma grande rede natural apta ao transporte fluvial. 

Em relação à cobertura vegetal, há grande variedade de formações florestais 

e de campos. A Amazônia é conhecida como a região que abriga a maior 

biodiversidade do planeta e a sua vegetação varia de uma cobertura baixa em 

altitude, na porção andina, até a floresta tropical úmida Amazônica, ou Hileia. Essa 

cobertura se estende por cerca de 5.000.000 km2, perfazendo aproximadamente 

70% da totalidade da Bacia Hidrográfica continental, portanto indo além da área da 

Região Hidrográfica (MMA, 2006). 

Na Amazônia há ocorrência de terrenos de todas as idades, propiciando alto 

potencial em riquezas minerais dentre as quais destacam-se as reservas de ouro, 

pedras preciosas, cassiterita, bauxita, manganês, entre outros (CETEM, 1991).  

Dessa forma, pode-se inferir que a região possui muitas riquezas naturais que 

constituem o potencial econômico para o País. Tais riquezas podem motivar 

conflitos internacionais de natureza e intensidade diversas, como, por exemplo, o 



13 

 

imenso potencial de água doce, recurso que, segundo projeções, pode vir a tornar-

se mundialmente escasso até a primeira metade do século XXI. 

 

 

          Mapa1: Recursos minerais na Amazônia. 
       Fonte: IPEA.Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte – Vol. 3.  

Rio de Janeiro, 2018. 
  
 

 

Mapa 2- Bacia Amazônica. 
Fonte: IPEA.Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Norte - Volume 3. Rio de Janeiro, 2018. 
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2.1.2  Aspectos Políticos 

 

De acordo com Quint (2016), a Amazônia, considerando sua importância 

geopolítica, fruto de suas riquezas naturais, desperta o interesse de outros países, 

face às dificuldades do Estado brasileiro em desenvolver políticas que organizem e 

consolidem sua presença na região. Dessa forma, verifica-se a árdua tarefa de 

integrá-la às demais regiões, de implementar um desenvolvimento responsável e 

sustentável e de defendê-la seja por meio do “soft power”2 ou do “hard power”3. 

Ademais, o autor aduz que para atingir tal efeito desejado é necessário a 

legitimação das Forças Armadas, que de certo modo já foi conquistada. Além disso, 

o trabalho de conscientização acerca da importância de se defender os ativos do 

Brasil deve ser buscado junto aos meios de comunicação, da sociedade e de outros 

segmentos relevantes do País, como o meio acadêmico. 

 Segundo Penna Filho (2015), na perspectiva política dos militares, o dilema 

amazônico, na ótica tradicional da segurança, é muito mais internacional do que 

regional. Ou seja, segundo avaliação do autor não existe receio contra qualquer 

ação dos vizinhos – a não ser a presença de guerrilhas e a ação do narcotráfico –, 

mas sim com a cobiça internacional em torno das riquezas amazônicas. Assim, 

considera tratar-se de uma área relativamente vulnerável e suscetível a múltiplas 

formas de pressão internacional.  

No âmbito regional, na década de 1970, a diplomacia brasileira lançou a 

iniciativa de propor aos demais países da região amazônica (Bolívia, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) um Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA). O propósito inicial era eminentemente político, no sentido de 

mobilizar os demais países a dar mais atenção a uma região que desperta interesse 

de outros da comunidade internacional. Esse interesse na região vem de longa data, 

desde os tempos de descoberta do continente.  

A fim de dar maior vigor na concepção, na operacionalidade e execução de 

projetos voltados para o desenvolvimento da região amazônica, os membros do TCA 

                                                 
2 Utilizado pela primeira vez pelo cientista político Joseph Nye na década de 1980, o termo "poder 
suave" (soft power) designa a capacidade de um Estado ou uma instituição influenciar a opinião 
pública para que seus objetivos sejam cumpridos.  
 
3 Hard power (em português, poder duro ou 'potência coercitiva") é um conceito usado pela vertente 
realista das relações internacionais e designa a capacidade de um corpo político (geralmente, um 
Estado) de influenciar ou exercer poder sobre o comportamento de outro, mediante o emprego de 
recursos militares e econômicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_internacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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criaram, em 1995, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), 

com sede em Brasília, ocorrendo sua formalização em 1998. Tal iniciativa, agora 

com reconhecimento jurídico internacional, visou esvaziar as diversas tentativas de 

tratar os temas da Amazônia em organismos internacionais à revelia dos países 

diretamente interessados, ou seja, dos próprios países amazônicos.   

Há, todavia, um longo caminho a percorrer até que a OTCA possa 

efetivamente atingir resultados concretos, na solução de problemas ligados às 

ameaças não tradicionais (ilícitos transnacionais, narcotráfico e suas derivações, 

biopirataria, escassez de recursos naturais, questão climática, atuação de 

Organizações Não-Governamentais, dentre outras) e às ameaças tradicionais 

ligadas à relativização da soberania nacional sobre o território (QUINT, 2016a).  

 

2.1.3  Aspectos Socioeconômicos 

 

Segundo dados do IBGE, a participação dos municípios da Amazônia Legal4 

no Produto Interno Bruto (PIB) do País cresceu de 6,9%, em 2002, para 8,6%, em 

2016.  

Em 2002, a Amazônia Legal respondia por 14,8% da agropecuária nacional, 

passando a 21,0% em 2016. No referido período a participação da indústria na 

região cresceu de 6,7% para 8,9, nos serviços (exceto a Administração Pública), de 

5,5% para 6,6% e na administração pública, de 10,1% para 12,1%. 

 

                       Gráfico 2: Participação das regiões no PIB do Brasil em 2016 
                       Fonte: IBGE. Disponível em https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. 
                       Elaborado pelo autor. 

                                                 
4 Incluído o estado do Mato Grosso e parte do Maranhão. 

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php


16 

 

 

Mapa 3: Densidade econômica por Município em 2016 
Fonte: IBGE. Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/23419-pib-dos-municipios-2016-semiarido-responde-por-5-1-do-pib-do-
pais. 
 

Verifica-se que a despeito do aumento do índice econômico, ao longo dos 

anos, os estados da Amazônia possuem baixa representatividade na economia do 

Brasil, quando comparada com as demais.  Tal situação ocorre por diversos fatores, 

como a limitação dos modais de transporte, sendo o fluvial o predominante na área, 

o que dificulta a integração com as demais regiões do País, devido a lentidão de 

deslocamento das embarcações de carga e ao regime dos rios.  

Segundo Menezes (2018), a infraestrutura de transporte na Amazônia 

Ocidental é caracterizada pela deficiente rede viária, em todos os modais de 

transporte, em razão da fisiografia, o que a torna altamente restritiva para a 

mobilidade de pessoas e de materiais. 
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Nesse sentido o autor descreve: 

A par da precária infraestrutura de transporte, outro aspecto importante a 
ser ressaltado e que, certamente, contribui para o atraso no 
desenvolvimento do sistema de transporte, são as dificuldades de ordem 
técnica para a execução de obras e serviços de engenharia na Região, fator 
determinante para o prazo de execução estendido de obras, das quais 
destacam-se:   
- dificuldade de obtenção de agregados pétreos5 para uso em obras de 
infraestrutura de transporte;  
- solo com baixa capacidade de suporte, requerendo a estabilização com 
outros materiais naturais ou sintéticos;  
- reduzido período de trabalho anual, devido às chuvas torrenciais do 
inverno amazônico; e - dificuldade logística de aquisição e transporte de 
insumos destinados às obras.  

 

Merece destaque as seguintes considerações do autor: 
 

A par das restrições técnicas, existem outras questões, de igual maneira 
relevantes, que tornam os investimentos em infraestrutura na Região 
difíceis de apresentarem resultados a curto prazo. É o caso das restrições 
impostas por questões de ordem ambiental e indígena, que, via de regra, 
chegam a inviabilizar a manutenção e a ampliação do sistema de transporte 
na Amazônia. (grifo nosso). 

 

Outro aspecto que merece considerações é a questão energética na 

Amazônia. O estado de Roraima é o único do Brasil que não está conectado ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN). O suprimento de energia é realizado 

prioritariamente pela importação, desde 2001, de energia da Venezuela.   

Segundo avaliação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a despeito do 

contrato firmado, em tese, oferecer energia a um custo substancialmente inferior ao 

das termelétricas locais, os constantes desligamentos (82 entre janeiro de 2016 a 

abril de 2018, com tempo médio de 49 minutos) têm ocasionado interrupções no 

fornecimento de energia em Boa Vista, maior acionamento de termelétricas a óleo 

diesel, que até então atuavam de forma complementar. 

Nesse cenário, atendendo à diretriz do Ministério de Minas e Energia (MME) 

de integração de todas as capitais brasileiras ao SIN, a EPE concluiu em 2010 os 

estudos de planejamento para indicar a solução para o problema. O sistema de 

transmissão planejado contempla uma linha de transmissão em 500 kV, circuito 

duplo, Lechuga – Equador – Boa Vista, com extensão total de 716 km.  

Assim, no segundo semestre de 2011 o MME licitou o sistema de 

transmissão, que teve como vencedor a Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

                                                 
5 O autor descreve: “Agregados para Construção Civil são materiais granulares, sem forma e volume 

definidos, de dimensões e propriedades estabelecidas para uso em obras de engenharia civil, tais 
como, a pedra britada, o cascalho e as areias naturais. 
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Transnorte, sendo assinado em 2012 um contrato de Concessão de Serviço Público 

de Transmissão de Energia Elétrica pelo prazo de 30 anos. 

Embora a abertura de processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tenha 

sido solicitada pela SPE Transnorte em 2012 e a licença prévia do empreendimento 

tenha sido emitida em 2015, as dificuldades associadas à travessia da Terra 

Indígena Waimiri Atroari, provocaram a suspensão da Licença Prévia em 2016 e o 

atraso no licenciamento, de forma que até o momento não há previsão para 

conclusão desse empreendimento. 

 

        Mapa 4: Traçado planejado da Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista 
        Fonte: EPE. Disponível em http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/roraima-  
        planejamento-energetico. 

 
  

Pode-se concluir parcialmente que as limitações nos modais de transporte 

são um óbice para o desenvolvimento econômico da região, restringindo a  

mobilização, caso necessário, de meios militares de outras partes do País.  

Ademais, é possível inferir que a legislação ambiental brasileira se caracteriza 

como restritiva demonstrando, no cenário internacional, a preocupação do Estado na 

preservação dos recursos naturais.    

 

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/roraima-
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2.1.4 Aspectos Militares 

 

A presença militar é fundamental para manutenção da soberania na região 

norte do Brasil. Para tal, está previsto na Constituição Federal o seguinte texto: 

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. 

 

O principal órgão operativo da Marinha é o Comando de Operações Navais 

(ComOpNav). Subordinado diretamente ao Comandante da Marinha, o ComOpNav 

é composto por nove Distritos Navais (DN), estando presentes na Amazônia o 4º 

Distrito Naval (Com4ºDN), em Belém-PA e o 9º Distrito Naval (Com9ºDN) em 

Manaus-AM.  

A área sob jurisdição do Com4ºDN corresponde a 23% do território nacional, 

possuindo cerca de 3000 mil milhas de vias fluviais navegáveis, compreendendo os 

Estados do Amapá, Pará, Piauí, e praticamente todo o Maranhão. Sua importância 

estratégica, se deve ao fato da zona de ação estar na fronteira com três países da 

América do Sul (Guiana Francesa, Suriname e Guiana), em uma região que abriga 

significativos estoques de reservas minerais, hídricas e abundante biodiversidade.  

Em sua malha hidrográfica, o grande eixo estratégico é representado pela 

hidrovia Amazônia -Solimões, que permite durante todo o ano a chegada de navios 

de até 10 metros de calado à Manaus e de até 4,5 metros à Tabatinga. 

O Com9ºDN tem como principais tarefas a execução de Operações 

Ribeirinhas, utilizando-se dos seus meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, 

bem como, atividades de Patrulha e de Inspeção Naval, em uma malha hidroviária 

com 22.000 km de extensão, onde trafegam cerca de 35.000 embarcações.  

Além disso, realiza o trabalho assistencial Amazônia, por meio das Atividades 

de Assistência Hospitalar (ASSHOP) e Cívico Sociais (ACISO), com seus navios-

patrulha, de assistência hospitalar e embarcações das Capitanias Fluviais, Agências 

e Delegacias. 
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Mapa 5: Distribuição dos Grandes Comandos e Principais organizações. 
Fonte: Livro Branco de Defesa. 

 

O Exército Brasileiro possui desdobrado na área da Amazônia dois 

Comandos Militares de Área, o Comando Militar da Amazônia (CMA) e o Comando 

Militar do Norte (CMN), cada qual em sua área de responsabilidade.  

A Força Terrestre conta com 6 (seis) Brigadas de Infantaria de Selva, que 

realizam operações com seus Batalhões de Infantaria de Selva e os Pelotões 

Especiais de Fronteira. Estes últimos cobrem todo o perímetro fronteiriço da selva 

amazônica com os países vizinhos, estabelecendo uma forte ocupação e controle 

daquela parte do território nacional.  
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                           Mapa 6: Comandos Militares de Área. 
                           Fonte: Wikipedia.  
 

A Força Aérea Brasileira (FAB), está presente na Amazônia por meio de 4 

(quatro) Unidades Operacionais de Preparo e Emprego (ALAS), constituídas 

basicamente por esquadrões aéreos, além de grupos, esquadrões e esquadrilhas 

especializados em manutenção de aeronaves, suprimento de aviação, armamento 

aeronáutico e segurança e defesa. 

É possível constatar que a FAB tem uma atuação fundamental no transporte 

de pessoal, material e gêneros para toda a selva amazônica. 

 

 
                       Mapa 7:Estrutura Operacional da FAB. 
                       Fonte: FAB. Disponível em http://www.fab.mil.br/reestruturacao. 

http://www.fab.mil.br/
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2.2 DEFESA NACIONAL 

 

2.2.1 Política Nacional de Defesa 

 

É o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de ações 

destinadas à defesa nacional coordenadas pelo Ministério da Defesa. Está voltada 

essencialmente para às ameaças externas, estabelecendo objetivos e diretrizes para 

o preparo e o emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores 

militar e civil, em todas as esferas do Poder Nacional. 

A Política Nacional de Defesa (PND) está baseada nos fundamentos, 

objetivos e princípios constitucionais, alinhando-se às aspirações governamentais, 

em particular a política externa brasileira. A PND preconiza que o mundo vive 

desafios mais complexos do que os enfrentados durante o período conhecido como 

Guerra Fria. Nesse contexto, a probabilidade de um conflito generalizado entre os 

Estados é considerada pouco provável. Todavia, os conflitos de caráter étnicos e 

religiosos têm sido potencializados, afetando a ordem mundial. 

 Vislumbra-se ainda neste século, a disputa por áreas marítimas, pelo domínio 

aeroespacial e principalmente por fontes de água doce, de alimentos e energia, 

recursos cada vez mais escassos. Tais situações poderão levar a ingerências em 

assuntos internos, bem como a disputas por espaços não sujeitos à soberania dos 

Estados, configurando quadros de conflito. Dessa forma, com a ocupação dos 

espaços terrestres, as fronteiras continuarão a ser motivo de disputas internacionais. 

 A questão ambiental, segundo a PND, permanecerá como uma das 

preocupações da humanidade. Assim sendo, países detentores de grande 

biodiversidade, enormes reservas de recursos naturais e imensas áreas para serem 

ocupadas ao sistema produtivo, como o Brasil, poderão tornar-se objeto de interesse 

internacional. 

 Segundo a PND, a América do Sul é o ambiente regional em que o Brasil está 

inserido, no qual busca aprofundar seus laços de cooperação. O subcontinente está 

distante dos principais focos de tensões mundiais, bem como livre de armamentos 

nucleares. Apesar de tais características, a América do Sul não está isenta de 

possíveis instabilidades.  

A ocorrência de ilícitos transnacionais como narcotráfico, contrabando, dentre 

outros, pode provocar o transbordamento de conflitos para outros países do 
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subcontinente sul-americano. Assim a persistência desses focos de incerteza, 

justifica a prioridade à defesa do Estado, de modo que se sejam preservados os 

interesses nacionais, a soberania e a independência.  

 

2.2.2 Livro Branco de Defesa Nacional 

 

 O Livro Branco de Defesa Nacional é um documento político que apresenta o 

conceito de Defesa do governo brasileiro, sendo acessível pela sociedade civil, 

militar, bem como pelas demais nações.  

 Concluído em 2012, busca ainda o fortalecimento da cooperação com os 

países da América do Sul. Poderá, nesse sentindo, ser um instrumento para 

fomentar o estabelecimento de uma comunidade de paz e segurança no entorno sul-

americano, que possibilite a opção por soluções pacíficas e a consequente 

eliminação de hipótese de guerra. 

O LBDN - fundamental para a definição de como o Brasil enxerga o 

assunto de defesa dentro do contexto mundial - aborda várias vezes a 

importância dos assuntos de defesa, notadamente os ligados à Amazônia 

brasileira. Ressalta ainda, a importância da cooperação com os demais países que 

para se assegurar a conservação das riquezas naturais presentes nessa imensa 

floresta. 

A Amazônia representa um dos focos de maior interesse da defesa. A 
Pan-Amazônia, equivalente à totalidade da Amazônia na América do Sul, 
tem, em números aproximados, 40% da área continental sul-americana e 
detém 20% da disponibilidade mundial de água doce. A maior parcela de 
extensão amazônica pertence ao Brasil - cerca de 70%. O Brasil afirma 
sua incondicional soberania sobre a Amazônia brasileira, que possui mais 
de 4 milhões de km, abriga reservas minerais de toda ordem e a maior 
biodiversidade do planeta. A cooperação do Brasil com os demais países 
que possuem território na Pan-Amazônia é essencial para a preservação 
dessas riquezas naturais. (Livro Branco de Defesa Nacional, 2012a, p. 
19).   

 

De acordo com o LBDN, já existem no País alguns sistemas de 

monitoramento e controle, sendo que alguns deles privilegiam a área da 

Amazônia. São eles, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), 

o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), o Sistema de 

Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) e o Sistema de Defesa 

Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA).  
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Apesar da assertiva, existe, ainda, uma longa trajetória de desafios para 

que os mesmos possam ser totalmente efetivos, integrados e proporcionem a 

defesa e segurança necessárias ao País. 

 

2.2.4 Estratégia Nacional de Defesa 

 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) foi elaborada em 2008 por meio de 

um Comitê presidido pelo Ministro de Estado da Defesa, coordenado pelo Ministro 

de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e participação de setores 

do Governo Federal. 

O Plano é focado em ações estratégicas de médio e longo prazo e tem por 

objetivo modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos 

estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da indústria 

brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças 

Armadas. Assim, foram estabelecidas 23 (vinte e três) diretrizes, as quais serviram 

como referencial para o planejamento da reestruturação do Exército Brasileiro. 

Dentre as ações estratégicas ficou caracterizada a importância da região 

amazônica no contexto da defesa nacional. A END preconiza que a defesa da região 

exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável alicerçado pelo trinômio 

monitoramento/controle, mobilidade e presença, repudiando qualquer tentativa de 

enfraquecimento da soberania brasileira na região por parte das demais nações.  

 

2.3 PROGRAMA CALHA NORTE 

 

O Programa Calha Norte, segundo o LBDN, foi criado pelo governo federal 

em 1985. O programa era destinado, inicialmente, a promover a ocupação e o 

desenvolvimento ordenado e sustentável da região ao norte do rio Amazonas. 

Recentemente, o programa foi ampliado para a ilha de Marajó, no Estado do Pará, e 

para o sul da calha do rio Solimões/Amazonas, até os limites dos Estados de 

Rondônia e Mato Grosso.  

Os objetivos do programa vêm sendo perseguidos por meio de diversas 

ações, como a construção de rodovias, portos, pontes, escolas, hospitais, dentre 

outros, que trazem grandes benefícios para as comunidades locais.  
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O Calha Norte é de grande importância para o aumento da presença do 

Estado em uma área ao mesmo tempo carente e sensível, contribuindo para a 

defesa e a integração nacionais. Sua influência se faz presente em 

aproximadamente 30% do território nacional, onde habitam cerca de 8 milhões de 

pessoas, incluindo 46% da população indígena do Brasil. 

 

2.4 SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE FRONTEIRAS (SISFRON) 
 

O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) é um 

sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão e de emprego operacional. 

Seu objetivo é fortalecer a defesa territorial, garantindo a soberania em áreas de 

interesse do território nacional, aumentando o poder de dissuasão do Estado 

Brasileiro, particularmente ao longo da Faixa de Fronteira terrestre.  

Foi concebido por iniciativa do Comando do Exército, em decorrência da 

aprovação da Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, que orienta a organização 

das Forças Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e 

presença. O sistema enfatiza o adensamento de Unidades das Forças Armadas nas 

fronteiras e impulsiona a capacitação da indústria nacional para a conquista da 

autonomia em tecnologias indispensáveis à defesa. 

O SISFRON deverá, além de incrementar a capacidade de monitorar as áreas 

de fronteira, assegurará o fluxo contínuo e seguro de dados entre diversos escalões 

da Força Terrestre, produzindo informações confiáveis e oportunas para a tomada 

de decisões. Atuará em operações isoladas, em conjunto com as outras Forças 

Armadas ou, ainda, em operações interagências, com outros órgãos governamentais  

em ações de defesa ou contra delitos transfronteiriços e ambientais, em 

cumprimento aos dispositivos constitucionais e legais que regem o assunto. 

O Estado Final Desejado é que com o término da implantação, os meios de 

sensoriamento do SISFRON estejam desdobrados ao longo dos 16.894 km da faixa 

de fronteira, monitorando uma área de aproximadamente 27% do território nacional, 

potencializando o emprego das organizações subordinadas aos Comandos Militares 

da Amazônia, do Oeste e do Sul, contribuindo para a defesa do Brasil. 

Além de servir de instrumento para a integração da atuação dos vários 

escalões de emprego da Força Terrestre, desde patrulhas e postos de controle na 

faixa de fronteira, passando pelos batalhões, brigadas, divisões, Comandos Militares 
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de Área e chegando ao Comando de Operações Terrestres (COTER), em Brasília, o 

SISFRON terá condições de compartilhar os benefícios de seus produtos e serviços 

com outros órgãos governamentais. 

 

                   

                                                   Figura 2: Visão geral do SISFRON. 
                                       Fonte:  Livro Branco de Defesa.   
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3  AMEAÇAS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 De acordo com Becker (2010), a Amazônia tem enorme diversidade interna, 

tanto cultural, com inúmeros povos e línguas, como gêneros de vida e formas de 

organização social, desde grupos indígenas ainda não contatados pelo “homem 

branco” até cidades com população que ultrapassam 300 mil habitantes. 

 Avalia-se que a Amazônia tornou-se centro de interesses estratégicos que 

movem a política e a economia no mundo atual, visando à utilização de recursos 

hídricos, minerais, produção de biocombustíveis, a que se acrescenta uma novidade 

histórica: a temática ambiental.  

 A autora descreve ainda que, a Amazônia constitui-se como um dos grandes 

“eldorados” do mundo contemporâneo, ao lado da Antártida já partilhada entre as 

nações, e dos fundos marinhos, juridicamente ainda não regulamentados. É, assim, 

dos três, o único a estar sob controle nacional sendo que 63,4% da Amazônia sul-

americana estão sob a soberania brasileira.  

Nesse contexto, as duas grandes crises que afetam hoje o planeta, a 

econômica e a mudança climática, ainda reforçam o valor estratégico da Amazônia 

na medida em que a floresta assume o papel de sorvedouro de CO2. Dessa forma 

observa-se uma forte pressão nacional e internacional para sustar o 

desflorestamento, em aparente contradição com a demanda de commodities pelo 

mercado mundial. 

  

3.2 INGERÊNCIA ESTRANGEIRA NA AMAZÔNIA  

 

O processo de valorização da região Amazônica como um problema 

geopolítico teve início na década de 1980, a partir da mudança da prioridade do 

cenário político, anteriormente concentrado na região da Bacia do Prata. 

Tal mudança do foco estratégico brasileiro, no qual passou a priorizar as 

fronteiras do Norte em vez do Sul é fruto de uma convergência de diferentes 

conjunturas histórico-políticas que culminaram na percepção da importância 

estratégica da região Amazônica para o desenvolvimento nacional e para a 

manutenção da nossa soberania.  
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 A década de 1990 ficou marcada pelo surgimento de um movimento que 

defendeu a internacionalização da Amazônia, apoiado na temática ambientalista que 

teve como origem a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada na cidade de Estocolmo/Suécia, em 1972 e, principalmente, após 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida como “Eco-92”, no Rio de Janeiro, em 1992 (NASCIMENTO, 2013).  

Uma das razões alegadas, sobretudo nas três últimas décadas, em favor da 

internacionalização da Amazônia, ou de práticas atentatórias à soberania dos países 

amazônicos sobre a região, tem sido a acusação de que uma suposta omissão 

desses países, diante da devastação florestal e faunística, levaria necessariamente 

à extinção do maior repositório de diversidades biológicas do planeta, em prejuízo 

da humanidade como um todo. 

Ribeiro (2005) descreve que as acusações que eram feitas ao Brasil quanto a 

sua incapacidade para administrar a questão ambiental amazônica e, sobretudo, as 

ameaças à soberania nacional, repetidas vezes feitas por chefes de estados e 

líderes ambientalistas, chegaram ao seu clímax por ocasião da realização da Cúpula 

de Haia, convocada por iniciativa do primeiro-ministro da França, Michel Rocard, que 

se realizou nos dias 10 e 11 de março de 1989.  

O objetivo declarado da Conferência era discutir questões relativas à proteção 

da atmosfera. Da conferência participaram representantes dos seguintes países: 

Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Costa do Marfim, Egito, Espanha, França, 

Suécia, Tunísia, Venezuela, Zimbabwe, Hungria, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 

Jordânia, Quênia, Malta, Noruega, Nova Zelândia, Países-Baixos e Senegal. 

Todavia, os verdadeiros objetivos da Conferência ficaram transparentes com 

o texto apresentado para ser a Declaração de Haia. O documento propunha 

ostensivamente que fosse criada uma entidade supranacional para administrar a 

questão ambiental amazônica e a adoção de sanções contra os países que 

apresentassem “má conduta” em matéria de proteção ambiental.  

Segundo representante do Brasil no evento, o embaixador Paulo Tarso Flexa 

de Lima, em exposição proferida na Comissão de Relações Exteriores da Câmara 

dos Deputados, em 12 de abril de 1989, afirmou que a posição do Brasil e de outros 

países, com pontos de vista semelhantes, era que fossem suprimidos tais elementos 

no texto original. 
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Cabe ressaltar, que na mesma exposição, o embaixador informou que no dia 

3 de abril de 1989, os jornais franceses divulgaram a íntegra da Declaração de Haia 

na qual “se afirmava que os países signatários estavam dispostos a estabelecer uma 

autoridade global e a delegar parte de sua soberania” gerando uma reação oficial do 

governo brasileiro. 

Apesar de a atuação do representante do Brasil ter conseguido evitar a 

aprovação da proposta formulada pelo então Presidente francês François Mitterrand, 

o texto da Declaração de Haia, afinal aprovado, ainda continha o embrião da 

criação, no âmbito das Nações Unidas, de uma entidade supranacional para 

promover a gestão ambiental, agora, porém, não voltada especificamente para a 

Amazônia. 

O texto, afinal, aprovado pela Cúpula de Haia continha o que foi chamado de 

“Princípios”, todavia, especifica um modelo de gestão ambiental mundial, assim 

concebido:  

a) O princípio de desenvolver, no âmbito das Nações Unidas, uma nova 
autoridade institucional, pelo fortalecimento das instituições existentes, ou 
com a criação de uma instituição que, no contexto da preservação da 
atmosfera terrestre, deva ter a responsabilidade de combater qualquer 
aumento no aquecimento global da atmosfera, ter poder de decisão e 
efetividade, mesmo se, por acaso, não conseguir entendimentos unânimes 
entre as partes; 
b)  O princípio de que esta autoridade institucional se compromete a 
executar ou contratar os estudos necessários, coletar informações 
acuradas, garantir a circulação e o intercâmbio de informações tecnológicas 
e científicas, inclusive facilitar o acesso à tecnologia necessária, 
desenvolver instrumentos e definir padrões para fortalecer ou garantir a 
proteção da atmosfera e monitorar a execução para manter a consonância 
com as diretrizes; 
c)  O princípio de que haja indicadores apropriados para que a implantação 
efetiva ocorra em conformidade com as decisões da nova autoridade 
institucional, decisões estas que estarão sujeitas ao controle do Tribunal de 
Justiça Internacional. 

 

 A Declaração previa que os países signatários se comprometeriam a: 

- Promover a implementação de suas iniciativas no âmbito das Nações 
Unidas devendo estar em perfeita articulação, coordenação e cooperação 
com os órgãos que funcionam sob os auspícios das Nações Unidas; 

- convidar todos os países do mundo e as organizações internacionais com 
competências nesta área para, juntos, tomando por base os estudos do 
Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, realizarem reuniões de 
planejamento, bem como outros instrumentos necessários à definição de 
autoridade institucional e à implementação dos outros princípios descritos 
acima, voltados para a proteção à atmosfera e o combate às mudanças do 
clima e, mais especificamente, ao aquecimento global.  

- insistir para que todos os governos do mundo e as organizações 
internacionais com competência nesta área participem e realizem 
convenções voltadas para a proteção da natureza e do meio ambiente;  
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- solicitar a todos os governos do mundo, o endosso da presente 
Declaração. 

 

Analisando o texto da Declaração da Cúpula de Haia, verifica-se que não 

continha nenhum “princípio”, e sim “diretrizes de ação”, ao preconizar a criação de 

uma “nova autoridade institucional”, com a finalidade de “combater qualquer 

aumento no aquecimento global da atmosfera ”, o que não poderá ser feito sem 

violar a soberania dos países. Ademais, na alínea c, fica explícito que as decisões 

da Nova Autoridade Institucional terão um caráter cogente por meio do Tribunal de 

Justiça Internacional, ratificando assim tal violação. 

Merece destaque ainda, declarações de autoridades internacionais, ao longo 

dos anos 1980 e 1990, favoráveis a internacionalização da Amazônia, conforme 

descrição de Silva (2007): 

O Conselho Mundial das Igrejas, em 1981, afirmou em documento público 
que a soberania brasileira na região é “meramente circunstancial”; M. 
Thatcher, em 1983, em discurso no G-7 sugeriu a troca da dívida por 
territórios amazônicos; Al Gore, em 1989, vice-presidente de Clinton e 
candidato a presidente dos EUA, afirmou “...ao contrário do que os 
brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós”; François 
Mitterand referiu-se a Amazônia, em 1989, como um território de soberania 
relativa; M. Gorbachev, animador de uma ONG sobre a Governança 
Mundial, sugeriu, em 1992, por sua vez, que o Brasil delegasse a soberania 
da Amazônia a instituições científicas internacionais; no mesmo ano, John 
Major, ex-premier britânico chegou a afirmar que seria possível pensar em 
operações militares para garantir a preservação da região, enquanto Henry 
Kissinger avançou em direção a montagem de um sistema de pressões e 
constrangimentos, através de instrumentos estatais exteriores, de ONGs, de 
empresas e bancos, visando a fragilidade econômica do País, para 
conseguir objetivos relativos a Amazônia.  

 
 

Ainda, dentro do contexto da necessidade de preservação do meio ambiente, 

nos dias atuais, verifica-se a atuação de Organismos Não Estatais que defendem a 

criação de um grande corredor ecológico6, na América do Sul, abrangendo 135 

milhões de hectares de floresta tropical, dos Andes ao Atlântico, passando pela 

Amazônia,  denominado “AAA” ou “Triplo A”.  

                                                 
6 Os Corredores Ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo 
a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a 
dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações 
como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida (área necessária para o 
suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas) e a distribuição de suas populações. A partir 
destas informações são estabelecidas as regras de utilização destas áreas, com vistas a possibilitar a 
manutenção do fluxo de espécies entre fragmentos naturais e, com isso, a conservação dos recursos 
naturais e da biodiversidade. São, portanto, uma estratégia para amenizar os impactos das atividades 
humanas sob o meio ambiente e uma busca ao ordenamento da ocupação humana para a 
manutenção das funções ecológicas no mesmo território. Disponível em <https://mma.gov.br/areas-
protegidas/instrumentos-de-gestao/corredores-ecologicos>. 
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A proposta de criação do corredor “Triplo A” é atribuída a Martín von 

Hildebrand, fundador da organização Gaia Amazonas, sediada em Bogotá, durante 

um encontro, em 2015, com o então Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, 

em um sobrevoo na região amazônica colombiana7.  

A despeito do interesse e da grande divulgação na mídia, a ideia não foi bem 

recebida por autoridades brasileiras8 as quais consideram que a aquiescência dessa 

proposta por parte do Brasil, seria um precedente para tentativas de violação da 

soberania do País, no cenário internacional. 

 

 
Mapa 8: Proposta corredor Triplo A 
Fonte: O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/entenda-que-o-
triplo-citado-por-bolsonaro-por-que-ele-nao-tem-ver-com-acordo-de-paris-23271007>. 
 
 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-
ligaria-os-andes-ao-atlantico/. Acesso em 16 ago. 2019 
8 No dia 19 set. 2018, o Comandante do Exército Brasileiro publicou um texto criticando a proposta do 

corredor “Triplo A”. Disponível em <https://twitter.com/gen_villasboas/status/1042435900448354304. 

https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico/
https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a-o-controverso-corredor-ecologico-que-ligaria-os-andes-ao-atlantico/
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Segundo Nascimento (2013a), o Brasil tende a sofrer pressões internacionais 

em relação à Amazônia, devido ao fato de ser uma região de grande importância 

geopolítica - seja pela sua localização ou pela sua riqueza em recursos naturais. 

Merece destaque, a diplomacia pró-ambientalista na qual, a despeito das críticas de 

atores estatais e não-estatais sobre a condução das políticas internas e o impacto 

ambiental que elas geralmente ocasionam, o País busca cumprir conforme o que é 

preconizado nos tratados em que é signatário. 

Por fim, nas últimas décadas, o Governo Brasileiro tem envidado esforços no 

sentido de minimizar a pressão internacional sobre a gestão ambiental da região 

Amazônica. Nesse sentido apoiou a criação e posteriormente a transformação do 

Tratado de Cooperação Amazônica em Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica em 1995, no intuito de fortalecer uma imagem positiva no que tange a 

questão ambiental, não somente do Brasil, mas dos outros países amazônicos. 

 

3.3 CONFLITOS FRONTEIRIÇOS 

 

Outro fator importante para a valorização amazônica, do ponto de vista 

geopolítico, foram problemas fronteiriços envolvendo países amazônicos que 

resultaram em um ambiente de instabilidade política nas fronteiras do Norte do 

Brasil. Nesse sentido, Nascimento (2013b) apontou como principais problemas: 

- Ascenção de Desi Bouterse ao governo do Suriname na década de 1980. 

Bouterse mantinha relações com o regime cubano de Fidel Castro, o que constituía 

um perigo para o Brasil dentro da lógica da Guerra Fria. 

- Conflitos fronteiriços envolvendo: Guiana e Venezuela (disputa pela região 

do Essequibo); Suriname e Guiana Francesa (conflito pela área à leste do rio Litani); 

Guiana e Suriname (reivindicação pelos dois países de 15 mil km às margens do rio 

Courentyne); mais recentemente as desavenças fronteiriças entre Peru e Equador 

que tiveram o processo de paz iniciado em 1995 e concretizado em 1998, sendo o 

último conflito armado na América do Sul. 

Nos dias atuais, verifica-se a ocorrência de áreas de fricção motivadas por 

disputas fronteiriças, entre países da América do Sul, com potencial para gerar 

instabilidade política no subcontinente com possíveis desdobramentos para o Brasil. 

O primeiro envolve o Peru, Chile e a Bolívia e está relacionado ao anseio da Bolívia 
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em obter acesso soberano para o Oceano Pacífico, que foi perdido durante a 

chamada Guerra do Pacífico, ocorrida no período de 1879 a 1883. 

Dessa forma, ao contrário de outras disputas fronteiriças estabelecidas 

perante o Tribunal de Haia, o que está sendo reivindicado não é parte do território.  

Em um documento que resume a posição da Bolívia, chamado "El Libro del Mar", o 

governo argumenta que o "Chile se comprometeu a negociar uma saída soberana 

para o mar para a Bolívia por meio de acordos, práticas diplomáticas e uma série de 

declarações dadas por seus principais representantes". 

Em outubro de 2018, a Corte Penal Internacional proferiu decisão 

desobrigando o Chile a conceder o acesso para o Oceano Pacífico, inviabilizando 

assim, o projeto do país. 

 

 
         Figura 3: Área perdida pela Bolívia. 
         Fonte:Wikipedia. Adaptada pelo autor. 
 

 

Em relação a Colômbia e a Venezuela, os dois países disputam, desde o 

início do século XX, áreas marítimas no golfo no Caribe, que contém reservas de 

petróleo. Nesse contexto, em 1987, a crise entre os países se agravou quando uma 

corveta colombiana foi identificada navegando na área disputada. A Venezuela por 

sua vez enviou caças F-16 para a sua fronteira sendo necessária a busca de uma 

solução diplomática a fim de evitar o conflito.  
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                 Figura 4: Área reivindicada pela Colômbia. 
                 Fonte: Wikipedia. Adaptada pelo autor. 

 
 

A Venezuela reivindica ainda, o domínio de uma área de 159 mil km2, 

chamada Essequibo, pertencente a Guiana. A posse em favor desse país é 

regulada desde 1899 por um pacto firmado entre a Venezuela e o Reino Unido, 

entretanto o governo venezuelano não reconhece o documento. Nesse cenário, no 

caso de um desfecho favorável em uma instância de arbítrio entre Estados, como a 

Corte de Haia, a Venezuela terá soberania em 75% (setenta e cinco por cento) do 

território da Guiana. 

A Guiana não possui conflitos fronteiriços somente com a Venezuela. O 

Suriname reivindica a soberania da região localizada entre o Rio Corentyne, o Rio 

Novo e a fronteira com o Brasil, sendo esta área conhecida como “Triângulo do 

Novo Rio”, por sua forma geográfica.  

O conflito territorial ainda não foi solucionado. Após a década de 50 e, 

principalmente após as independências de Guiana e Suriname de suas ex-

metrópoles, as manifestações por parte do Suriname para a realização de nova 

delimitação fronteiriça aumentaram com a realização de incursões militares na área 

do Triângulo do Novo Rio, provocando atritos diplomáticos entre os dois países. 

Cabe ressaltar, que o atual presidente do Suriname, Dési Bouterse, tem defendido 

nos seus pronunciamentos, a necessidade da revisão das fronteiras políticas entre 

os 2 (dois) países. 
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                                   Figura 5: Área reivindicada pelo Suriname  
                                          Fonte: Wikipedia. Adaptada pelo autor 

 

3.4 CRISE INSTITUCIONAL NA VENEZUELA 

 

 A Venezuela tem vivido nos últimos anos uma grave crise político-

econômica que tem gerado impactos para o Brasil.  Em 2013, com a morte do 

Presidente Hugo Chávez assumiu o cargo o Vice-Presidente, Nicolás Maduro, que 

convocou eleições, sendo eleito para um mandato de 6 (seis) anos.  Naquele 

período, a aprovação do governo era considerável, atingindo o índice de 64% 

(sessenta e quatro por cento) da população. 

 Reeleito em 2018, teve sua legitimidade questionada não apenas pela 

oposição, mas pela comunidade internacional. Desde então, o movimento que 

defende a realização de novas eleições tem se ampliado cada vez mais. Cabe 

ressaltar, que apesar dos indicadores favoráveis no início do primeiro mandato, 

Maduro herdou uma economia degradada, a qual é alicerçada na produção e 

exportação de barris de petróleo, cujas receitas financiavam programas e serviços 

sociais. 

 Merece destaque ainda, a redução da demanda mundial de petróleo, 

motivada pela desaceleração dos países em desenvolvimento, como a China, 

assim como a diversificação da malha energética e aplicação de novos métodos 

mais custosos de extração de petróleo nos Estados Unidos e no Canadá foram os 

principais motivos para a redução da demanda mundial, afetando o valor de 

mercado a partir de 2013 (CATHCART, 2018). 
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         Gráfico 3: Preço do Barril de Petróleo Bruto (2013-2017) 
         Fonte: Cathcart 2018. 
 

Ademais, o país perdeu consideravelmente a capacidade de produção de 

barris de petróleo. Tal fenômeno pode ser atribuído à má gestão da PDVSA, com 

seus vários casos de corrupção, e a insuficiência de investimentos em 

infraestrutura, tornando-a ineficiente.  

Assim, a alta dependência da exportação de petróleo na balança comercial 

venezuelana alavancada ao longo do governo Chávez somada à queda no preço 

do petróleo no mercado mundial e à redução da produção nacional afetou 

profundamente os demais índices do País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 4:Produção de Petróleo  
   Fonte: Cathcart 2018. 
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De acordo com a pesquisa realizada por España e Ponce (2018) para a 

ENCOVI9 de 2017, Cathcart (2018a) cita que 87% dos venezuelanos sobrevivem 

com uma renda abaixo da linha de pobreza, dos quais 61,2% se encontram em 

condições de Pobreza Extrema. Tais valores representam, respectivamente, quase 

o dobro e quase o triplo daqueles referentes a 2014. 

    Gráfico 5: Índices de pobreza, por nível de ingresso, na Venezuela 
    Fonte: España; Ponce, 2018 (ENCOVI, 2017). Elaboração Cathcart 2018 

 
Segundo dados do Banco Central da Venezuela , inflação alcançou 130.060% 

em 2018, a cifra mais alta na história recente do País. Em 2017, situou-se em 

862,6%, depois de registrar 274,4% em 2016 e 180,9% em 2015. Os números, 

entretanto, encontram-se muito abaixo das estimativas da Assembleia Nacional, de  

consultorias independentes e de organismos multilaterais, como o Fundo Monetário 

Internacional, que calcularam a alta de preços em 2018 em mais de 1.700.000% (1,7 

milhão por cento) e preveem que ela irá ultrapassar 10.000.000% (10 milhões por 

cento) em 201910. 

A população venezuelana tem sido cada vez mais afetada pela perda de 

poder aquisitivo e a escassez de itens essenciais como remédios e alimentos, 

resultando em uma série de protestos populares. Tais manifestações têm se 

                                                 
9 Encuesta Nacional de Condiciones de la Población Venezolana (ENCOVI) é um projeto 
desenvolvido, desde 2014, por 3 (três) Universidades venezuelanas,  Universidade Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidade Central de Venezuela (UCV) e Universidade Simón Bolívar (USB) com o 
objetivo de orientar programas, projetos sociais, a fim contribuir com a reversão do quadro de 
recessão econômica e crises institucionais vigentes no País. 
10 Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/29/economia/1559099315_404810.html>. 

Acesso em 15 de Agosto de 2019. 

https://brasil.elpais.com/tag/inflacion
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/29/economia/1559099315_404810.html
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intensificado, a partir da atuação de grupos políticos contrários à reeleição do 

Presidente em 2018, todavia, repelidas de forma violenta pelas tropas do governo. 

Como consequência dessa crise econômica, verificou-se desde 2018, 

deslocamentos populacionais em massa com destino a outros países da América do 

Sul. No caso específico do Brasil, a porta de entrada dos imigrantes é pela cidade de 

Pacaraima/RR, onde está desdobrado um Pelotão Especial de Fronteira, do 

Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, do Exército 

Brasileiro. 

Diante desse cenário, o governo Brasileiro determinou, em 2018, a instalação 

de uma estrutura voltada para a recepção dos imigrantes em Boa Vista e Pacaraima, 

a Força-Tarefa Logística Humanitária, sob coordenação do Ministério da Defesa, 

com o objetivo de atender as necessidades básicas e viabilizar a interiorização para 

outras regiões do País. 

Tudo indica que a situação político-econômica da Venezuela tende a se 

agravar, com o risco de falência das instituições.  Tal quadro favorece o incremento 

do deslocamento de venezuelanos para Roraima, com o potencial para gerar 

instabilidade no território brasileiro, tendo em vista a insuficiência de meios, em Boa 

Vista/RR, para atender a demanda da população na área de saúde e segurança. 

 

3.5 CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

 

 Atualmente, o Crime Organizado Transnacional (COT) é uma das maiores 

ameaças à segurança e estabilidade da América do Sul, em especial, no que se 

refere ao tráfico de armas e drogas. Particularmente em relação a este último, a 

região possui os principais produtores de cocaína do mundo. 

 Bolívia, Colômbia e Peru são os principais produtores de cocaína do mundo11 

e utilizam o Brasil como rota de tráfico para Europa e África. A droga abastece ainda 

o mercado brasileiro. Os governos desses países embora tentem combater o 

narcotráfico, não possuem a perspectiva de erradicar as plantações de coca bem 

como diminuir o poder do narcotráfico a longo prazo.  

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

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

                                                 
11 Informação disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/brasil-rever-amizade-
produtores-drogas-general>. Acesso em 16 ago. 2019. 

https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/brasil-rever-amizade-produtores-drogas-general
https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/brasil-rever-amizade-produtores-drogas-general
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características endógenas de alguns países, que não demonstram vontade política 

para combater o COT ou mesmo ainda possuem o plantio da folha de coca como 

atividade econômica, no caso a Bolívia. 

No caso específico da Colômbia, o País se destaca no cenário mundial, como 

o maior produtor de cocaína do mundo.  De acordo com relatório do United Nations 

Office on Drug and Crime (UNDOC), estima-se que a área de plantio, em 2016, era 

de aproximadamente 146.000 hectares, resultando em uma capacidade de produção 

de 866 toneladas de cocaína com altíssimo grau de pureza. 

O principal destino da cocaína colombiana são os EUA, onde estima-se que 

abasteça em cerca de 90% o mercado consumidor do País. O principal intermediário 

para a entrada da droga nos EUA são os carteis mexicanos, por meio de associação 

com facções colombianas.  

A despeito da política de repressão vitoriosa conduzida pelo governo contra 

os carteis colombianos no final do século XX, a Política de Defensa Y Seguridad 

(PDS), 2018-2022, descreve que a atuação de atores, os Grupos Armados 

Organizados (GAO), como Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, 

Los Pelusos, Los Puntilleros, são as principais ameaças para a estabilidade do País.  

Tais organizações apresentam nível de organização, exercem violência contra 

população e controlam áreas ricas em recursos, anteriormente ocupadas pelas 

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), explorando-as por meio do 

tráfico de drogas e da extração ilegal de minerais.  

Verifica-se que o trabalho de análise prospectiva realizada em 2018 por um 

grupo de trabalho composto por integrantes do Ministério da Defesa, Forças 

Armadas e Polícia Nacional colombiana, estimou que o cenário mais provável na 

Colômbia, no horizonte temporal de 2042, tende a ser o de instabilidade político-

social, em decorrência da ausência de um Política de Estado efetiva na área de 

Segurança e Defesa, contribuindo para o fortalecimento dos GAO. 

O Peru possui um grupo guerrilheiro que controla o tráfico de cocaína, o 

Sendero Luminoso, sendo o País responsável por cerca de 2% da cocaína 

consumida nos EUA.  

Com o aumento das ações do COT e das dificuldades do seu combate 

efetivo, o Brasil tem sofrido reflexos, no nível de violência e criminalidade, tanto em 

termos de incremento no mercado consumidor de drogas e do tráfico de armas, da 

utilização do território nacional para o escoamento produção de drogas do seu 
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entorno, bem como do fortalecimento das Organizações Criminosas (ORCRIM) 

nacionais e sua expansão internacional.  

Nesse sentido, os reflexos da atuação do COT são relevantes para o Brasil, a 

medida que, no caso de agravamento da ordem pública, as Tropas Federais 

poderão ser chamadas para atuarem na faixa de fronteira, conforme dispositivo 

previsto na Constituição Federal, a fim de defender a soberania do País. 
 

 
                          Figura 6: Rota do tráfico de cocaína 

                 Fonte: G1. Disponível em: 
http://g1.globo.com/am/amazonas/manaus-de-
todas-as-cores/2016/noticia/2016/10/deixar-de-
ser-porta-de-entrada-para-drogas-e-um-
desafio-para-manaus.html. 

 
 

Figura 7: Portas de entrada tráfico de armas 
Fonte: G1. Disponível em: <https://istoe.com.br/113928_OS+SENHORES+DAS+ARMAS/> 

 

 

 



41 

 

3.6 QUESTÃO INDÍGENA 
 

As questões envolvendo a temática indígena no Brasil geram controvérsias 

principalmente pelo receio de comprometimento da integridade nacional. A 

primeira apontada como fator de risco foi a demarcação da Reserva Ianomâmi em 

1992.  

A reserva Ianomâmi localiza-se na faixa de fronteira do Brasil com a 

Venezuela, em uma área de aproximadamente 9.700.000 hectares contígua a uma 

outra grande reserva Ianomâmi existente naquele País. Avalia-se que isto poderia 

ensejar a formação de uma grande área indígena transnacional que se destacaria 

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

autodeterminação ou autonomia dos índios que nelas habitam e o consequente 

controle internacional sobre a área. 

De acordo com Piletti (2008), ao longo dos anos 1980 e início dos anos 

1990, uma intensa campanha internacional teria sido desenvolvida com o objetivo 

de aumentar a pressão sobre o governo brasileiro e levá-lo a criar a reserva 

ianomâmi. Essa campanha teria envolvido a pressão diplomática de diversos 

nações e uma série de manifestações promovidas por ONGs.  

Dentre as ações das ONGs destacam-se: a propaganda da causa ianomâmi 

frente ao Congresso Nacional, ao governo e a grupos privados brasileiros; 

manobras internacionais que incluiram ações legais contra o Brasil na ONU, na 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e na Organização Internacional do 

Trabalho; e uma campanha na imprensa internacional difundindo denúncias de 

supostos genocídios de ianomâmis.  

O autor avalia ainda que o processo envolvendo a criação do Parque 

Ianomâmi estaria diretamente relacionado à ação e à pressão de ONGs 

internacionais, financiadas pelas grandes potências e suas corporações. A criação 

da reserva Ianomâmi se adequaria, neste sentido, ao objetivo geral desses 

agentes externos, qual seja, o de criar enclaves étnicos, sociais e políticos que 

poderiam reivindicar uma autonomia política no futuro.  

Representaria, ao mesmo tempo, um obstáculo para a realização de 

importantes obras de infraestrutura na região amazônica, impedindo a formação 

de eixos de integração entre os países amazônicos e garantindo a preservação 

das riquezas da região para uma exploração futura e sob o controle externo. 
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  Figura 8: Localização Etnia Yanomâmi 
  Fonte: Google. Disponível em 

<https://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2019/01/r
eforma-agraria-e-demarcacoes-de.html> 

 

Outro caso emblemático relacionado à demarcação de terras indígenas na 

Amazônia, que gerou manifestações por parte dos militares sobre as ameaças à 

soberania nacional na região, é o da reserva indígena Raposa-Serra do Sol. A 

Raposa-Serra do Sol localiza-se em uma área de cerca de 1.750.000 hectares 

extremamente rica em minerais na região Norte do estado de Roraima, contígua à 

fronteira com a Guiana e a Venezuela.  

Sua homologação em área contínua foi feita em 2005, correspondendo à 

cerca de 95% das terras reivindicadas pelos índios, resultando na retirada dos 

habitantes não-índios da área – especialmente de um grupo de arrozeiros e alguns 

pequenos agricultores. 

Os riscos à soberania nacional, relacionados à homologação em área 

contínua da reserva indígena Raposa-Serra do Sol, se devem ao fato de que a 

região localiza-se na faixa de fronteira do país e que já possuía algum grau de 

ocupação econômica.  

Com a presença do Estado brasileiro e dos brasileiros não-índios 

consideravelmente dificultada, a reserva pode ficar à mercê das influências dos 

agentes internacionais que nela já se fazem presentes (PILETTI, 2018a). Todo 

esse processo favoreceria a formação de um “enclave” étnico-político-social em 

uma região da Amazônia que já é bastante vulnerável, o que poderia facilitar e 

Ianomâmi Brasil 
Ianomâmi Venezuela 
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mesmo estimular uma tentativa futura de obtenção de autonomia política para a 

área. 

 

    Figura 9: Terra indígena Raposa-Serra do Sol 
    Fonte: Google Maps. Disponível em <http://www.google.com.br> 

 

Um aspecto relacionado a temática indígena que causa preocupação foi a 

aprovação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas, ocorrida em setembro de 2007.  Após mais de 

vinte anos de discussão e sofrendo importantes resistências, ao longo de toda a 

sua elaboração, de países que possuem comunidades indígenas – entre os quais 

o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil – a declaração acabou sendo 

aprovada apenas com o caráter de recomendação e não de obrigação. 

Cabe ressaltar, o posicionamento contrário de quatro países (EUA, Canadá, 

Nova Zelândia e Austrália) e a abstenção de outros, como a Colômbia e a Rússia. 

No entanto, o Brasil, a despeito de ter apresentado uma posição cautelosa durante 

toda a discussão – inclusive propondo emendas ao projeto original visando ao 

equilíbrio entre os interesses dos povos nativos e o das nações nas quais eles se 

encontram – acabou votando favoravelmente à declaração (PILETTI, 2018b). 

Entre os itens encontrados no documento, aqueles que ensejam as maiores 

preocupações estão relacionados à autodeterminação política dos povos 

indígenas, à exploração dos recursos econômicos das áreas em que eles habitam 

e à proibição de operações militares nas áreas indígenas sem a autorização dos 

índios. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Segundo avaliação do Relatório Cenário de Defesa 2020-2039, do Ministério 

da Defesa, nações desenvolvidas, como os Estados Unidos e as consideradas 

emergentes, como a China e a Índia, continuarão com elevados saldos comerciais, 

consolidando assim, seus poderes de influência no cenário internacional. 

O desenvolvimento das nações implicará na busca por recursos naturais 

para sustentá-las e atender às crescentes demandas de suas populações. 

Oceanos, regiões polares e áreas continentais ainda inexploradas serão objeto 

de atividades econômicas crescentes e intensivas.  

Tal situação ensejará em tentativas de imposição de normas internacionais 

limitadoras da soberana exploração dos recursos amazônicos pelos países da 

região, a exemplo do que ocorreu na Conferência de Haia em 1989. Ademais, a 

imposição de limites à soberania ou de soberania compartilhada na Pan-Amazônia 

poderá ser incentivada por meio de campanhas internacionais com o emprego das 

redes sociais, tendo forte repercussão no cenário internacional. 

Dessa forma, observa-se um comportamento de interesse pela região 

Amazônica que tornou-se mais efetivo em torno de um discurso ecológico e 

ambiental, e, a partir de então, se formou uma enorme pressão sobre o Brasil que 

ora se amplia, ora se ameniza, mas que, de certa forma, está consolidado na 

agenda internacional.  

Trata-se de um tema que dificilmente deixará de ser um dos mais destacados 

no plano internacional, principalmente pelo arrojado e internacionalizado movimento 

ambientalista que age em escala global e está disseminado entre os países mais 

desenvolvidos e nas principais organizações internacionais do mundo atual.  

Cabe ressaltar que o Brasil é signatário dos acordos internacionais que tratam 

o tema e que a legislação ambiental nacional é extremamente restritiva, que 

condiciona a execução de projetos voltados para o desenvolvimento nacional. 

As questões fronteiriças históricas envolvendo nações vizinhas da América do 

Sul não estão solucionadas. A despeito do Brasil não estar envolvido nos litígios, 

possuindo fronteiras consolidadas com todos os países, a possibilidade de 

escalonamento de uma crise política e, em consequência, a violação de fronteiras, 

se caracteriza como uma ameaça à soberania do País. 
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A presença de potências estrangeiras, como a Rússia e a China e a 

possibilidade de agravamento da crise interna venezuelana, pode ocasionar a 

internacionalização do conflito, com risco para o ambiente da Amazônia brasileira. 

O crime transnacional tende a se caracterizar uma vez mais como ameaça. 

Os países amazônicos não têm sido suficientemente eficazes no combate aos 

ilícitos transnacionais, seja nos maiores centros, bem como nas áreas de fronteiras. 

Além disso, os órgãos de segurança pública podem não ter meios suficientes para 

neutralizar a atuação das organizações criminosas, bem como para limitar de forma 

efetiva o narcotráfico e o contrabando.  

Em relação a Colômbia, os GAO são considerados pelo governo como um 

dos principais obstáculos para a garantia da ordem democrática e o pleno exercício 

dos direitos constitucionais dos cidadãos colombianos, favorecendo assim para o  

ambiente de instabilidade no subcontinente com potencial desdobramento para o 

Brasil. 

Em relação a temática indígena, a demarcação de grandes reservas na 

Amazônia tem potencial para retirar do Estado brasileiro parte de seu poder sobre 

consideráveis porções do território amazônico, manter regiões inteiras inviabilizadas 

economicamente, além de isolar as comunidades indígenas, favorecendo a 

formação de “enclaves” étnicos, políticos e sociais.  

Ademais, verifica-se uma tendência de pensamento que preconiza o 

reconhecimento de terras indígenas como “nações indígenas” autônomas, com 

direito a constituir instituições políticas e sistemas jurídicos próprios e a decidir 

quanto à atuação das Forças Armadas e à implantação de medidas do governo em 

seu interior. 

A principal consequência é a possibilidade de, sob influência internacional, 

reivindicarem algum grau de independência política indo de encontro aos preceitos 

constitucionais do País. 

Por fim, o Brasil exerce um papel relevante no cenário econômico e 

geopolítico mundial. Sua condição como principal potência econômica na 

América do Sul, detentora de grande quantidade de recursos naturais com 

potencial a ser explorado, associada ao funcionamento harmônico e 

independente das instituições nacionais contribui para seu protagonismo na 

manutenção da estabilidade regional. 
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Nesse sentido, é reconhecido como uma nação que busca a solução pacífica 

para diversas questões; bem como estimula a integração com os demais países da 

América do Sul. No entanto, não pode prescindir da capacidade militar de dissuasão 

e do preparo contra ameaças externas. Dessa forma, deve ter uma capacidade de 

defesa correspondente a sua estatura econômica, política e estratégica, de modo 

que seus recursos sejam preservados para as futuras gerações. 

 

 

 

 
_________________________________ 

                                                   Luciano Barros de Andrade - Cel 
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