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RESUMO 
 
 

O protagonismo mundial do agronegócio brasileiro, observado nos últimos cinquenta 

anos, tem levado a uma campanha internacional calcada na defesa do meio 

ambiente. Usando o boicote aos produtos brasileiros, discursos de líderes globais, 

apelo de organizações não-governamentais e ativistas, como forma de tentar 

diminuir a soberania do Brasil sobre parcela de seu território, países que são 

concorrentes brasileiros na geopolítica da produção de alimentos, estão buscando 

fortalecer uma narrativa de destruição da natureza na Amazônia. 

Diante disso, por meio de uma análise de livros, autores e de diversos artigos 

científicos e trabalhos das mais variadas áreas, o presente estudo buscou 

apresentar a forma como se deu a ocupação e a evolução econômica na Amazônia 

brasileira, os principais recursos estratégicos da região, as ameaças internas aos 

recursos naturais, o papel desempenhado pela mídia e pela opinião pública, o papel 

do Estado brasileiro, como um todo, e do Exército Brasileiro, em particular, na 

defesa dos recursos naturais estratégicos na Amazônia brasileira. 

Assim, concluiu-se sobre o papel central do Exército Brasileiro, como única 

instituição estatal com recursos para realizar a integração de capacidades nas ações 

repressivas aos delitos ambientais na região amazônica. 

Palavras-chave: Recursos Naturais Estratégicos, Amazônia, Exército Brasileiro. 

 
 
 

  



 
 

ABSTRATCT 
 
 

The worldwide role of Brazilian agribusiness, observed in the last fifty years, has led 

to an international campaign based on the defense of the environment. Using the 

boycott of Brazilian products, speeches by global leaders, the appeal of non-

governmental organizations and activists, as a way of trying to diminish Brazil's 

sovereignty over part of its territory, countries that are brazilian competitors in the 

geopolitics of food production, are seeking strengthen a narrative of nature 

destruction in the Amazon. 

Therefore, through an analysis of books, authors and several scientific articles and 

works from the most varied areas, the present study sought to present the way in 

which the occupation and economic evolution in the Brazilian Amazon took place, the 

main strategic resources of the region, internal threats to natural resources, the role 

played by the media and public opinion, the role of the Brazilian State, as a whole, 

and the Brazilian Army, in particular, in the defense of strategic natural resources in 

the Brazilian Amazon. 

Thus, it concluded on the central role of the Brazilian Army, as the only state 

institution with resources to carry out the integration of capacities in repressive 

actions against environmental crimes in the Amazon region. 

Keywords: Strategic Natural Resources, Amazon, Brazilian Army. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro (EB) é uma instituição permanente do Estado brasileiro. 

Constitui, juntamente com a Marinha do Brasil e a Aeronáutica, as Forças Armadas. 

Suas missões são variadas, porém, todas elas “destinam-se à defesa da Pátria, à 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem” (BRASIL, 1988). 

Dessa forma, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 

2012a): 

 
[...] o Exército Brasileiro tem como missão-síntese contribuir para a garantia 
da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, 
salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o 
desenvolvimento nacional e o bem-estar social.  

 
Assim, em decorrência da estratégia da presença, o EB “[...] atuará, de forma 

episódica e pontual, em operações de Garantia da Lei e da Ordem e colaborará com 

os órgãos de Segurança Pública nas ações contra ilícitos transnacionais perpetrados 

na faixa de fronteira” (BRASIL, 2012a). 

Os recursos naturais são elementos extraídos da natureza e utilizados pelo ser 

humano para sua sobrevivência e desenvolvimento. O conceito “mineral estratégico”, 

durante a Guerra Fria, referia-se à escassez de minerais para a fabricação de 

materiais utilizados na defesa, inclusive com a formação de estoques “estratégicos”. 

Nos dias de hoje, o termo é usado, de maneira geral, como sinônimo de recurso 

mineral escasso, essencial ou crítico para um país (BRASIL, 2010b). 

Quando estes itens existem em quantidade limitada na natureza, como, por 

exemplo, as fontes não renováveis de energia e os metais preciosos, a posse de 

suas fontes aumenta de importância, garantindo vantagens competitivas aos seus 

detentores. Assim, “a disponibilidade e a exploração de recursos naturais de 

importância vital para o país, além de possibilitar atingir objetivos nacionais 

balizados pelas políticas públicas, permite atender a pressupostos da Segurança e 

da Defesa Nacional” (CEPE, 2016). 

A Amazônia, também conhecida como floresta amazônica, é um bioma 

composto por vegetação latifoliada úmida e que cobre a maior parte da bacia 

hidrográfica do rio Amazonas. Esta área abrange cerca de 7 milhões de quilômetros 

quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela 
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floresta tropical. A região está localizada na porção centro-norte do continente sul-

americano, onde é cortada pela linha do Equador (RAMOS, 2014). 

No Brasil, para efeitos de governança e economia, “a Amazônia foi delimitada 

por uma área chamada "Amazônia Legal" definida a partir da criação da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966” (NOBRE, 

2014), cobrindo aproximadamente 56% do território nacional (figura 1). 

 

Figura 1 – Amazônia Legal e Bioma Amazônico 

 
Fonte: IMAZON, 2014 

 

Neste trabalho buscou-se evidenciar como o Brasil tem lidado com o tema da 

defesa de seus recursos estratégicos, com enfoque no papel do Exército Brasileiro, 

a partir do estudo da atuação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl), 

na operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) Ambiental – Verde Brasil, no 2º 

semestre de 2019. 

Nesse contexto, foram apresentadas as fases de ocupação e os ciclos 

econômicos da Amazônia brasileira para que se pudesse entender a atual 

conjuntura da região. Para isso, foram evidenciados os principais recursos 
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estratégicos brasileiros localizados na área amazônica e as ameaças internas sobre 

estes, advindas, principalmente, das atividades extrativistas ilegais e que estão 

contribuindo para a rápida degradação do meio ambiente. 

Ainda, foi apresentado o modo como a mídia e a opinião pública desempenham 

um importante papel como meios de pressão de interesses difusos na questão 

ambiental, principalmente sobre a Amazônia brasileira.  

O papel do Estado brasileiro na defesa de seus recursos naturais estratégicos 

foi apresentado por meio de seu ordenamento jurídico voltado para o tema e, 

também, de suas agências dedicadas a esse fim. Segundo Becker (2005, p. 82): 

 
Atores fundamentais são os governos estaduais, que, com a crise do Estado 
central, assumiram responsabilidades e força política. [...] O Mato Grosso e 
o Pará têm estratégias extensivas de uso da terra, o estado do Amazonas 
tem uma estratégia pontual industrial, localizada em Manaus; o Acre e o 
Amapá se baseiam na estratégia da florestania, modernização do 
extrativismo; em Rondônia procura-se expandir a pecuária e mesmo a soja, 
e, em Roraima, a soja no lavrado (cerrado) cercado por florestas e terra 
indígenas. 
 

A seguir, foi realizado o estudo de caso do emprego da 23ª Bda Inf Sl em 

operação de Garantia da Lei e da Ordem Ambiental, no qual foi abordada a forma de 

atuação do EB no combate aos crimes ambientais que afetam os recursos naturais 

estratégicos e, por conseguinte, ameaçam a soberania brasileira. 

Cabe ressaltar, que após a publicação do Relatório Meadows (MEADOWS, 

1972) por um grupo de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 

a questão ambiental entrou na agenda mundial. A esse estudo, juntaram-se outros, 

como o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

denominado “Nosso futuro comum” ou relatório Brundtland, como ficou mais 

conhecido, de 1987. Assim, “fica muito claro, nessa nova visão das relações homem-

meio ambiente, que não existe apenas um limite mínimo para o bem-estar da 

sociedade; há também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais” 

(BRUNDTLAND, 1987). 

Nesse sentido, um exemplo amplamente conhecido no meio militar brasileiro e 

citado por diversos pesquisadores, refere-se ao discurso de François Miterrand, 

presidente francês, em 1989, sobre a incapacidade brasileira em preservar o meio 

ambiente, mais especificamente, a floresta amazônica: “O Brasil precisa aceitar uma 

soberania relativa sobre a Amazônia” (BENATTI, 2007, p. 27). 

Desta maneira, observou-se uma escalada nos discursos dos países 
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desenvolvidos em relação à conservação do meio ambiente, como forma de reduzir 

a degradação dos recursos naturais, desacelerar o ritmo das mudanças climáticas e 

controlar o crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Portanto, o 

tema da defesa dos recursos estratégicos tornou-se central na agenda dos governos 

mundiais. 

Pode-se inferir, pelos discursos de lideranças globais e meios de comunicação, 

que a falta de capacidade de países em desenvolvimento para preservar o meio 

ambiente poderia justificar uma intervenção internacional, afetando a soberania 

nacional em Estados como o Brasil. 

Assim, o presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido em torno do 

seguinte problema: de que maneira o Exército Brasileiro deverá atuar, quando 

demandado, na defesa dos recursos naturais estratégicos brasileiros da Amazônia? 

Para isso, este estudo tem como objetivo geral apresentar o papel do Exército 

Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos brasileiros da Amazônia. 

Com o intuito de atingir do objetivo geral de estudo, foram postulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que conduziram um raciocínio lógico e de 

fácil entendimento sobre a problemática em pauta: 

a) apresentar a ocupação e exploração da Amazônia brasileira. 

b) identificar o papel da mídia e da opinião pública. 

c) apresentar o papel do Estado brasileiro na defesa dos recursos estratégicos. 

d) apresentar o papel do EB na defesa dos recursos estratégicos. 

Visando atingir o devido aprofundamento, o presente estudo foi limitado ao 

estudo de caso do emprego da 23ª Bda Inf Sl durante a operação de Garantia da Lei 

e da Ordem Ambiental – Verde Brasil, no 2º semestre de 2019, e à discussão sobre 

o papel da Força nesse tipo de ação. 

Em 2019, as declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre as 

queimadas na Amazônia brasileira, reacenderam receios sobre as pretensões de 

outros países desenvolvidos sobre a região. 

Embora os interesses franceses pudessem ser mais diretamente ligados aos 

acordos comerciais entre Mercado Comum do Sul (MERCOSUL1) e União Europeia 

do que realmente a uma preocupação ambiental global, a centralidade do tema 

                                            
1 MERCOSUL: organização intergovernamental fundada em 1991, inicialmente entre Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai. Estabelece uma integração econômica, configurada atualmente em 
uma união aduaneira, na qual há livre comércio intrazona e política comercial comum entre os países-
membros. 
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ambiental para o século XXI não pode ser descartada. Neste debate, se insere não 

somente a verdadeira importância da região amazônica para as mudanças 

climáticas, mas também sobre a tentativa de algumas nações em impor limites ao 

crescimento de outras, travestida por uma roupagem de ambientalismo e de 

preocupação com o futuro do planeta (FRANCHI, 2020).  

Ainda segundo Franchi (2020), desde a década de 1970, pode-se falar em uma 

consciência ecológica que evoluiu dos estudos acadêmicos para as agendas de 

entidades não governamentais, órgãos supranacionais, até se transformar em 

preocupações de Estados Nacionais. A ascensão da agenda ambiental, após o fim 

da Guerra Fria, foi contundente. O “aquecimento global” e seus impactos na 

preservação da qualidade de vida de parte da humanidade é um tema recorrente na 

mídia internacional. O que atualmente parte da comunidade internacional discute é a 

velocidade das mudanças climáticas e a centralidade da interferência humana neste 

processo. Fatores antropológicos como a urbanização, a industrialização, a 

degradação ambiental, a emissão de gases que potencializam o efeito estufa e a 

poluição são alguns dos pontos levantados pelos debates, que buscam sensibilizar, 

alertar e criar compromissos de chefes de nações para com o tema. 

De fato, a cobiça externa e as declarações de líderes globais sobre a 

necessidade do Brasil e outros países amazônicos aceitarem uma soberania 

relativa, reforçam a importância do aprofundamento dos estudos visando à defesa e 

proteção da região. 

O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, pois baseou sua fundamentação teórico-metodológica na investigação 

sobre os antecedentes da atual conjuntura da Amazônia Legal e sobre assuntos 

relacionados ao emprego do Exército Brasileiro na região, em operações de 

repressão a crimes ambientais. 

Essa pesquisa teve início com uma busca na literatura (livros, manuais, 

revistas especializadas, artigos, sítios na internet, teses, dissertações e publicações 

diversas) com informações atualizadas sobre o tema. Naquele momento, foram 

observados os tópicos relacionados aos recursos estratégicos, Amazônia, meio 

ambiente e operações interagências. 

Após a coleta e fichamento da bibliografia pertinente, buscou-se a correta 

fundamentação como base de sustentação teórica de uma abordagem qualitativa 

sobre os principais aspectos que caracterizam a Amazônia brasileira, permitindo que 
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o leitor tivesse o correto entendimento dos fatores que levaram ao estado atual da 

região e de sua importância para o Brasil e o mundo. 

Além disso, ainda alicerçado em sólido referencial teórico, procurou-se 

apresentar os papéis dos diversos atores envolvidos na problemática dos recursos 

estratégicos amazônicos. 

Por fim, a papel do Exército Brasileiro na defesa dos recursos naturais 

estratégicos foi explorado por meio de um estudo de caso da Operação Verde Brasil, 

no âmbito da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, no 2º semestre de 2019, 

apresentando uma solução de emprego do EB neste tipo de ação. 

O universo do presente trabalho de conclusão foram as publicações, relatórios 

de operações e pesquisas realizadas nas últimas décadas, nas áreas de relações 

internacionais, geopolítica, defesa, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, buscou-se trabalhos com o devido nível de profundidade, 

principalmente no meio acadêmico, visando dar a correta sustentação teórica às 

conclusões de final de trabalho.  

As amostras referiram-se àqueles trabalhos versando sobre a ocupação e 

exploração da Amazônia Legal e que estivessem alinhados com o conhecimento 

empírico adquirido durante os anos de serviço na região amazônica. Além disto, 

relatórios de operações realizadas pelo EB em defesa dos recursos estratégicos 

também serviram como amostras.  

A coleta dos dados deste trabalho de conclusão de curso deu-se por meio da 

seleção na literatura especializada e, principalmente, dos relatórios de operações 

executadas na região amazônica, por tropas do Exército Brasileiro, com intuito de 

reprimir crimes ambientais. Dessa forma, os dados levantados estão de acordo com 

o que foi de fato executado, permitindo um diagnóstico factível do tema. 

O método que foi utilizado para o tratamento dos dados foi a análise de 

conteúdo. Assim, dentre as amostras selecionadas, foram analisados os dados 

referentes aos números de operações, prisões, apreensões, autuações, focos de 

incêndios combatidos e outros que foram levantados, permitindo a obtenção de um 

diagnóstico sobre a participação do EB em ações de defesa dos recursos 

estratégicos. 

Os trabalhos de conclusão de curso que se apoiam apenas na revisão de 

literatura possuem uma limitação referente às pesquisas de campo e entrevistas, 

carecendo assim de profundidade. No entanto, o conhecimento empírico do autor, 
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somado a uma judiciosa revisão de literatura, permitirá que o leitor do presente 

trabalho percorra um caminho balizado e atinja o objetivo de identificar o papel do 

Exército Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos brasileiros da 

Amazônia. Dessa maneira, o método escolhido foi adequado e possibilitou o 

atingimento dos objetivos propostos. 

 

2 OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

Por seu tamanho e especificidade, a Amazônia brasileira requer uma 

abordagem particularizada. Assim, para entender a atual conjuntura, far-se-á a 

apresentação do seu processo de ocupação e dos ciclos econômicos. Em um 

segundo momento, serão apresentados os seus principais recursos estratégicos, 

contribuindo para a compreensão da importância econômica desta região para o 

Brasil. E, ao final da caracterização, serão identificados os processos antrópicos que 

ameaçam a correta exploração dos nossos recursos estratégicos.  

 

2.1 PROCESSO DE OCUPAÇÃO E CICLOS ECONÔMICOS DA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA 

 

Desde o início da colonização portuguesa, no século XVI, a Amazônia passou 

a ser explorada em busca de fontes de riqueza para a coroa lusa. Dessa maneira, 

começou a ocupação do espaço amazônico e os diversos ciclos econômicos que 

explicam a atual dinâmica da área. A “ocupação se fez [...] em surtos ligados a 

demandas externas seguidos de grandes períodos de estagnação e de decadência” 

(BECKER, 2005, p. 71). 

O marco inicial dessa ocupação foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 

1494, entre os reinos de Portugal e Espanha (figura 2). Assim, se “desenvolve a tese 

de que, embora a extensão das terras pertencentes a Portugal se alargasse (sic) do 

delta amazônico até a ilha de Santa Catarina, a realidade geográfica do território 

ainda desconhecido pelos legisladores se imporia”. À medida que os portugueses 

iniciaram a exploração da sua faixa de terras no continente americano, a falta de um 

acidente geográfico nítido que delimitasse as possessões lusas e espanholas na 

América do Sul, permitiu aos primeiros, com relativa facilidade, a expansão territorial 

para o oeste até os contrafortes da Cordilheira do Andes (GADELHA, 2002, p. 66). 
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Figura 2 – Linha de Tordesilhas 

 

Fonte: História das Civilizações 

 

A união ibérica (1580 – 1640) e o assédio francês sobre a porção setentrional 

do atual território brasileiro foram determinantes para as iniciativas de conquista e 

ocupação do vale amazônico. Esses fatos levaram à organização de diversas 

expedições para a região, com destaque para o capitão-mor Pedro Teixeira (1639), 

que oficialmente tomou posse das terras amazônicas. Assim o fez, proferindo as 

seguintes palavras: "Tomo posse destas terras, pela Coroa de Portugal, em nome do 

Rei Felipe IV, nosso senhor, Rei de Portugal e Espanha; e se houver entre os 

presentes alguém que a contradiga ou a embargue que o escrivão da expedição o 

registre [...]"(GADELHA, 2002). 

A busca por produtos exóticos (drogas do sertão) seria umas das motivações 

para a expansão portuguesa em direção ao delta do Amazonas e a consequente 

fundação da cidade de Belém (1616). Além disso, outro motivo apontado para a 

ocupação seria a defesa contra os holandeses, franceses e ingleses (BRASIL, 

1905). 

A partir da segunda metade do século XIX, um novo ciclo econômico surge na 

região e renova o interesse pela ocupação da Amazônia. A borracha passou a ser 

um produto de destaque na economia do Brasil, atraindo levas de trabalhadores de 

outras regiões do país que se fixaram e aumentaram a população permanente. “O 

período está relacionado com a extração e a comercialização da borracha em larga 
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escala, e da efervescência populacional e extrativista na região” (NOBRE, 2014). 

Entre 1870 e 1912, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de borracha, 

controlando quase 100% da venda dessa commodity. Essa produção representava 

por volta de 26% de todas das exportações brasileiras, sendo que a totalidade da 

extração do látex das seringueiras era feito na região amazônica (FAUSTO, 2001). 

Além disso, para solidificar o domínio brasileiro na região e melhorar o 

transporte da produção do interior da floresta para os portos, iniciou-se, em 1907, a 

construção de uma estrada de ferro, entre os rios Madeira e Mamoré, que, além de 

atrair uma grande quantidade de estrangeiros para sua construção, foi responsável 

pela criação do município de Porto Velho, estado de Rondônia. A estrada de ferro 

Madeira – Mamoré funcionou plenamente de 1911 até 1957, atendendo tanto ao 

escoamento da borracha como ao fluxo de passageiros (RAMOS, 2014). 

No entanto, o início do plantio intensivo de seringueiras na Ásia (Java e Ceilão) 

com uma produtividade muito superior à brasileira, que era baseada no extrativismo 

de árvores existentes na selva, derrubou os preços no mercado internacional e levou 

ao fim do primeiro ciclo da borracha na Amazônia, por volta de 1920 (RAMOS, 

2014). 

Além disso, um segundo surto da borracha na Amazônia fortaleceu-se durante 

a II Guerra Mundial (1939-1945). Com as restrições da importação da borracha do 

sudeste asiático, os Estados Unidos se viram obrigados a estimular a produção na 

Amazônia como parte do esforço de guerra. Dessa maneira, novamente, milhares de 

trabalhadores braçais rumaram para a região, aumentando o contingente 

populacional. Assim, segundo Nobre (2014, p. 71): 

 
[...] a região testemunha a ascensão do chamado Projeto Ford, criado em 
função de uma disputa monopolista associada ao mercado da borracha. Os 
investidores estadunidenses buscavam o controle de todo o material que a 
indústria automobilística exigia. A Companhia Ford Industrial do Brasil foi 
criada com tal objetivo, sendo seguida pelo povoado conhecido como 
Fordlândia. A grande excitação ao redor da borracha se prolonga até o ano 
de 1945, quando a economia regional sofre uma profunda estagnação, que 
é acompanhada pela dissolução da companhia. 
 

Por fim, cabe ressaltar, que o crescimento populacional, devido aos dois ciclos 

da borracha, foi vertiginoso. Segundo estimativas, a população da Amazônia 

brasileira saltou de 127 mil habitantes, em 1823, para 1,4 milhão, em 1920 

(MARTINS, 1982). 

Durante os governos militares (1964 – 1985), buscou-se realizar uma 
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integração da região amazônica ao restante do país. Esse processo se deu por meio 

da construção de rodovias, de grandes projetos de extração mineral e da criação de 

polos agrícolas, o que contribuiu para uma nova onda de migração interna para a 

região. Ainda, segundo Veríssimo (2020, p. 9):  

 
Com os planos de integração nacional, descoberta de minérios e grandes 
projetos de desenvolvimento, a região voltou a crescer e receber novos 
migrantes de todo o Brasil, principalmente do Sul. Esse período, contudo, 
marca uma mudança drástica na paisagem da Amazônia: a devastação da 
floresta – provocada principalmente pela abertura de estradas para o 
estabelecimento de pastos e exploração de madeira predatória. 
 

A construção da rodovia Transamazônica (BR-230) foi o marco inicial do 

desmatamento da floresta, não só como consequência do povoamento da região, 

como também pela exploração de madeira, o avanço da agropecuária de larga 

escala e da agricultura de subsistência itinerante, criando o chamado “arco do 

desmatamento” (figura 3). 

 
Figura 3 – Arco do Desmatamento 

 

Fonte: IMAZON, 2014 
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No ano de 1972 foi lançado pelo governo do General Emílio Garrastazu Médici 

o Plano de Integração Nacional (PIN), como forma de integrar, economicamente, a 

região norte ao restante do país. Para implementação do plano, iniciou-se a 

construção da Transamazônica, que liga o município de Cabedelo, no litoral da 

Paraíba, ao município de Lábrea, no Amazonas, com 4.223 km de extensão. 

Simultaneamente, o governo federal promoveu uma campanha de migração para a 

ocupação econômica da região, proporcionando a transferência de cerca de 6.000 

famílias para assentamentos agrários, então chamados agrovilas, que foram se 

formando às margens da rodovia, principalmente no Estado do Pará (RAMOS, 

2014). 

A implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM), em 1957, posteriormente 

ampliada em 1967, estabeleceu incentivos fiscais para implantação de um polo 

industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Foi instituído, assim, o atual 

modelo de desenvolvimento, que engloba uma área física de 10 mil km², tendo como 

centro a cidade de Manaus, e está assentado em incentivos fiscais e extrafiscais, 

reduzindo as desvantagens locacionais e propiciando condições de alavancagem do 

processo de desenvolvimento da área incentivada (SUFRAMA, 2020). 

Com relação ao número de habitantes, de acordo com levantamentos feitos 

pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Legal (SUDAM), no 

período de 1970 a 2000, a população da região passou de 7,3 milhões de habitantes 

para 21 milhões, e, em 2017, já atingia 27 milhões de habitantes (SUDAM, 2020).  

A mineração também foi incentivada pelos governos militares por meio da 

implantação de vários projetos. Dessa forma, os primeiros investimentos foram 

destinados à busca de minério de alumínio (cujo mercado estava em expansão) e de 

manganês (essencial para a indústria do aço), ambos dependentes da produção de 

poucos países (SANTOS, 2002). 

Nesse contexto, destacou-se o Projeto Grande Carajás em áreas do Pará e 

Maranhão, coordenados pela então companhia estatal Vale do Rio Doce, em 

parceria com grupos internacionais. As jazidas de ferro da Serra dos Carajás, no 

sudeste do estado do Pará, com suas 18 bilhões de toneladas de minério, 

correspondiam à maior concentração de alto teor já localizada no planeta. Esse polo 

mineral – metalúrgico, dotado de infraestrutura logística própria (mina, estrada de 

ferro e complexo portuário), representava a estratégia nacional de integração da 

Amazônia por meio da exploração de suas riquezas (NOBRE, 2014).  
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No mesmo sentido, a exploração de ouro na região adquiriu maior importância 

a partir da década de 1960, na região do rio Tapajós, sudoeste do Pará. No entanto, 

no início da década de 1980, com a descoberta de ouro na região de Carajás, 

alastrou-se uma grande “corrida do ouro”, que ultrapassou as fronteiras da Amazônia 

brasileira, envolvendo quase um milhão de garimpeiros (NOBRE, 2014). 

A partir de 2007, ocorreu uma nova onda de expansão da migração interna em 

direção à Amazônia devido à implantação de grandes obras de infraestrutura, 

proporcionado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Neste período, 

intensificaram-se a construção, a pavimentação e a ampliação de rodovias e 

ferrovias (BR-163, BR-156, BR-230, duplicação da Estrada de Ferro Carajás), 

construção e ampliação de portos (Porto de Itaqui), instalação de novos projetos 

minerários (projeto Serra Sul/Vale), avanço do agronegócio e a construção de usinas 

hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (Belo Monte, Jirau, Teles Pires e 

Santo Antônio), contribuindo para o desenvolvimento e ocupação da região (PINTO 

et al., 2018). 

 

2.2 PRINCIPAIS RECURSOS ESTRATÉGICOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

Os recursos naturais são parte integrante do patrimônio nacional, cuja defesa 

constitui-se em ato de preservação dos próprios interesses nacionais e da 

soberania. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 20, são bens da União, 

dentre outros (BRASIL, 1988): 

 
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais;  
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 
exclusiva;  
VIII - os potenciais de energia hidráulica;  
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
 

Assim, são exemplos desses recursos presentes na Amazônia e que 

influenciam as políticas de segurança e defesa: os minerais estratégicos, os solos 

agricultáveis, a água doce, o petróleo, as terras raras, as reservas florestais e sua 

biodiversidade, e o potencial hidroelétrica, dentre outros. 

Em 2018, os recursos minerais da classe dos metálicos responderam por cerca 

de 80% do valor total da produção mineral brasileira. Dentre essas substâncias, 



21 
 
onze destacam-se por corresponderem a 99,7% do valor da produção da referida 

classe, quais sejam: alumínio, cobre, cromo, estanho, ferro, manganês, nióbio, 

níquel, ouro, vanádio e zinco. O valor desses onze minerais totalizou 103 bilhões 

de reais, com destaque para a expressiva participação do ferro nesse montante 

(69,9%) (BRASIL, 2019a). 

O ferro, grande destaque da produção mineral brasileira (2º maior produtor 

mundial), está presente, principalmente, nos estados do Pará e Minas Gerais. 

Estima-se que das 29 (vinte e nove) bilhões de toneladas do minério em reserva, 

cerca de 4,6 bilhões de toneladas (16%) estejam na região de Carajás (sudeste do 

Pará) (BRASIL, 2009). 

Existem também extensos depósitos de bauxita (matéria prima para a 

produção de alumínio), que estão concentrados em três distritos principais: 

Trombetas (médio Amazonas), Almeirim (baixo Amazonas) e Paragominas-

Tiracambú (Pará). Esses distritos são responsáveis pelo terceiro maior potencial em 

bauxita do mundo, superados apenas pelos da Austrália e da Guiné (SANTOS, 

2002). 

O cobre é encontrado em Carajás. A mineradora VALE S.A. está expandindo a 

produção e acredita-se que a área pode vir a se tornar um dos mais importantes 

polos de produção do metal no mundo, só superado pelos Andes chilenos (NOBRE, 

2014). 

Merecem destaque, os expressivos depósitos de ouro que existiam na porção 

leste de Carajás, onde, no início da década de 1980, surgiu o garimpo de Serra 

Pelada, que chegou a ter 60 mil homens em atividade, numa cava que atingiu 200 

metros de diâmetro e 80 metros de profundidade. Durante seis anos, foram 

produzidas cerca de 50 toneladas de ouro. Entretanto, mais do que a quantidade, o 

que impressionava nesse depósito era a concentração do ouro: durante o garimpo, 

foram retirados blocos com até 60 quilos (SANTOS, 2002). 

Com relação aos combustíveis fósseis, programas realizados pela Petrobrás, 

nas últimas quatro décadas, levaram à localização de depósitos de óleo e gás. As 

descobertas mais significativas ocorreram na região dos rios Juruá (gás) e Urucu 

(gás e óleo), na sub-bacia do alto Amazonas (NOBRE, 2014). 

Entretanto, alguns especialistas em prospecção de petróleo acreditam que as 

possibilidades da região, principalmente para gás, são bem maiores que as 

detectadas até o presente. Esta conclusão é baseada na existência de condições 
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para a geração e acumulação comercial de hidrocarbonetos. Chegam a ampliar a 

possibilidade de sucesso inclusive para as sub-bacias do médio e baixo Amazonas. 

Desde 2009, parte da demanda energética da cidade de Manaus já é suprida pelo 

gás natural proveniente de Urucu. Para Nobre (2014, p. 78):  

 
A construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, [...] é o meio para uma 
mudança significativa na matriz energética do Estado do Amazonas para 
permitir a progressiva substituição do óleo diesel e óleo combustível das 
usinas termelétricas utilizados para o abastecimento da região. 
 

Outro recurso estratégico que avulta de importância na região amazônica é 

abundância de suas reservas de água doce. Os volumosos rios como o Amazonas, 

o Xingú, o Tocantins, o Tapajós, o Negro, dentre outros, são exemplos disso. Dessa 

forma, cresce a preocupação com a preservação das florestas, que garantem a 

evapotranspiração, a manutenção do ciclo hidrológico no continente sul-americano e 

o atual volume dos rios. Como destaca Becker (2005, p. 78): 

 
A água é considerada o ouro azul do século XXI, em termos globais, porque 
há escassez e consumo crescente no mundo, sobretudo nos países 
semiáridos que utilizam a irrigação. Ademais, há previsões de que a disputa 
por água pode chegar até a conflitos armados. 
 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), a Bacia Amazônica é 

considerada a rede hidrográfica mais extensa do mundo, ocupando uma área total 

de 7.008.370 km². Esta área vai desde sua nascente, nos Andes peruanos, até sua 

foz no oceano Atlântico. A maior parte (64,88% ou 3.843.402 km2) deste total fica 

em território brasileiro e o restante está dividido entre a Colômbia (16,14%), Bolívia 

(15,61%), Equador (2,31%), Guiana (1,35%), Peru (0,60%) e Venezuela (0,11%). 

Esses números evidenciam a importância do Brasil nas iniciativas de cooperação na 

gestão dos recursos hídricos da Bacia Amazônica (BRASIL, 2017a). 

No que tange ao potencial hídrico amazônico, não se pode deixar de 

mencionar as reservas subterrâneas. O conhecimento sobre essa riqueza, contudo, 

ainda é muito escasso e precisa ser aprimorado, tanto para avaliar a possibilidade 

de uso para abastecimento humano, como para preservá-lo em razão de sua 

importância para o equilíbrio do ciclo hidrográfico regional. Merece destaque o 

sistema aquífero Grande Amazônia, também conhecido como Alter do Chão. Com 

86 (oitenta e seis) mil quilômetros cúbicos, é atualmente o maior do mundo em 

volume d’água (ABREU, 2014). 

Ainda, defende Abreu (2014): 
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A reserva subterrânea representa mais de 80% do total da água da 
Amazônia. A água dos rios amazônicos, por exemplo, representa somente 
8% do sistema hidrológico do bioma e as águas atmosféricas têm, mais ou 
menos, esse mesmo percentual de participação. 
 

Outro recurso estratégico presente na Amazônia são suas florestas. O Brasil 

concentra cerca de 10% do total das florestas do mundo, sendo a segunda maior 

área florestal – atrás apenas da Rússia. A Amazônia brasileira corresponde a cerca 

de 60% das florestas nativas do país, responsável por grande parte da produção de 

madeira do Brasil. A região amazônica também participa com a maior parte da oferta 

de produtos não madeireiros, além de contribuir, expressivamente, com os serviços 

ambientais gerados pelas matas nativas do Brasil (VERISSIMO, 2006). 

Em 2004, a extração de madeira gerou uma receita bruta de US$ 2,3 bilhões. 

As mais de 3.100 (três mil e cem) madeireiras extraíram cerca de 24,5 milhões de 

metros cúbicos de madeira em tora (cerca de 6,3 milhões de árvores), o que 

representa 80% da produção de madeira nativa do Brasil. Na Bacia Amazônica 

(incluindo os outros países) o Brasil detém 79% da produção de madeira nativa 

(LENTINI et al, 2005). 

Além disso, a posse de solos agricultáveis é vista atualmente como estratégica. 

O aumento da população mundial e, por consequência, do consumo de alimentos, 

exige que os países aumentem o nível de preocupação com a segurança alimentar 

para seus habitantes. 

Referindo-se a solos, no ano de 2005, somente cerca de 11% das terras 

existentes no planeta não apresentavam nenhuma limitação para a agricultura. 

Dentre essas limitações, 28% das terras eram muito áridas, 23% possuíam 

problemas químicos, 22% eram terras pouco profundas, 10% possuíam umidade 

excessiva e 6% eram permanentemente congeladas (COELHO; TERRA, 2005, p. 

200). 

A maior parte dos países utiliza entre 20% e 30% do território com agricultura. 

Os da União Europeia usam entre 45% e 65%. Os Estados Unidos, 18,3%; a China, 

17,7%; e a Índia, 60,5%. As maiores áreas cultivadas estão na Índia (179,8 milhões 

de hectares), nos Estados Unidos (167,8 milhões de hectares), na China (165,2 

milhões de hectares) e na Rússia (155,8 milhões de hectares). Somente esses 

quatro países totalizam 36% da área cultivada do planeta (EMBRAPA, 2017). 

Por outro lado, o Brasil utiliza apenas 7,6% de seu território com lavouras, 



24 
 
somando cerca de 64 (sessenta e quatro) milhões de hectares. Nesse sentido, se 

comparado aos maiores produtores agrícolas, o Brasil tem a maior capacidade de 

expansão das áreas plantadas, principalmente na Amazônia, gerando um enorme 

potencial para a garantia da segurança alimentar da população brasileira 

(EMBRAPA, 2017). 

Na Amazônia brasileira, a biodiversidade desponta, atualmente, como um dos 

recursos mais valiosos para a região e o país, com um alto potencial para o 

desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao inventário e à sua exploração. 

Desse modo, esse patrimônio assume uma importância estratégica, tornando-se 

reserva de valor pelos possíveis usos e benefícios econômicos e sociais que pode 

trazer (MIGUEL, 2007). 

No contexto dos avanços proporcionados pela 3ª Revolução Industrial, a 

biodiversidade assume uma nova função. Sua potencialidade se vincula ao controle 

de seu patrimônio genético, fonte de possíveis descobertas (na medicina) e usos (da 

matéria prima) por meio da transformação que novas tecnologias proporcionam, 

beneficiando governos e empresas privadas mais desenvolvidas no campo 

científico-tecnológico. É importante destacar, que as sociedades mais avançadas 

cientificamente (EUA, China, Alemanha, França, Inglaterra e Japão) dependem 

amplamente do suprimento de recursos naturais (SÁ, 2019). 

Como grande parte da biodiversidade do planeta se concentra em países 

tropicais que, normalmente, são tidos como periféricos, desenha-se uma geopolítica 

de controle desses territórios pelos países hegemônicos. O Brasil está incluído entre 

os países dotados da chamada megadiversidade (VIEIRA, 2005). 

O Brasil possui entre 10% e 20% de todas as espécies já catalogadas no 

mundo. O país já catalogou 55 mil espécies de plantas com semente (22% do total 

mundial), 502 espécies de mamíferos (10,8% do total), 1677 espécies de aves 

(17,2%), 600 espécies de anfíbios (15% do total) e 2657 espécies de peixes (10,7% 

do total). Assim, no território brasileiro se encontra a maior concentração de 

biodiversidade do planeta (MIGUEL, 2007).  

 

2.3 AMEAÇAS INTERNAS AOS RECURSOS ESTRATÉGICOS DA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA 

 

Em termos relativos, os estados da Amazônia Legal apresentam baixas 
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densidades demográficas, consequência direta do seu processo de formação 

histórico e econômico, precária infraestrutura, aspectos que colaboram para as 

grandes distâncias e para a falta de oportunidade endógena, e, por consequência, 

menor presença estatal. Este quadro favorece o surgimento de vácuos de poder, 

facilitando a expansão de atividades ilegais, dentre eles os delitos ambientais, 

principalmente os ligados à extração de recursos estratégicos (SUDAM, 2020).  

Segundo Sawyer (2015, p. 39): 

 
A divisão em municípios combina áreas muito extensas, do tamanho de 
muitos países, às vezes com formatos compridos ao longo dos rios, com 
populações minúsculas. [...] O reduzido tamanho da população e as 
distâncias tornam a gestão municipal muito mais difícil no interior da 
Amazônia que em outras regiões do Brasil. Por exemplo, poucos municípios 
contam com recursos humanos e financeiros para montar uma secretaria de 
meio ambiente. 
 

A grilagem de terras é uma das principais ameaças aos recursos estratégicos 

na Amazônia. Trata-se da compra e venda ilegal de terras do governo (terras 

devolutas, áreas de proteção ambiental e terras indígenas). Em 2001, o Congresso 

Nacional criou a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Grilagem da Terra na 

região amazônica, que buscou investigar diversos acontecimentos envolvendo a 

apropriação indevida e ilegal de extensas áreas de terra pertencentes ao patrimônio 

público (BRASIL, 2001). 

As terras ilegalmente apropriadas passaram, para as mãos de particulares. As 

finalidades da grilagem, são: revender lotes em grande escala e, com isso, obter 

ganhos financeiros, garantia de financiamentos, obter terra para assegurar a 

exploração madeireira ou para uma futura atividade agropastoril, dar a área grilada 

como pagamento de dívidas previdenciárias e fiscais e conseguir indenização nas 

ações desapropriatórias, para fins de reforma agrária ou de criação de áreas 

protegidas (BRASIL, 2001). 

Dessa forma, apesar de não ser um crime ambiental propriamente dito, a 

ocorrência da grilagem na Amazônia, em grande escala, é um fator que favorece a 

exploração dos recursos estratégicos. De acordo com Veríssimo (2020, p. 113): 

 
Os conflitos sociais também se intensificaram no final do século XX com 
disputas violentas pela posse da terra nas áreas de fronteira. Na década de 
1980, as terras acessíveis via rodovias já possuíam ocupantes (posseiros 
ou populações tradicionais) e a prática da grilagem contribuía para o 
agravamento das disputas fundiárias. O grileiro costumava tomar posse da 
área à força, expulsando famílias que ocupavam o local há décadas. 
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Outra ameaça aos recursos estratégicos é o desmatamento. Na Amazônia, é 

resultado de um processo complexo de formas de uso da terra que provoca a 

substituição da floresta por estradas, agropecuária, zonas mineiras, áreas 

destinadas à construção de grandes obras de infraestrutura ou ao crescimento 

urbano. Afeta de forma negativa os serviços ecossistêmicos ao gerar mudanças que 

alteram ou deterioram o clima, a biodiversidade, as fontes de água potável, 

promovendo a erosão do solo, o esgotamento dos nutrientes, o prejuízo das funções 

de regulação nas bacias hidrográficas e a emissão de gases de efeito estufa (ciclos 

de carbono, nitrogênio, entre outros) (FEARNSIDE, 2005). 

Cabe destacar, que o desmatamento contribuiu para a redução da 

biodiversidade, ao reduzir o habitat da fauna, afetando espécies que nem sequer 

são conhecidas. Em termos de número de organismos, entre 2003 e 2004 estima-se 

que 50 milhões de aves teriam sido afetadas pela perda de 26.000 km² da floresta 

amazônica. O número de primatas afetados neste mesmo período foi estimado em 2 

milhões de indivíduos. Além disso, o desmatamento das florestas tropicais – cujas 

maiores extensões se encontram na América do Sul e África – contribui com 20% 

das emissões de gases de efeito estufa no planeta, especialmente com emissões de 

gás carbônico (VIEIRA et al., 2005). 

Nesse sentido, a exploração madeireira na Amazônia é também uma ameaça 

aos recursos estratégicos. Centrada em algumas espécies de madeiras nobres, a 

atividade exerce uma forte pressão sobre as áreas públicas protegidas e territórios 

indígenas, estando frequentemente associada com a apropriação ilegal de terras 

públicas. Trata-se de uma cadeia produtiva especializada que conecta áreas 

remotas e de difícil acesso aos mercados nacionais e internacionais, utilizando a 

malha viária legal, os rios navegáveis, e abrindo estradas ilegais (RAISG, 2012). 

Segundo o procurador Joel Bogo, integrante da Força-Tarefa Amazônia, do 

Ministério Público Federal (MPF) (MADEIRO, 2019): 

 
Existe um custo alto para desmatar, não é algo simples. Precisa-se de 
equipes para operar as motosserras, insumos, sementes [...]. O custo disso 
pode chegar a R$ 2.000 por hectare. Existem áreas de 200, 300 e até 1.000 
hectares desmatadas, como se viu recentemente no sul do Amazonas. Isso 
pode chegar ao custo mais de R$ 1 milhão, não tem como um pequeno 
ocupante fazer. 
 

A utilização de queimadas é outra ameaça aos recursos estratégicos. Elas 

fazem parte do modelo agrícola de corte e queima que, por milênios, tem sido 
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praticado na Amazônia pelos povos indígenas e, mais recentemente, por outras 

populações locais. Nos últimos 50 anos, o fogo tem sido empregado em maior 

escala, muitas vezes associado ao desmatamento, para converter extensas áreas de 

florestas amazônicas em paisagens agropecuárias. Utilizando o processo como a 

“ferramenta mais completa e de menor custo” para a conversão de florestas, milhões 

de hectares foram transformados em sistemas amazônicos completamente distintos 

de suas condições originais (RAISG, 2012). 

Assim, no período 2000-2010, foi registrado um total de 1.320.866 focos de 

queimada. Os anos com maior número de incidência foram, nessa ordem, 2004, 

2005 e 2002. Durante o período 2000-2005, com aproximadamente 685 mil focos, 

registrou-se maior quantidade de focos de calor com relação ao período 2006-2010, 

com cerca de 551 mil focos. O maior número de incêndios ocorreu durante os meses 

de agosto, setembro e outubro, com os maiores valores ocorrendo em setembro de 

2004 (59.698), agosto de 2005 (51.627) e setembro de 2005 (59.455), coincidindo 

com os meses do chamado “verão amazônico”, período em que há uma sensível 

redução no índice pluviométrico na região, ocorrendo em maior proporção no 

sudeste da Amazônia (arco do desmatamento) (SCHOR et al., 2008; VIEIRA et al., 

2008).  

Outra atividade, com grande lucratividade e realizada de maneira ilegal na 

região, é a mineração. Os garimpos clandestinos estão espalhados em praticamente 

toda a Amazônia Legal. A possibilidade de um enriquecimento muito rápido, aliada à 

dificuldade de fiscalização contribui para a expansão dessa atividade extremamente 

poluidora e que não gera divisas para o Estado brasileiro. Segundo a RAISG (2012, 

p. 34): 

 

O modelo garimpeiro semimecanizado provoca o assoreamento dos rios, a 
perda de biodiversidade nos ecossistemas aquáticos (inclusive devido à 
turbidez), a remoção do solo e a conversão florestal, contribui com 1/3 da 
poluição mundial por mercúrio e causa impactos sanitários e ambientais 
importantes. Estima-se que mais de 100 toneladas de mercúrio são 
utilizadas a cada ano pela mineração ilegal de ouro na Amazônia. 

 

Assim, diversas áreas públicas da Amazônia estão ameaçadas com o aumento 

da mineração semimecanizada de ouro aluvial em pequena escala e ilegal. Esta 

“febre do ouro” foi impulsionada pelo aumento exponencial do preço do metal, que 

subiu por volta de 532% entre 2000 e 2011. A sustentação dos garimpeiros nas 

frentes de produção é feita por uma rede de empresários ligados ao abastecimento 
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básico: alimentos, combustíveis, máquinas, transporte aéreo e terrestre, gerando 

uma forte dependência indireta em diversos municípios amazônicos, que dependem 

economicamente dos garimpos para se sustentar (RAISG, 2012). 

 

3 O PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DA OPINIÃO PÚBLICA 

 

Os meios de comunicação e a opinião pública são dois dos principais atores 

das relações internacionais da atualidade. Segundo Dias (2010, p. 75): 

 

O alto grau de tecnologia alcançado pelos meios de comunicação contribuiu 
decisivamente para intensificação dos atuais processos de globalização. A 
comunicação internacional, além de ser um meio para transmitir informação 
que ultrapassa as fronteiras atingindo indivíduos e grupos sociais diversos 
dentro dos Estados nacionais, permite a intensificação de relações sociais 
nas quais as diferentes sociedades se influenciam reciprocamente, 
modificando suas condutas e estruturas, criando ao mesmo tempo um 
público internacional. Este público internacional está constituído pelos 
indivíduos e comunidades dos diferentes países que acessam imagens e 
informações, gerais ou particulares, e constroem valores comuns sobre os 
acontecimentos internacionais a partir dessa informação recebida nos fluxos 
transnacionais de comunicação, com destaque para os canais de televisão 
e a Internet. 

 

Segundo Rabaça e Barbosa (2002, p. 490), os meios de comunicação são o 

“conjunto de meios existentes em uma área, ou disponíveis para uma determinada 

estratégia de comunicação”. Defendem, ainda, que mídia constitui-se em um 

aportuguesamento da palavra media, em latim, a qual é o plural de médium (meio) 

naquele idioma. 

Embora os meios de comunicação de massa apresentem o potencial comum 

de transmitir informações a um grande número de pessoas distribuídas em vastas 

áreas, convém destacar que tais meios apresentam peculiaridades – notadamente 

relativas aos aspectos: cobertura, penetração e conteúdo – as quais permitem 

atribuir à televisão aberta, ao rádio, aos livros e aos jornais uma maior relevância no 

âmbito desta exposição (MENDES e DE MELO, 2010). 

Por outro lado, a mídia parece perder, dia a dia, a superioridade no tocante à 

formação da opinião pública, entre outras coisas, pela acentuada crise de 

confiabilidade da chamada “grande imprensa”, associada a uma questão central: a 

concorrência das novas modalidades digitais de comunicação, das quais surge um 

novo “destinatário” e/ou “consumidor” de informações (SANTARENO, 2007). 

Os meios de comunicação tradicionais, além da linguagem sóbria e culta, 



 
priorizam a cobertura política e econômica e praticam um jornalismo opina

coexiste com a tendência mais recente de se fazer um jornalismo de informação. 

Orientados para a elite e os formadores de opinião, estes jornais compensam a 

baixa penetração nas camadas populares com a grande capacidade de produzir 

agendas e formatar questões, 

(AZEVEDO, 2006). 

Assim, os interesses por trás de cada meio de comunicação ficam evidentes 

pela maneira como as notícias são organizadas e priorizadas. Para isso, usa

processo de agendamento de 

de acordo com seus interesses e conveniências, as várias agendas: 

governamentais, políticas ou sociais

Observa-se no agendamento de notícias sobre a 

transnacional favorável à perspectiva ambientalista, claramente associada ao desejo 

de assegurar a manutenção da biosfera e as formas de relacionamento não 

priorizam a cobertura política e econômica e praticam um jornalismo opina

coexiste com a tendência mais recente de se fazer um jornalismo de informação. 

Orientados para a elite e os formadores de opinião, estes jornais compensam a 

baixa penetração nas camadas populares com a grande capacidade de produzir 

tar questões, influenciando percepções e comportamentos

s interesses por trás de cada meio de comunicação ficam evidentes 

pela maneira como as notícias são organizadas e priorizadas. Para isso, usa

ocesso de agendamento de temas. Com isso, a mídia detém monopólio de pautar, 

de acordo com seus interesses e conveniências, as várias agendas: 

governamentais, políticas ou sociais (figura 4).  

 

Figura 4 – Exemplo de agendamento 

Fonte: Reuters 

 

se no agendamento de notícias sobre a Amazônia

transnacional favorável à perspectiva ambientalista, claramente associada ao desejo 

de assegurar a manutenção da biosfera e as formas de relacionamento não 
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priorizam a cobertura política e econômica e praticam um jornalismo opinativo que 

coexiste com a tendência mais recente de se fazer um jornalismo de informação. 

Orientados para a elite e os formadores de opinião, estes jornais compensam a 

baixa penetração nas camadas populares com a grande capacidade de produzir 

percepções e comportamentos. 

s interesses por trás de cada meio de comunicação ficam evidentes 

pela maneira como as notícias são organizadas e priorizadas. Para isso, usa-se o 

temas. Com isso, a mídia detém monopólio de pautar, 

de acordo com seus interesses e conveniências, as várias agendas: 

 

Amazônia uma tendência 

transnacional favorável à perspectiva ambientalista, claramente associada ao desejo 

de assegurar a manutenção da biosfera e as formas de relacionamento não 
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predatório do homem em relação ao ambiente, reforçando a crença de que é uma 

reserva singular da biodiversidade do planeta e que, ainda, sua eventual 

transformação trará a aceleração das mudanças climáticas (MENDES e DE MELO, 

2010). 

Já a opinião pública pode ser descrita, de maneira geral, como o pensamento 

coletivo de uma sociedade sobre determinado assunto. Segundo Rabaça e Barbosa 

(2002, p. 526), opinião pública pode ser definida como: 

 
um agregado de opiniões predominantes em uma comunidade. Juízo de 
valor (subjetivo) que advém de uma situação objetiva (um fato concreto) e 
se manifesta objetivamente. A opinião pública manifesta-se e modifica-se 
coletivamente, sem ser necessariamente condicionada pela aproximação 
física dos indivíduos, e não implica o conhecimento do assunto sobre o qual 
se opina. Nela interferem fatores psicológicos, sociológicos e históricos. 

 

Por outro lado, Wolf (1999) explica que:  
 
[...] o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 
negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 
tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo 
que os meios de comunicação incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. 
Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma 
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos meios de 
comunicação aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas. 

 

No caso particular da Amazônia, constitui-se em uma realidade distante da 

experiência direta da grande maioria da população brasileira. Assim, as opiniões 

firmadas sobre essa porção do território nacional refletem crenças derivadas, ou 

seja, são opiniões constituídas a partir da apropriação da vivência e do julgamento 

de terceiros (BUENO, 2002). 

Dessa forma, o forte apelo do movimento ambientalista internacional, da 

preservação do meio ambiente e, mais recentemente, das chamadas “mudanças 

climáticas”, exerce uma pressão muito forte sobre o agendamento dos meios de 

comunicação, criando a antipatia da opinião pública e pressionando governos 

soberanos a adotar os preceitos de uma agenda de interesses difusos. Ainda, 

segundo Dias (2010, p. 75): 

 
A infraestrutura e a tecnologia de comunicação se encontram sob controle 
das multinacionais, as quais selecionam e determinam a informação e as 
imagens que chegam ao público em geral, condicionando em alto grau a 
opinião pública internacional. 
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4 O PAPEL DO ESTADO BRASILEIRO NA DEFESA DOS RECURSOS 

ESTRATÉGICOS 

O processo de ocupação da Amazônia Legal, incentivado pelo Estado 

brasileiro, teve início, de fato, no governo de Getúlio Vargas. Além disso, com o 

surgimento do “movimento ambientalista internacional” e do discurso sobre a 

internacionalização da Amazônia, na década de 1970, os governos militares 

intensificaram as ações de integração da região ao restante do país, por meio do 

Programa de Integração Nacional (PIN), da abertura de rodovias e dos grandes 

projetos minerais, como o Grande Carajás. Dessa forma, o governo federal buscou 

incentivar e organizar a ocupação e desenvolvimento daquela importante região 

brasileira. Para o professor Tassio Franchi (2019, s/p): 

 
(...) ascensão da questão ambiental como uma questão global ficaria 
marcada pela primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente, realizada em 1974. Seguindo, houve o relatório Brundtland, de 
1987, intitulado Nosso Futuro Comum. Declarações de figuras importantes 
como o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e a primeira-ministra britânica 
Margaret Thatcher, na década seguinte, ensejaram respostas brasileiras 
(...), com a criação de inúmeras reservas e áreas de preservação ambiental 
e com o reforço da presença militar na região. 
 

Atualmente, o governo dispõe de uma ampla legislação focada na defesa dos 

recursos estratégicos. Ao mesmo tempo, possui instituições dedicadas à fiscalização 

e ao exercício do poder de polícia ambiental. 

A Constituição da República Federativa do Brasil é o documento de mais alto 

nível que trata das responsabilidades do Estado brasileiro sobre a preservação do 

meio ambiente e dos recursos naturais. Nesse sentido, o artigo 225 trata, 

especificamente, desse assunto, conforme previsto em seu caput (BRASIL, 1988): 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 

Em seu parágrafo 1º, o artigo 225 da Constituição Federal elenca as tarefas 

específicas do poder público para a garantia do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Assim destacam-se as seguintes incumbências do 

Estado e que requerem ações repressivas (BRASIL, 1988): 

 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
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componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. 
 

Além disso, outros parágrafos do artigo 225 tratam das demais obrigações, tais 

como a obrigação de reparação do meio ambiente degradado, das sanções penais e 

administrativas aos autores de ações lesivas à natureza e da definição dos 

ecossistemas considerados patrimônio nacional (Floresta Amazônica, Mata 

Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira) (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, considerando a extensão e importância estratégica da 

Amazônia para o Brasil, foi instituído, em 1995, o Conselho Nacional da Amazônia 

Legal, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Seu objetivo era controlar e 

coordenar as atividades dos ministérios e dos governos estaduais que compunham a 

região, mas, de fato, nunca teve a efetividade necessária (POLITIZE, 2020). 

No governo Jair Bolsonaro, decidiu-se transferir o Conselho para a Vice-

presidência da República com o objetivo de “[…] coordenar e acompanhar a 

implementação das políticas públicas relacionadas à Amazônia Legal”. Assim, o 

decreto nº 10.239, de 11 de fevereiro de 2020, efetivou essa ação, ressaltando a 

importância das ações conjuntas e do comando único para o enfrentamento dos 

problemas amazônicos (BRASIL, 2020). 

Na esfera federal, o Estado brasileiro conta com diversas agências, 

subordinadas aos ministérios, com missões específicas para a preservação dos 

recursos naturais estratégicos e do meio ambiente. 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Suas funções estão ligadas diretamente às atribuições estatais previstas no 

Art. 225, da Constituição Federal, em especial, à fiscalização dos recursos naturais e 

concessão de licenças ambientais (IBAMA, 2020). 

Para isso, o IBAMA exerce o poder de polícia ambiental e executa ações das 

políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao 

licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso 
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dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, 

observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2007). 

Para o desempenho de suas funções, o IBAMA poderá atuar em articulação 

com os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, dos 

estados, do Distrito Federal, dos municípios e com a sociedade, para a consecução 

de seus objetivos, em consonância com as diretrizes da política nacional de meio 

ambiente (IBAMA, 2020). 

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é uma 

autarquia em regime especial, também subordinado ao MMA. Cabe ao Instituto 

executar as ações necessárias à gestão das unidades de conservação federais. 

Para isso, possui poder de polícia para a fiscalização naquelas unidades (BRASIL, 

2007). 

O ICMBio deve, ainda, contribuir para a recuperação de partes degradadas em 

terras públicas. Realiza também a fiscalização e aplicação de penalidades 

administrativas aos responsáveis pelo não cumprimento das medidas necessárias à 

preservação ou correção da degradação. Além disso, monitora o uso comum e a 

exploração econômica dos recursos naturais nas unidades de conservação onde 

isso for permitido, obedecidas as exigências legais e de sustentabilidade do meio 

ambiente (BRASIL, 2007). 

A fiscalização é parte da estratégia do instituto para a proteção das áreas de 

preservação federais, embasada no poder de polícia e com a finalidade de coibir 

infrações ambientais. Para isso, a principal ação do ICMBio é o aumento da 

presença institucional, fortalecendo as equipes locais e apoiando ações rotineiras, 

inclusive em articulação com agências, como o Exército Brasileiro, Polícia Federal e 

IBAMA, para o apoio logístico e de segurança, a fim de fazer uma proteção 

adequada das unidades (ICMBio, 2020). 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é um órgão federal pertencente à 

estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É a agência responsável 

pela política indigenista do Estado brasileiro. Por isso, “cabe à FUNAI promover 

estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e 

registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de 

fiscalizar as terras indígenas” (BRASIL, 1967). 

Em que pese não se tratar de uma agência de proteção ambiental, a FUNAI 

realiza o monitoramento territorial das terras indígenas visando a sua preservação. 
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Tem-se, assim, que a defesa dos recursos naturais estratégicos em TI cabe à 

FUNAI, apoiada por outros órgãos, se for o caso (FUNAI, 2020). 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é um órgão de pesquisa 

ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). O foco de seus 

estudos são as áreas espacial e do ambiente terrestre, sendo responsável pela 

geração de conhecimento e pelo atendimento e antecipação das demandas de 

desenvolvimento e de qualidade de vida da sociedade brasileira (INPE, 2020). 

Nesse sentido, usando imagens de satélites e softwares especialmente criados 

para esse fim, o INPE realiza a observação e alerta das queimadas e 

desmatamentos ilegais, facilitando a ação das equipes em solo.  

O Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite 

(PRODES) realiza a fiscalização, por meio de satélites, do desmatamento por corte 

raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento 

na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de 

políticas públicas. O PRODES conta com a colaboração do Ministério do Meio 

Ambiente e do IBAMA, e é financiado pelo Ministério da Ciência Tecnologia e 

Inovações, por meio da ação "Monitoramento por Satélites da Cobertura da Terra 

dos Biomas Brasileiros" (OBT, 2020). 

Já o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER) visa 

levantar evidências de alteração da cobertura florestal na Amazônia, feito pelo INPE. 

Foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e 

controle de desmatamento e da degradação florestal realizada pelo IBAMA e demais 

órgãos ligados a esta temática. (OBT, 2020). 

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 

(Censipam) é um órgão pertencente à estrutura do Ministério da Defesa, criado em 

2002, cuja missão é promover a proteção da Amazônia Legal por meio da sinergia 

das ações de governo, da articulação, do planejamento, da integração de 

informações e da geração de conhecimento (CENSIPAM, 2020). 

Para tanto, o sistema utiliza dados gerados por uma infraestrutura tecnológica, 

composta por subsistemas integrados de sensoriamento remoto, radares, estações 

meteorológicas e plataformas de coleta de dados, instaladas na região amazônica. 

Graças a esse aparato, o SIPAM é capaz de promover o completo monitoramento da 

região e produzir informações em tempo próximo ao real (CENSIPAM, 2020). 

Até a implantação do SIPAM, vários órgãos governamentais atuavam na 
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região, de forma individualizada, realizando, por vezes, o mesmo tipo de trabalho, 

sem compartilhamento de conhecimento e sem otimização dos recursos. Portanto, 

remanescia, ainda, a necessidade da presença efetiva do Estado na Amazônia, 

como também um sistema que ajudasse no controle, na fiscalização e no 

monitoramento da região (CENSIPAM, 2020). 

Atualmente, Censipam e INPE estão em fase de integração de seus sistemas, 

aumentando o alcance do monitoramento sobre a região amazônica (INPE, 2020). 

O Departamento de Polícia Federal (DPF) é uma instituição policial brasileira, 

subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Exerce, com 

exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Possui competência para 

apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, 

serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas 

públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual 

ou internacional e exija repressão uniforme (BRASIL, 1988). 

Por isso, o DPF cumpre o papel de defesa dos recursos naturais estratégicos 

no que concerne à investigação dos crimes ambientais em terras federais, bem 

como os ligados à extração ilegal de recursos minerais em todo o território nacional. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição policial ostensiva 

brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja principal 

função é garantir a segurança, realizando o policiamento ostensivo nas rodovias 

federais e em áreas de interesse da União (BRASIL, 1988). 

O uso das rodovias federais para o transporte de recursos naturais é uma 

realidade em todo o território nacional, especialmente na Amazônia. A logística da 

indústria ilegal madeireira é apoiada no uso dessas estradas (RAISG, 2012). 

Por isso, a fiscalização da PRF é de fundamental importância para a repressão 

ao transporte de madeira ilegal, dificultando e desestimulando este tipo de crime 

ambiental. 

A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é um programa de cooperação 

do governo federal, criado para executar atividades e serviços imprescindíveis à 

preservação da ordem pública, à segurança das pessoas e do patrimônio, atuando 

também em situações de emergência e calamidades públicas em qualquer ponto do 

país (FNSP, 2020). 
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5 O PAPEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA DEFESA DOS RECURSOS 

ESTRATÉGICOS 

 

O Exército Brasileiro, por meio de elementos da Força Terrestre, pode 

participar de três tipos de operações básicas: ofensivas, defensivas e de cooperação 

e coordenação com agências (OCCA) (BRASIL, 2017b). 

As OCCA são ações executadas por elementos do EB em apoio aos órgãos ou 

instituições (governamentais ou não, militares ou civis, públicos ou privados, 

nacionais ou internacionais), definidos genericamente como agências. Destinam-se 

a conciliar interesses e coordenar esforços para a consecução de objetivos ou 

propósitos convergentes que atendam ao bem comum. Buscam evitar a duplicidade 

de ações, a dispersão de recursos e a divergência de soluções, levando os 

envolvidos a atuarem com eficiência, eficácia, efetividade e menores custos 

(BRASIL, 2019e). 

Nas operações de cooperação e coordenação com agências, a liberdade de 

ação do comandante operativo está limitada pela norma legal que autorizou o 

emprego da tropa. Assim, as ações são episódicas, limitadas no espaço e tempo 

(BRASIL, 2019e). 

As operações de cooperação e coordenação com agências, normalmente, 

ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do poder militar é usado 

no âmbito interno e/ou externo, não envolvendo o combate propriamente dito, exceto 

em circunstâncias especiais.  

As OCCA podem ser dos seguintes tipos: garantia dos poderes constitucionais, 

garantia da lei e da ordem, atribuições subsidiárias, prevenção e combate ao 

terrorismo, sob a égide de organismos internacionais, em apoio à política externa em 

tempo de paz ou crise e outras operações em situação de não guerra (BRASIL, 

2019e). 

Atualmente, o EB atua na proteção dos recursos estratégicos quando 

determinado, realizando ações subsidiárias ou de garantia da lei da ordem, no 

escopo das operações de cooperação e coordenação com agências, seja prestando 

o apoio logístico aos órgãos de fiscalização ambiental, seja atuando diretamente na 

repressão de crimes ambientais. Tal emprego encontra amparo legal na Lei 

Complementar (LC) nº 97/99, alterada pela LC nº 136/10 (BRASIL, 2010a): 
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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 
(...) 
 

O papel do Exército Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos foi 

estudado sob o prisma do emprego da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda 

Inf Sl) durante a operação de Garantia da Lei e da Ordem Ambiental – Verde Brasil, 

no 2º semestre de 2019. Para isso, foram analisados os relatórios e documentos 

produzidos naquela grande unidade durante a operação e, também, as observações 

pessoais do autor do presente trabalho. 

A 23ª Bda Inf Sl é uma grande unidade (GU) cujo comando está sediado na 

cidade de Marabá – Pará, estando diretamente subordinada ao Comando Militar do 

Norte. Possui como organizações militares subordinadas: 4 (quatro) Batalhões de 

Infantaria de Selva (50º, 51º, 52º e 53º BIS); 1 (um) Esquadrão de Cavalaria de 

Selva; 1 (um) Grupo de Artilharia de Campanha de Selva; 1 (uma) Companhia de 

Engenharia de Combate de Selva; 1 (um) Batalhão Logístico de Selva; 1 (uma) 

Companhia de Comunicações de Selva; 1 (uma) Companhia de Comando e 1 (um) 

Pelotão de Polícia do Exército. 

A partir de julho de 2019, com a chegada do período anual de redução do 

índice pluviométrico na região amazônica, que coincide também com o período em 

que historicamente ocorre o aumento do número de focos de incêndio, observou-se 

uma intensificação na exposição na mídia da pauta das queimadas na Amazônia. 

Esses fatos levaram a um aumento da pressão, inclusive internacional, levando o 

governo federal a adotar medidas para mitigar os impactos ao meio ambiente e à 

imagem do país. 

Para isso, o Decreto nº 9.985, de 23 de agosto de 2019, autorizou o emprego 

das Forças Armadas no combate às queimadas na Amazônia Legal (BRASIL, 

2019f): 

 
Autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem 
e para ações subsidiárias nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, em 
unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da 
Amazônia Legal na hipótese de requerimento do Governador do respectivo 
Estado. 
 

Posteriormente, o decreto nº 10.022, de 20 de setembro de 2019, prorrogou o 
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período inicial, ficando com a seguinte redação: 

 
Art. 1º Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a Garantia da 
Lei e da Ordem e para ações subsidiárias, no período de 24 de agosto a 24 
de outubro de 2019, nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas 
unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos Estados 
da Amazônia Legal que requererem: 

I - ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais; e 

II - levantamento e combate a focos de incêndio. 

Art. 2º O emprego das Forças Armadas nas hipóteses previstas neste 
Decreto fica autorizado em outras áreas da Amazônia Legal caso haja 
requerimento do Governador do respectivo Estado ao Presidente da 
República, observado o disposto no § 3º do art. 15 da Lei Complementar nº 
97, de 9 de junho de 1999. 

Art. 3º O Ministro de Estado da Defesa definirá a alocação dos meios 
disponíveis e os Comandos que serão responsáveis pela operação. 

Art. 4º O emprego das Forças Armadas de que trata este Decreto ocorrerá 
em articulação com os órgãos de segurança pública, sob a coordenação 
dos Comandos a que se refere o art. 3º, e com os órgãos e as entidades 
públicas de proteção ambiental. 

 

Com isso, o Ministério da Defesa ativou dois Comandos Conjuntos. O 

Comando Conjunto Amazônia, com base no Comando Militar da Amazônia 

(Manaus), teve como área de atuação os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e 

Roraima. Já o Comando Conjunto Norte, baseado no Comando Militar do Norte 

(Belém), teve seu emprego limitado aos estados do Amapá, Maranhão, Pará e 

Tocantins. 

Faz-se necessária a caracterização da área de operações onde se deram as 

ações das tropas 23ª Bda Inf Sl. A área de responsabilidade dessa brigada é 

composta pela porção sul dos estados do Pará e do Maranhão e pela porção norte 

do estado do Tocantins. No contexto da operação Verde Brasil, a subárea de 

segurança integrada (SASI) da brigada foi dividida em setores (SESI) e subsetores 

de segurança integrada (SUSESI), sob responsabilidade das organizações militares 

subordinadas. 

A SASI da 23ª Bda Inf Sl ocupa cerca de 936 mil km², o que corresponde a 

11% do território nacional. Com 148 municípios, em três estados da federação, essa 

região possui como principais eixos rodoviários as rodovias BR 230 

(Transamazônica), no sentido Leste – Oeste, BR 153/ 010 (Belém – Brasília) e BR 

163 (Cuiabá – Santarém), no sentido Sul – Norte. Destacam-se como eixos fluviais 

os rios Tocantins, Xingu e Tapajós, todos correndo no sentido Sul – Norte. 

As principais localidades encontram-se ao longo das estradas e nas calhas dos 



 
principais rios, com destaque para Imperatriz 

Santarém, estas últimas todas no Pará. Além disso, é uma região de ocupação 

consolidada que remete ao período dos governos militares

áreas de proteção ambiental, terra

de jazidas minerais (figura 5)

 
Figura 5 

Fonte: Relatório Final da Operação Verde Brasil 

É uma porção do país com forte presença de antagonismos e 

interesses conflitantes. Nesse cenário

luta pela terra, indígenas, garimpeiros, mad

um ambiente de constante tensão e violência latente.

No tocante à estrutura f

2017, se caracteriza por uma elevada concentração e distorção da distribuição dos 

ativos fundiários, gerando descontentamentos e disputas pela terra (SUDAM, 2020).

Observa-se que as desigualdades 

presentes em todos os âmbitos da vida do homem da região. Os recursos naturais e 

a renda estão concentrados nas mãos de uma minoria, as oportunidades de trabalho 

com destaque para Imperatriz – MA, Marabá, Altamira, Itaituba e 

Santarém, estas últimas todas no Pará. Além disso, é uma região de ocupação 

consolidada que remete ao período dos governos militares, mas que 

áreas de proteção ambiental, terras indígenas demarcadas e uma forte concentração 

(figura 5). 

Figura 5 – Calco de Operações 23ª Bda Inf Sl 

Fonte: Relatório Final da Operação Verde Brasil – 23ª Bda Inf Sl
 

É uma porção do país com forte presença de antagonismos e 

interesses conflitantes. Nesse cenário, destacam-se: latifundiários, movimentos de 

luta pela terra, indígenas, garimpeiros, madeireiros, posseiros e grileiros, gerando 

um ambiente de constante tensão e violência latente. 

No tocante à estrutura fundiária da região, com base no censo agropecuário de 

caracteriza por uma elevada concentração e distorção da distribuição dos 

ativos fundiários, gerando descontentamentos e disputas pela terra (SUDAM, 2020).

se que as desigualdades intrarregionais no SASI da brigada 

presentes em todos os âmbitos da vida do homem da região. Os recursos naturais e 

a renda estão concentrados nas mãos de uma minoria, as oportunidades de trabalho 
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e o acesso aos serviços de saúde e educação de qualidade estão, majoritariamente, 

circunscritos às áreas mais desenvolvidas e aos maiores centros urbanos locais 

(SUDAM, 2020). 

Para a execução das ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais 

e de levantamento e combate a focos de incêndio, foram adjudicados, para a 23ª 

Bda Inf Sl, meios da Marinha, Força Aérea (aeronaves de asa fixa e rotativa) e da 

Aviação do Exército, aumentando a flexibilidade e elasticidade das operações de 

GLO ambiental. Além disso, o Comando Conjunto Norte passou uma subunidade do 

24º BIS (22ª Bda Inf Sl) em reforço à 23ª Bda Inf Sl. Também, foram recebidos 

elementos especializados, como operadores psicológicos, que reforçaram a célula 

de comando e controle do Estado Maior, contribuindo para aumentar as capacidades 

daquela grande unidade (Brasil, 2019d). 

A análise das considerações civis e dos fatores operacionais foi de suma 

importância para a compreensão do ambiente operacional e para o estabelecimento 

da abordagem operativa mais adequada para o enfrentamento das queimadas. 

Nesse sentido, observou-se que a população é composta por descendentes de 

indígenas e de indivíduos que migraram para região nas últimas cinco décadas com 

incentivo do governo, oriundos, principalmente, das regiões Nordeste e Centro – 

Oeste. A luta pela terra é o fator de grande desestabilização naquela região, 

gerando embates internacionalmente conhecidos como o “massacre de Eldorado 

dos Carajás”2 e o assassinato da missionária Dorothy Stang, em 2006. 

No aspecto econômico, o agronegócio, em especial a pecuária, ocupa papel de 

destaque, sendo a maior responsável pelo desmatamento na região. No entanto, a 

falta de oportunidades no mercado formal de trabalho, principalmente nas pequenas 

localidades, acaba por empurrar parte da força de trabalho para as atividades 

ilegais, como por exemplo, extração de madeira e o garimpo. A economia de várias 

cidades é dependente dessas atividades. Por isso, as ações de repressão contra 

crimes ambientais enfrentam forte resistência dos habitantes locais. 

Como exemplo, entre os dias 9 e 12 de setembro de 2019, durante a realização 

da operação, garimpeiros interditaram a rodovia BR 163, na altura do distrito de 

Moraes Almeida (Itaituba – PA), como protesto contra a intensificação da 

                                            
2 O “massacre de Eldorado dos Carajás” foi um confronto entre integrantes do movimento dos 
trabalhadores sem-terra (MST) e a Polícia Militar do estado do Pará, ocorrido em 17 de abril de 1996, 
no sudeste do Pará, em que morreram dezenove manifestantes. 
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fiscalização. A situação só foi resolvida após negociações conduzidas, 

pessoalmente, pelo comandante do 53º BIS com apoio de agentes da PRF 

(G1/PARÁ, 2019). 

Durante a fase de análise da missão e compreensão da situação, buscou-se a 

obtenção do conhecimento sobre os locais de realização de atividades ilegais, 

especialmente queimadas e desmatamento ilegal, por meio de imagens de satélite e 

de fontes humanas. Com isso, levantaram-se os centros de gravidade em todos os 

SESI, permitindo a concentração de esforços nos locais decisivos (BRASIL, 2019d). 

Seguiu-se a isso a realização de reconhecimentos por parte do comandante da 

brigada e elementos do estado – maior, permitindo uma maior consciência 

situacional. Durante esses reconhecimentos, foram realizadas reuniões com as 

diversas agências que teriam atuação nas operações, aumentando a sinergia 

(BRASIL, 2019d). 

Em paralelo, os elementos da tropa passaram a realizar uma preparação 

específica, voltada para as tarefas de combate a incêndios e repressão a ilícitos 

ambientais em todas as guarnições da brigada (BRASIL, 2019d). 

As ações tiveram início, de fato, com a concentração estratégica de meios e 

pessoal nas localidades com maior incidência de focos de calor. Nesse sentido, os 

municípios de Altamira e Novo Progresso, no estado do Pará, receberam uma maior 

atenção, inicialmente, pois eram os locais que, segundo imagens de satélite, 

revelaram grande concentração de queimadas ilegais (BRASIL, 2019d). 

Posteriormente, os municípios de Redenção e São Félix do Xingu, também no 

Pará, tornaram-se os centros de gravidade devido ao aumento no número de focos 

de calor (BRASIL, 2019d). 

Uma vez estabelecidas as bases nos centros de gravidade, elementos por terra 

e por ar buscavam a localização exata dos locais onde estavam sendo realizadas as 

queimadas para identificar os autores e combater as chamas (BRASIL, 2019d). 

Em paralelo, foram realizadas ações educativas com divulgação da operação, 

ações cívico-sociais (ACISO) e postos de bloqueio e controle de estradas 

ambientais, visando mudar a cultura da queimada na região (BRASIL, 2019d). 

Com a diminuição da incidência de queimadas, as tropas passaram a ser 

revertidas para suas sedes ou deslocadas para novos locais, conforme a mudança 

dos pontos de calor (BRASIL, 2019d). 

Além das ações de combate às queimadas, foram executadas ações pontuais 
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de repressão a delitos ambientais. Nesse contexto, destacaram-se duas ações de 

grande envergadura (BRASIL, 2019d). 

O 51º Batalhão de Infantaria de Selva realizou, em 4 de setembro de 2019, em 

conjunto com o IBAMA e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), uma 

operação contra uma madeireira ilegal na região de Anapu – PA. Nessa ocasião, foi 

realizada a inutilização de todo o maquinário e apreensão de 50 m³ de madeira de 

lei, em toras, prontas para o transporte (BRASIL, 2019b). 

De maneira semelhante, o 52º Batalhão de Infantaria de Selva fechou, em 15 

de outubro de 2019, um garimpo ilegal de extração de manganês, na região da 

Serra do Carajás (vila Cega Jegue), com apoio de aeronaves de asa rotativa da 

Marinha do Brasil e do 2º Batalhão de Aviação do Exército, de agentes da Polícia 

Federal, da FNSP e da Agência Nacional de Mineração (ANM) (BRASIL, 2019c). 

Cabe ressaltar o grande efetivo empregado pela brigada ao longo dos dois 

meses de operação. No dia 24 de setembro de 2019, o número de militares e civis 

empregados atingiu o seu pico com 2817 pessoas atuando simultaneamente 

(BRASIL, 2019d).  

Destacaram-se como principais tarefas realizadas: a capacitação para atuar 

como brigadistas; ACISO; patrulhamento e reconhecimento terrestre; patrulhamento 

e reconhecimento fluvial; patrulhamento e reconhecimento aéreo; contato e apoio a 

agências; apoio logístico; combate a incêndio; palestras sobre preservação do meio 

ambiente; atualização do levantamento estratégico de área de vários municípios; 

apreensões; apoio para o transporte logístico de equipamentos e madeira 

apreendidos; ações educativas e ações contra desmatamento (BRASIL, 2019d). 

Os resultados obtidos foram expressivos. Ao longo dos 60 dias de operação, 

foram debelados 294 focos de incêndio, sendo realizadas 175 patrulhas terrestres, 

106 patrulhas fluviais, 76 patrulhas aéreas. No total, foram apreendidos 1035 m³ de 

madeira ilegal, em toras ou já cortadas. Ressalta-se que, em todas as ações, houve 

a participação de outras agências. Em final de missão, observou-se uma expressiva 

redução do número de queimadas comparado com os anos anteriores, comprovando 

a eficiência e eficácia da participação do EB na defesa dos recursos estratégicos.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou responder ao problema apresentado: “de que maneira o 
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Exército Brasileiro deverá atuar, quando demandado, na defesa dos recursos 

naturais estratégicos brasileiros da Amazônia?” 

Para isso, mostrou-se como a ocupação da Amazônia Brasileira ocorreu, em 

um primeiro momento, como forma de preservação da integridade territorial da 

colônia portuguesa ameaçada por invasores europeus. Posteriormente, a busca por 

commoditties levou a uma ocupação em surtos, baseados em ciclos econômicos, 

geralmente ligados à demandas externas e estimulados do governo federal, como 

por exemplo a extração da borracha.  

Ainda, buscou-se apresentar os principais recursos naturais estratégicos 

existentes na Amazônia brasileira, identificando a região como detentora das 

maiores riquezas naturais ainda inexploradas no Brasil. Ressaltou-se, que essa 

porção do território ainda não se encontra profundamente integrada ao restante do 

país, sofrendo forte assédio de agentes antrópicos que ameaçam os recursos 

estratégicos, contribuindo para o enfraquecimento do poder nacional e ensejando 

questionamentos externos quanto à capacidade de proteção do Estado brasileiro 

sobre essa imensa área. 

Nesse sentido, tem-se alegado uma suposta falta de capacidade brasileira em 

controlar, administrar e preservar a região amazônica, ameaçando a soberania 

nacional, e criando-se dificuldades em acordos comerciais com o Brasil. 

Além disso, foi apresentado o papel fundamental que a mídia desempenha na 

formação da opinião pública, produzindo pautas jornalísticas, com repercussão 

global. Assim, os interesses de outros países e grupos econômicos, interferem na 

percepção de como o Brasil preserva seu meio ambiente, gerando uma pressão 

internacional contra o governo brasileiro. 

Foram apresentados, também, a legislação e as diversas agências envolvidas 

na proteção dos recursos naturais na Amazônia. Dessa forma, conclui-se que o 

Estado brasileiro possui em seus documentos legais a previsão da proteção do meio 

ambiente bem como uma gama de órgãos que desempenham o papel de proteção 

dos recursos naturais estratégicos, sob coordenação geral, no atual governo, do 

Conselho da Amazônia Legal. 

Foi apresentado como se deu a atuação da 23ª Bda Inf Sl na operação Verde 

Brasil, em 2019, como forma de inferir como deveria ser o emprego do Exército 

Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos na Amazônia. 

Dessa forma, conclui-se que, devido a sua capilaridade e presença na região, o 
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EB tem um papel fundamental de aglutinador de esforços com outros órgãos, 

devendo operar em um ambiente de cooperação e coordenação com agências, 

atuando nas funções de combate logística, por meio do apoio às operações, 

comando e controle, instalando centros de coordenação de operações, realizando 

ações de comunicação social, operações de informação e guerra eletrônica, e 

inteligência, levantando os locais de ocorrência de ilícitos ambientais e identificando 

seus autores. 

Conclui-se, que a atuação integrada entre o EB e as agências especializadas 

potencializa as capacidades, gerando sinergias que levam ao aumento das 

autuações e à redução dos crimes ambientais, como ficou evidenciado pelos 

resultados obtidos durante a operação Verde Brasil. 

As fricções na geopolítica mundial relacionadas às questões ambientais 

tendem a aumentar. Assim, o papel do Exército Brasileiro na atualidade não pode 

mais se restringir às atividades iminentemente militares de defesa externa. 

Conclui-se, por fim, que o Estado brasileiro deve prevenir ameaças à sua 

soberania advindas de ingerências de estados ou organismos internacionais, 

empregando todas as expressões do poder nacional, inclusive a militar, na proteção 

do meio ambiente e, por conseguinte, de seus recursos naturais estratégicos. 
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