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RESUMO 

 

 

O objetivo do trabalho é apresentar medidas adotadas pelo Brasil no sentido 

de promover a defesa e a integração da Amazônia Legal. Para tanto, foram abordadas 

algumas questões que ameaçam a soberania da área, tais como: o narcotráfico, a 

questão indígena, o garimpo e o desmatamento. Além disso, são apresentados 

aspectos que impactam a integração e desenvolvimento da Amazônia, como a 

deficiência no setor de comunicações, transporte e a energia. Por fim, no sentido de 

demonstrar a preocupação do País com importante porção do território nacional, são 

expostas iniciativas por meio de programas e projetos que evidenciam a preocupação 

do Estado brasileiro em promover a defesa inconteste da região, reafirmar a sua 

soberania a nível internacional e alcançar o desenvolvimento sustentável por meio da 

integração regional. 

 

Palavras-chave: Brasil, Defesa, Integração, Amazônia Legal, Soberania e 

Desenvolvimento. 

  



 
 

 
 

RESEÑA 

 

El objetivo del trabajo es presentar las medidas adoptadas por Brasil para 

promover la defensa e integración de la Amazonía Legal. Con este fin, se abordaron 

algunos problemas que amenazan la soberanía del área, tales como: el tráfico de 

drogas, el tema indígena, la minería de oro y la deforestación. Además, se presentan 

aspectos que impactan la integración y el desarrollo de la Amazonía, como la 

deficiencia en los sectores de comunicaciones, transporte y energía. Finalmente, para 

demostrar la preocupación del país con una parte importante del territorio nacional, 

las iniciativas se exponen a través de programas y proyectos que muestran la 

preocupación del Estado brasileño por promover la defensa indiscutible de la región, 

reafirmar su soberanía a nivel internacional y lograr el desarrollo sostenible a través 

de la integración regional. 

 

Palabra clave: Brasil, Defensa, Integración, Amazonía legal, Soberanía y Desarrollo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil ocupa uma posição de destaque no concerto das nações, 

especialmente na América do Sul. Dotado de um território de 8.515.767 km2, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o País faz fronteira com 10 

(dez) países, exceto Chile e Equador, e possui uma população aproximada de 

210(duzentos e dez) milhões de habitantes. 

Destaca-se como importante parcela do território nacional a bacia Amazônica. 

A região faz fronteira com oito países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname, Venezuela e Guiana Francesa e tem despertado o interesse global face a 

sua singularidade e riquezas inexploradas, tendo sido aventada, inclusive, uma virtual 

incompetência dos países, especialmente o Brasil, em preservar e conservar a floresta, 

o que poderia legitimar a internacionalização da área. 

 

             Figura 1: Mapa da Amazônia Legal 
             Fonte: ECEME (2014) 

              

A extensa área de fronteira da região Amazônica tem favorecido a ocorrência 

de crimes transfronteiriços e ambientais. Segundo Sanderson (2018), a nossa faixa 

de fronteira está praticamente abandonada do ponto de vista do controle migratório e 

de fiscalização, o que acaba impactando decisivamente nos aspectos da defesa 

nacional. 

Do ponto de vista de integração regional, a área carece de um olhar atento das 

autoridades. Segundo Becker (2010), existe a necessidade do estabelecimento de um 

padrão de desenvolvimento regional capaz de utilizar os recursos existentes na região 
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de forma a promover a integração de importante parcela do território e permitir 

condições de vida digna aos grupos sociais que habitam a região. 

O grande vazio demográfico da Amazônia e o relativo distanciamento da 

presença do Estado naquela região são classificados por Meira Mattos como um 

desafio toynbeano. Nesse sentido, propõe o desenvolvimento da área em um quadro 

de cooperação e amizade do Brasil com os países hispano-americanos (polos de 

desenvolvimento), redes de comunicação e recursos naturais (MATTOS, 2013).  

Atenta ao discurso internacional, a Política Nacional de Defesa (PND) e a 

Estratégia Nacional de Defesa (END), documentos condicionantes de mais alto nível 

governamental, elaborados para o planejamento da defesa do País juntamente com o 

Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), repudiam pela prática de atos de 

desenvolvimento e de defesa, qualquer tentativa de tutela no que diz respeito a 

preservação, desenvolvimento e defesa da Amazônia.  

Objetivando dissuadir qualquer tentativa de tornar a região Amazônica um 

território internacional, este trabalho objetiva propor medidas para a promoção da 

defesa e integração da região. 

 

1.2 O PROBLEMA  
 

A região Amazônica pelas suas particularidades desperta interesse e cobiça 

internacional. Floresta com incrível biodiversidade e que se encontra relativamente 

bem preservada, se considerarmos a quase que inexistente cobertura vegetal da 

maior parte dos países do globo, os quais destruíram suas matas em prol da promoção 

do desenvolvimento, tem sido alvo de discussão e debate internacional questionando-

se, inclusive, a sua internacionalização. Considerando os aspectos salientados foi 

formulado o seguinte problema de pesquisa:  

- Que medidas poderiam ser adotadas no sentido de promover a defesa e 

integração da Amazônia? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar medidas que poderiam ser adotadas no sentido de promover a 

defesa e integração da Amazônia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Apresentar as características do pensamento geopolítico brasileiro em 

relação a Amazônia, as características fisiográficas da área e a documentação básica 

de defesa; 

b) Apresentar de que forma as ameaças do narcotráfico, questão indígena, 

garimpo e desmatamento impactam na soberania da região; 

c) Apresentar a questão das comunicações, transporte e energia e seus 

desdobramentos para a integração regional; e 

d) Apresentar medidas no sentido de promover a defesa e integração da 

Amazônia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
 

A Amazônia é uma região que ocupa uma importante área do território nacional, 

pouco povoada, de difícil mobilidade e com inúmeras dificuldades nos quesitos 

manutenção da integridade e soberania, bem como integração regional. Por possuir 

uma biodiversidade pouco explorada, tem ganhado notoriedade e despertado 

interesse mundial. 

Aliado a esses aspectos, constitui-se em um local que carece de maior atenção 

do Estado no sentido de integrar a população e a região definitivamente ao território 

nacional, contribuindo no sentido de que aquele povo tenha arraigado a sua cultura o 

sentimento de brasilidade e, ao mesmo tempo, defenda a soberania e a integridade 

da área. 

Nesse aspecto, o trabalho justifica-se no sentido de apresentar medidas que 

possam promover a defesa e a integração da região, contribuindo para a manutenção 

da soberania nacional. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

A delimitação da pesquisa foi balizada por abordar as principais 

vulnerabilidades na área da defesa da Amazônia que envolvem o narcotráfico, a 

questão indígena, o garimpo e o desmatamento, aliado aos desafios a serem 

enfrentados para a promoção do desenvolvimento da área, com enfoque  na melhoria 
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do setor de comunicações, transporte e energia. Tudo no sentido de apresentar 

medidas para a promoção da defesa e da integração regional. 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  
 

A defesa e a integração da Amazônia são temas bastante atuais por abordarem 

uma região que desperta interesse pela sua biodiversidade e riquezas pouco 

exploradas. A Amazônia é a maior floresta tropical e o maior reservatório de água doce 

do mundo, possui uma flora e fauna abundantes, inúmeros minerais a serem 

explorados, rios navegáveis e com potencial energético, tendo se tornado região de 

cobiça internacional e pautado discussões quanto a uma eventual internacionalização.  

Assim, a relevância dessa pesquisa reside no fato de conhecer a problemática 

da região Amazônia no sentido de propor medidas que possam contribuir com a 

promoção da defesa e da integração da área.  

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 TIPO DE PESQUISA 
 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa e descritiva, buscando identificar, 

descrever e interpretar os aspectos e pressupostos que possibilitam responder ao 

problema apresentado. 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), esta pesquisa foi explicativa, 

bibliográfica e documental. Explicativa porque visa esclarecer as relações que se 

pretendem estabelecer entre os diversos assuntos. Bibliográfica e documental, pois 

valeu-se de consultas à bibliografia de inúmeros tipos e diversos autores, além da 

documentação interna e oficial, como manuais, portarias e documentos diversos. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica documental 

com fontes baseadas em artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorado e 

coleta em artigos. 

Para tanto, a pesquisa buscou material na biblioteca da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército, Escola Superior de Guerra, Escola de Aperfeiçoamento de 
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Oficiais e Universidades Públicas e Privadas do País, bem como documentos oficiais 

do Governo Federal e dos estados da região Amazônica. 

  

2.3 TRATAMENTO DOS DADOS 
 

O tratamento de dados foi realizado por meio da análise de conteúdo.  Nesse 

sentido, buscou-se um estudo criterioso de todas as fontes de consulta, empregando 

a técnica de análise de comunicação, associada tanto aos significados quanto aos 

significantes da mensagem. 

Ademais, foi utilizada a grade aberta de análise na qual foram identificadas as 

categorias para análise na medida em que fossem surgindo, sendo elas reajustadas 

durante o desenvolvimento da pesquisa, para, enfim, serem estabelecidas as 

categorias finais. A unidade de análise foi o parágrafo e a análise apoiada em 

procedimentos interpretativos. 

Após esse processo, foi realizada a análise e interpretação dos resultados, com 

o objetivo de responder aos questionamentos do problema apresentado. 

 

2.4 LIMITAÇÃO DO MÉTODO 
 

No que se refere ao tratamento dos dados, destaca-se a limitação do militar 

pesquisador pelo fato de não ter servido na região Amazônica. Entretanto, tal situação 

possibilitou uma relativa isenção e imparcialidade na pesquisa e interpretação dos 

resultados. 

Apesar da citada limitação, entende-se que a metodologia escolhida foi 

adequada e permitiu atingir os objetivos de pesquisa do trabalho. 

 

3.REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo objetiva caracterizar o pensamento geopolítico brasileiro em 

relação a Amazônia, apresentar questões fisiográficas da área, bem como referenciar 

aspectos relevantes abordados na Política Nacional de Defesa, Livro Branco da 

Defesa Nacional e na Estratégia Nacional de Defesa. 

  

3.1 PENSAMENTO GEOPOLÍTICO BRASILEIRO 
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Objetivando fundamentar o trabalho foi realizada uma pesquisa no sentido de 

sintetizar o pensamento geopolítico brasileiro em relação a Amazônia elaborados pelo 

Coronel Mário Travassos, General Golbery do Couto e Silva, General Carlos de Meira 

Mattos e Therezinha de Castro. 

O Coronel Mário Travassos, escritor dos livros: Aspectos Geográficos Sul 

Americanos e Projeção Continental, a partir da tese do Triângulo Geopolítico Boliviano 

como área de convergência da Bacia Amazônica, Platina e Andes, postulou conceitos 

que dimensionaram a importância da região em questão. Dentre as suas contribuições 

no cenário interno, enaltece-se o destaque dado ao projeto de desenvolvimento por 

meio de ligações e transportes para o interior do País, os corredores bi-oceânicos e o 

deslocamento da capital federal para área mais central do território. Na área externa, 

Travassos aponta o papel do Brasil como articulador da América do Sul, haja vista a 

vocação de liderança natural que o País exerce face as dimensões continentais e a 

extensa área de fronteira com países da América Latina (DUQUE, 2019). 

O General Golbery foi um dos nomes a propor uma manobra de integração 

geopolítica interna em etapas, a qual culminaria com a integração da Amazônia. Para 

tanto, entendia a necessidade de ser realizado o povoamento da Amazônia, face o 

imenso vazio populacional e estabelecer medidas de contenção ao longo das 

fronteiras permeáveis do Brasil, valendo-se para isso dos Pelotões de Fronteira.  

Ainda no cenário interno, propôs a realização da integração geopolítica partindo da 

calha do rio Amazonas em conjunto com a região Centro-Oeste.  

Segundo Duque (2019), o General Carlos de Meira Mattos em sua obra 

“Geopolítica e Modernidade” formulou algumas diretrizes e estratégias para a 

geopolítica brasileira: “interiorização, integração territorial, fortalecimento da presença 

no Atlântico Sul, desenvolvimento econômico e social e segurança interna e externa. 

Destaca-se ainda, a preocupação com a preservação e defesa da Amazônia por meio 

de uma diplomacia corajosa, dispositivos de segurança, capacidade operativa e 

completa autonomia estratégica. Meira Mattos pensou um Brasil grande, não mais 

como uma potência regional, mas uma liderança mundial. 

Por fim, Therezinha de Castro, pesquisadora, não militar, sintetizou o tema 

amazônico de forma direta, demonstrando a necessidade de ocupação geográfica e 

humana da área. Segundo a autora, com o fim da guerra fria sucedeu-se um quadro 

de concentração do poder militar nos Estados Unidos da América; já no campo 
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econômico ficamos diante de um cenário multipolar, no qual grandes potências 

conseguem atrair países de sua área de influência (CASTRO, 1984). 

Diante de um cenário tão complexo e desafiador para o mundo, Therezinha de 

Castro sintetiza o seu pensamento em relação a Amazônia com a seguinte frase: 

“integrar para não entregar”. Até os dias de hoje, Therezinha tem sido uma referência 

na estratégia geopolítica brasileira no sentido de formulação de políticas para aquela 

parte do território.  

 

3.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 
 

A Amazônia Legal contempla uma região de 59% da área total do território 

brasileiro e possui fronteira com Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, 

Suriname e Venezuela. O conceito territorial foi criado pelo Art 2º da Lei Complementar 

nº 5173, de 27 de outubro de 1966. 

 Atualmente, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 

Tocantins, Rondônia, Roraima, parte do Maranhão (a oeste do meridiano de 44º) e 04 

municípios do estado de Goiás, constituem a área definida com Amazônia Legal, 

conforme segue: 

 

   Figura 2: Mapa político da Amazônia Legal 
   Fonte: IBGE (2014) 
 

3.2.1 GEOLOGIA 
 

Os terrenos da Amazônia caracterizam-se por apresentar rochas antigas (pré-

cambrianas, ou seja, com mais de 500 milhões de anos de formação) cobertas por 

sedimentos marinhos e continentais que surgiram no período Paleozóico e Siluriano-
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Ordoviciano. O sistema de drenagem transcontinental da Bacia Amazônica, tal qual o 

conhecimento hoje, teria se formado há aproximadamente 10 milhões de anos, no 

Mioceno (MMA,2006) 

A seguir é apresentado o mapa geológico do Brasil, no qual é possível 

identificar que a Amazônia Legal está formada, predominantemente, pelo escudo das 

Guianas (I), escudo brasileiro Sul-Amazônico (II) e bacia sedimentares da Amazônia 

(1) e do meio norte (2). 

 
Figura 3: Mapa geológico do Brasil 
Fonte: Globo (2020)    

 

3.2.2 Relevo 

 

O relevo da Amazônia está organizado, basicamente, em quatro unidades 

morfológicas: ao norte, o escudo das guianas (Bacia dos rios Trombetas e Branco), 

ao sul, o escudo Brasileiro (Bacias do rios Tapajós e Xingu); a oeste a Cadeia Andina 

(nascente do rio Solimões) e, colocando-se ao centro destas unidades há a grande 

planície fluvial, a qual tem como limite leste o oceano Atlântico . 

 

3.2.3 Hidrografia 

 

A hidrografia da região Amazônica apresenta, além do curso principal, o rio 

Solimões/Amazonas com mais de 6.000 km da nascente até a foz, sendo a maior 

descarga de água doce lançada aos oceanos. Assim, um vasto e denso conjunto de 
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rios e cursos de água de menor extensão e volume constituem uma grande rede 

natural apta ao transporte fluvial, que se estende por toda a região hidrográfica com 

mais de 50 mil km de trechos navegáveis (MMA, 2006). 

Por oportuno, cabe destacar que os maiores cursos de água que desaguam no 

Amazonas são os rios Javarí, Juruá, Jutaí, Purús, Madeira, Tapajós e Xingu, pela 

margem direita e Iça, Japurá, Negro, Uatumã, Nhamundá, Trombetas e Jari, pela 

margem esquerda. 

 
             Figura 4: Mapa da hidrografia da Amazônia 
             Fonte: Google (2020) 
 
3.2.4 Clima 

 

O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido, com temperaturas 

médias em torno de 27,9º, durante a estação de menor umidade e de 25,8º C, na 

estação de maior pluviosidade.  

A Amazônia caracteriza-se por ser uma região bastante úmida e quente, 

devendo-se principalmente as florestas que por meio da evapotranspiração perdem 

água para o meio ambiente. 

Destaca-se que a umidade do ar pode chegar a 88% durante o período de 

chuvas e, mesmo no período de seca, permanece elevada na casa dos 77%. Por 

oportuno, há que se dizer que a pluviosidade gira em torno de 1500 a 3000 mm todos 

os anos. 
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3.2.5 Vegetação 

 

A Amazônia é conhecida por abrigar a maior biodiversidade do planeta e 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 (MMA, 2006). 

No contexto da densa floresta tropical amazônica, destacam-se as matas de 

terra firme, as florestas inundadas, várzeas, igapós, campos abertos e cerrados, em 

função de características peculiares que apresentam. As áreas de cerrado e outras 

variações como as campinas e campinaranas estão representadas de maneira 

esparsa. Os cerrados apresentam alguma particularidade espacial dada à sua 

ocorrência nas regiões norte/nordeste de Roraima e na fronteira sul da região, com o 

Planalto Central do Brasil (MMA, 2006). 

 

3.3 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 
 

A Política Nacional de Defesa 2020, ainda carecendo de aprovação por parte 

do Congresso Nacional, constitui-se no documento do mais alto nível de planejamento 

das ações destinadas à defesa nacional coordenadas pelo Ministério da Defesa. O 

documento está voltado essencialmente para as ameaças externas, estabelecendo 

objetivos e orientações em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa 

Nacional (BRASIL, 2020c). 

Segundo o documento, o mundo pós-Guerra Fria encontra-se muito mais 

complexo, sendo pouco provável a existência de conflitos generalizados entre os 

Estados. Destaca-se a intensificação de disputas por áreas marítimas, pelo domínio 

aeroespacial e por fontes de água doce, alimentos e energia. Dessa forma, com 

ocupação dos últimos espaços terrestres, as fronteiras terrestres continuarão a ser 

motivo de litígios internacionais, em um cenário ainda mais desafiador. 

O documento salienta que a enorme extensão territorial da Amazônia brasileira, 

sua baixa densidade demográfica, as dificuldades de mobilidade na região e seu 

potencial hidroenergético exigem a presença do Estado. Para tanto, a adoção da 

estratégia da dissuasão deverá ser observada, considerando a necessidade de 
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preservação dos interesses nacionais. Ainda, o desenvolvimento sustentável 

continuará a ser de extrema importância para a integração regional e cooperação com 

os países vizinhos (BRASIL, 2020c). 

 

3.4 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 
 

A Estratégia Nacional de Defesa, em fase de aprovação, objetiva orientar a 

execução da Política Nacional de Defesa por meio de diretrizes sistemáticas e com 

medidas de implementação, tudo no sentido de contribuir para o fortalecimento do 

papel do Brasil cada vez maior no mundo. 

Segundo a END, face o atual cenário nacional e internacional as expressões 

do poder nacional deverão estar estruturadas em torno de capacidade. Dentre as 

principais Capacidades Nacionais de Defesa destacam-se: a proteção, a pronta 

resposta, dissuasão, coordenação e controle, gestão da informação, logística, 

mobilidade estratégica, mobilização e desenvolvimento tecnológico de defesa. 

Ainda, o documento apresenta a Amazônia como um dos focos de maior 

interesse para a defesa, cabendo ao Exército Brasileiro contribuir para a garantia da 

soberania nacional. Nesse sentido, a Força deverá ter condições de neutralizar a 

concentração de elementos hostis em nossa faixa de fronteira, manter um adequado 

estado de prontidão e estar estruturada sob orientação das características doutrinárias 

da flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade 

(BRASIL, 2020a). 

 

3.5 LIVRO BRANCO DA DEFESA 
 

O Livro Branco da Defesa representa uma excelente fonte de consulta para 

toda a sociedade civil e militar. Esse documento, atualizado no ano de 2020, destaca 

o conceito de defesa para o governo brasileiro, constituindo-se em um instrumento 

para fomentar o estabelecimento de uma comunidade de paz e segurança no entorno 

sul-americano. 

O Livro Branco da Defesa, ao definir o território brasileiro, também ressalta a 

importância da região Amazônica e da faixa de fronteira para os interesses da defesa:  

 

A Amazônia, com mais de 4 milhões de km², representa um dos focos de 
maior interesse para a defesa. A Pan - Amazônia, equivalente à totalidade da 
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Amazônia na América do Sul, corresponde 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 território 
brasileiro (cerca de 70%), abriga reservas minerais de toda ordem e maior 
biodiversidade do planeta (BRASIL, 2020b, p.31). 

 

Ademais, o documento salienta uma grande preocupação com as faixas 

limítrofes do País e a necessidade de integração, refletido pelo adensamento da 

presença na área. 

Em relação à faixa de fronteira, a constatação de um crescimento 
populacional significativo e o adensamento de núcleos urbanos ao longo 
dessa área justificam a prioridade atribuída ao desenvolvimento sustentável, 
à integração nacional e à cooperação com os países fronteiriços, no que 
tange à segurança e ao combate aos ilícitos transnacionais (BRASIL, 2020b, 
p. 31). 

 

4. DEFESA NACIONAL 
 

4.1 QUESTÃO INDÍGENA 
 

A questão indigenista tem aparecido como um dos assuntos relevantes no 

cenário nacional. Observando-se dados coletados no site da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), verifica-se que as terras indígenas no Brasil ocupam uma área de 

aproximadamente 117.067410 ha, o que perfaz 13,7% de todo o território nacional e 

equivalem a um somatório da área da Alemanha, Bélgica e Espanha. Destas, 98,25% 

ocupam território definido pela Amazônia Legal, conforme figura: 

 

 
                                 Figura 5: Mapa das terras indígenas 
                                 Fonte: Google (2020) 
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Mais recentemente as concessões e demarcações de terras indígenas tem 

pautado o debate político nacional, justamente por estarem sendo criadas em áreas 

próximas de fronteira e em regiões com solo rico em recursos minerais. Tal condição 

tem elevado o debate em torno do tema da soberania nacional.  

A demarcação de grandes reservas indígenas na Amazônia retirará do Estado 
brasileiro parte de seu poder sobre considerável porções do território, 
manterá regiões inteiras inviabilizadas economicamente e isolará as 
comunidades indígenas, favorecendo a formação de “enclaves” étnicos, 
políticos e sociais que poderão, sob influência internacional, reivindicar algum 
grau de independência política no futuro (PILETTI, 2008, p. 117). 

 

Pode-se destacar como emblemático exemplo a criação da reserva IANOMAMI 

no estado de Roraima, região limítrofe com a Venezuela. Segundo Piletti (2008), 

durante os anos de 1980 e 1990, desenvolveu-se uma forte campanha internacional 

no sentido da criação da reserva IANOMAMI. Tal campanha teria contado com ação 

de ONGs junto ao Congresso Nacional e Governo Federal, ações contra o Brasil na 

ONU e na Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciado suposto 

genocídio daqueles indígenas, o que acabou por levar a criação do Parque 

IANOMAMI. 

Segundo Piletti (2008), a criação do Parque IANOMAMI representaria um 

obstáculo para a realização de importantes obras de infraestrutura na região 

amazônica, o que dificultaria a integração entre os países amazônicos e garantiria a 

preservação das riquezas existentes na área para exploração futura e controle externo. 

 
Figura 6: Mapa da terra indígena YANOMAMI 
Fonte: Google (2020) 
 

Outro caso que ganhou notoriedade no cenário nacional foi a demarcação da 

terra indígena Raposa Serra do Sol, tendo gerado manifestações por parte dos 

militares sobre as ameaças que representaria a soberania na região. A referida terra 
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indígena localiza-se em uma área de cerca de 1.750.000 hectares, extremamente rica 

em minerais na região Norte do estado de Roraima, contigua à fronteira com a Guina 

e a Venezuela. Justamente por localizar-se na faixa de fronteira com país vizinho e 

pelo fato da região possuir algum grau de exploração econômica, torna-se um risco a 

soberania nacional a sua demarcação (ANDRADE, 2019, p. 42). 

 

 
Figura 7: Mapa da terra indígena Raposa Serra do Sol 
Fonte: Google Maps (2020) 
 

Segundo Piletti (2008), outras questões têm estimulado a demarcação de terras 

indígenas, os quais seguem: 

a) o aumento da influência das missões religiosas na área,  

b) o aumento da ingerência de organismos internacionais no gerenciamento da 

política ambiental,  

c) o incremento das ações de ilícitos transnacionais; 

d) o reforço do poder de atuação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 

forte defensor da demarcação de TI e contumaz crítico do Programa Calha Norte e 

das ações das Forças Armadas na Amazônia; 

e) o aumento do interesse de outras nações e comunidades internacionais em 

explorar o potencial mineral existente na região; 

f) o reconhecimento da nacionalidade indígena e  o direito de autodeterminação. 

Cabe destacar, ainda, que a criação de reservas indígenas em área de fronteira 

poder suscitar uma eventual transnacionalização da área e o surgimento de enclaves 

autônomos sob o controle internacional.  Dentre as problemáticas existentes, segundo 

Magluf, destacam-se: 
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a) dificuldade para a integração do indígena ao restante da comunidade 
brasileira e para a exploração das potencialidades e riquezas minerais 
existentes nas terras indígenas; 
b) possibilidade de uma influência negativa e uma ingerência perniciosa de 
agentes internos e externos, de diversos matizes, sobre os índios; 
c) dificuldade para manter as ações de defesa e segurança em importantes 
regiões estratégicas da Amazônia; 
d) transformação das Reservas Indígenas em “Áreas Intocáveis” ou “Zonas 
de Desenvolvimento Sustentável”, facilitando a ingerência de países 
alienígenas, o que seria um passo certo para a internacionalização da 
Amazônia; e 
e) perda substancial de áreas de grande interesse político-sócio-econômico, 
privilegiando contingentes indígenas, com reflexos negativos ao 
desenvolvimento amazônico e, por consequência, do Brasil (MAGLUF, 2000, 
p.26 e 27) 

 

Não bastassem os aspectos supramencionados, a aprovação pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, ano de 2007, da Declaração dos Direitos dos Povos 

Indígenas é outro aspecto que causa preocupação. Após anos de discussão e debate 

a declaração acabou sendo aprovada com caráter de recomendação. Entretanto, veio 

a causar preocupação haja visto que o documento aponta no sentido de 

autodeterminação política dos povos indígenas, a exploração dos recursos naturais 

em áreas por ele habitadas e a proibição de operações militares sem autorização dos 

índios (ANDRADE, 2019). 

Por tudo isso, pode-se concluir que a questão indigenista é um tema bastante 

controverso e conta com a presença de diversos atores não estatais. Nesse sentido, 

cabe a ação diplomática do Estado brasileiro frente a esses diversos organismos no 

sentido de preservar os interesses nacionais de manutenção da soberania e reforçar 

o entendimento de que a causa indígena é um assunto a ser resolvido pelo Brasil. 

 

4.2 QUESTÃO DO NARCOTRÁFICO 
  

O panorama mundial pós-guerra fria trouxe ao debate questões de segurança 

não tradicionais, como os crimes transnacionais. Dentre estes destaca-se o tráfico de 

drogas como uma das maiores ameaças na América do Sul, justamente pela região 

concentrar importantes centros de produção e refino do produto, aliado, é claro, a 

lucratividade da atividade criminosa. Nesse sentido, a Amazônia brasileira tem surgido 

como uma das rotas do tráfico, estabelecendo ligações de alguns países Andinos 

(Colômbia, Peru e Bolívia) e os principais mercados consumidores do produto nos 

Estados Unidos, Europa, África e o próprio Brasil. 



27 
 

 
 

Segundo a UNODC (2016), a “economia das drogas” se apresenta enquanto 

uma verdadeira indústria, que na última década do milênio chegou a faturar US$ 870 

bilhões. Nestes termos, o comércio do tráfico de drogas chega a representar 1,5 % de 

todas as riquezas que são produzidas a nível global. O narcotráfico representa, 

aproximadamente, 40% das atividades ilegais relacionadas ao crime organizado, tais 

como tráfico de armas, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. 

Observando-se o cenário Amazônico verifica-se a região como um grande vazio 

demográfico permeado por uma floresta latifoliada fechada, população carente da 

presença do Estado e com grandes desigualdades sociais. Tal situação contribui 

decisivamente para que os narcotraficantes utilizem a área como rota preferencial 

para o escoamento da produção e valham-se da população local para transportar o 

produto. 

Em um ambiente de enorme proporção territorial e de baixa densidade 
demográfica são identificadas ações de grupos adversos que se aproveitam 
da área para acobertar atividade ilícitas, utilizando-se de rotas clandestinas 
para transportar toda sorte de drogas, contrabando armas e munições 
(ISHIDA, 2006, p.4). 

 

As modalidades de transporte de drogas na Amazônia apoiam-se em rotas 

terrestres, aéreas e, com maior destaque, para a fluvial, justamente pela imensa 

capilaridade dos rios que cobrem a área, conforme figura abaixo: 

 
Figura 8: Mapas das rotas fluviais de transporte de drogas 
Fonte: Couto (2017) 

 

As peculiaridades da área, associadas as condições do povo que habita o local 

são um entrave para que se possa realizar uma efetiva fiscalização e segurança por 

parte dos agentes do Estado brasileiro. 
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É muito complicado de fazer a segurança e o monitoramento da Amazônia 
em relação ao narcotráfico, pois existem muitas barreiras e uma dela é o 
tamanho da região. Não temos agentes suficientes para fazer cotidianamente 
ações de fiscalização, sobretudo nos rios, assim como, também 
constantemente nossas operações destroem pistas de pouso clandestinas, 
porém eles (os traficantes) mandam construir novas pistas (COUTO, 2017, p. 
5). 

 

Nesse complexo cenário Latino-Americano, destaca-se a Colômbia como um 

dos principais produtores de drogas e pela associação dos narcotraficantes a guerrilha 

local. A proximidade do País latino com uma região precariamente povoada como a 

Amazônia pode, eventualmente, fazer transbordar a questão para o território nacional. 

 
A associação entre as FARC e o narcotráfico, portanto, potencializaria os 
problemas à questão das drogas. Isto aconteceria na medida em que o 
combate ao narcotráfico feito pela Colômbia com o apoio dos Estados Unidos 
pressupõe, agora, o combate a uma força bem organizada e com 
considerável poder militar, cujo extravasamento para o Brasil seria muito mais 
perigoso e difícil de enfrentar do que a passagem de alguns traficantes ou 
quadrilhas isoladas. (PILETTI, 2008, p.146). 

 

Outro país que tem ganhado notoriedade nesse complexo cenário do 

narcotráfico é o Peru. O país possui um grupo guerrilheiro que controla o tráfico de 

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

consumida nos Estados Unidos da América (ANDRADE, 2019). 

Dentre as principais rotas do tráfico de drogas na Amazônia destacam-se as 

cidades de Iauretê - AM, no Alto do Rio Negro, Vila Bitencourt - AM, Santo Antônio do 

Iça - AM e Tabatinga - AM, as quais valendo-se do rio Amazonas desembocam na 

cidade de Manaus - AM os ilícitos  advindos da Colômbia e do Peru. 

Por meio das cidades de Boqueirão - AC, Foz do Breu - AC e Assis Brasil - AC, 

a droga advinda do Peru adentra no território brasileiro por meio do estado do Acre e, 

valendo-se dos rios Juruá e Purus chega na cidade de Manaus. Do Bolívia a droga 

adentra na região Amazônica, principalmente, pela cidade de Abunã - RO e toma 

destino a capital do Amazonas pelo Rio Madeira. 

De fato, por meio de uma fronteira esvaziada do ponto de vista de fiscalização 

e de um trabalho pouco coordenado dos órgãos de segurança pública, a região reúne 

importantes pontos de escoamento de drogas advindas de alguns dos maiores 

produtores da América Latina, a qual  utilizando as robustas hidrovias alcança o 

principal centro de distribuição área, de onde toma destinos nacionais e internacionais. 
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Figura 9: Rota do tráfico de drogas na Amazônia 
Fonte:  o autor 

 

Como se pode ver, a problemática do narcotráfico na região não é de fácil 

solução. Soma-se a isso o fato de que uma eventual pressão dos Estados Latinos 

produtores para sufocar o tráfico poderia causar a migração de narcotraficantes, 

guerrilheiros e refugiados para o País, além, é claro, de um eventual deslocamento 

dos locais de refino do produto para território nacional. Tal situação afetaria 

frontalmente a soberania brasileira e forçaria o País a tomar um posicionamento mais 

duro em relação a questão. 

 

4.3 QUESTÃO DO GARIMPO 
 

O garimpo constitui-se em uma atividade extrativa mineral pela qual são 

retiradas do solo riquezas, utilizando técnicas altamente sofisticadas ou extremamente 

rudimentares. Nesse sentido, a região Norte do País, especialmente a Amazônia Legal, 

apresenta-se com um subsolo bastante rico em minérios valiosos, os quais atraíram 

olhares de aventureiros solitários e de grandes empresas nacionais e internacionais 

interessadas em explorar a região. Nesse trabalho, o enfoque será dado para as 
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atividades de garimpo ilegal. 

O setor mineral da Amazônia mostra que a produção entre os seus estados é 

bastante heterogênea. A exceção do Acre, nota-se que a atividade está presente na 

maioria dos estados da Amazônia Legal. Dentre os principais minerais, destacam-se 

o ouro, diamante, cassiterita, volframita, gemas, pedras preciosas e até minerais como 

cobre e nióbio. 

A maior parte da atividade acontece, normalmente, às margens das leis. Os 

números de trabalhadores informais trabalhando na área são absolutamente 

imprecisos, além do que, promovem a extração mineral que geram cifras vultuosas e 

que estão à margem dos mecanismos legais de fiscalização do Estado brasileiro. 

Não obstante as questões econômicas ilegais, a atividade promove relevante 

impacto ambiental na área. Observa-se o desmatamento de grandes áreas de floresta, 

além da contaminação dos garimpeiros, da população que se vale do abastecimento 

da água dos rios e igarapés, peixes e animais silvestres. Tal situação contribui 

negativamente na imagem do País enquanto Estado preocupado com aspectos 

ambientais e guardião da maior floresta tropical conservada do mundo. 

 

É flagrante os danos ao meio ambiente, tanto físicos quanto químicos. Do 
ponto de vista físico, os desmatamentos ao longo das drenagens, os 
desmontes das margens, os desvios dos cursos d’água e o acúmulo de 
material nas redondezas provocam assoreamento dos rios e consequente 
morte da biodiversidade. Todavia, são os feitos químicos que provocam os 
maiores perigos e combustíveis que são lançados nos solos e nas drenagens, 
além de mercúrio utilizado na recuperação do ouro (BERBET & NETO, 1996, 
p.237). 

 

“O garimpo funciona à margem das normas trabalhistas e de saúde e 

segurança ocupacionais, além de atrair para seu entorno atividades que também 

degradam o tecido social, como violência e prostituição” (ENRÍQUEZ, 2014, p. 166). 

Via de regra, as pessoas que trabalham na atividade de garimpagem vivem em 

pequenos povoados desprovido de qualquer tipo de infraestrutura (água potável, 

esgoto, saúde, escolas). Por se tratar de pessoas de baixa renda e escolaridade, 

procuram na atividade uma alternativa de enriquecimento fácil, abandonam as famílias 

e movidos pelo ímpeto de enriquecimento, ocupam acampamentos temporários em 

regiões inóspitas do território nacional. Por consequência, os problemas de ordem 

social atingem substancialmente os garimpeiros e familiares, visto que o Estado não 

consegue se fazer presente e garantir condições de vida digna para esta população. 
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Parece oportuno destacar que a atividade de garimpo ilegal está diretamente 

associada ao crime organizado. Na verdade, os principais financiadores da atividade 

de garimpo ilegal são criminosos não residentes da região que se aproveitam da 

situação de vulnerabilidade da população local para explorá-la por meio do trabalho 

infantil, realização de contrabando e o próprio tráfico de drogas. Dessa forma, pode-

se dizer que os próprios garimpeiros são coniventes com as atividades ilegais 

praticadas e financiadas na Amazônia Legal. 

No sentido de fazer uma prospecção da atividade garimpeira na área, destacam 

dois cenários possíveis para tentar abrandar a problemática:  com a intervenção do 

Estado ou sem intervenção, conforme destaca Enríquez (2014, p.169): 

  

Por fim, verifica-se que a atividade ilegal de mineração, embora altamente 

rentável do ponto de vista econômico, não tem gerado divisas para o País por estar a 

margem da tributação do Estado; ao mesmo tempo que não tem sido verificado 

melhoria nas condições socioeconômicas da área. Nesse sentido, a ilegalidade de 

mercenários que atuam na região de forma clandestina ou em proveito de interesses 

escusos, compromete as questões ambientais, de segurança e defesa do estado 

brasileiro. 

 

4.4 QUESTÃO DO DESMATAMENTO 
 

A questão do desmatamento se tornou uma das principais bandeiras do 

movimento ecológico mundial. Na verdade, o fascínio pela Amazônia advém da 

imensidão da floresta, pelos seus inúmeros recursos minerais, diversidade social e 

biológica, os quais tem contribuído para o desenvolvimento de biotecnologias a nível 
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global. 

Para entender a origem e problemática do desmatamento da Amazônia há 

necessidade de se entender a maneira como se deu a ocupação da região, desde o 

período do Tratado de Tordesilhas, o qual dividiu o mundo entre as grandes potências 

da época. 

 

O Tratado de Tordesilhas (1494), inadvertidamente, definiu a maior parte da 
região como de domínio espanhol. Os primeiros exploradores espanhóis que 
passaram pela região foram Vicente Pinzón (1499-1500), Francisco de 
Orellana e o frei dominicano Gaspar de Carvajal (1540-42), Pedro de Urszua 
(1560-61) e Don Lope de Aguirre (1559-1561), entre outros (FRANCHI, 2001, 
p. 23). 

 

Até meados do século XVIII, a colonização da região ficou principalmente a 

cargo de missionários jesuítas a serviço da coroa espanhola, como Samuel Fritz, que 

“por ordem dos reis da Espanha, rege a região dos Cambebas, Tefé 

e Coari (1686-1704)” (BENCHIMOL, 1992, p. 96). A conquista portuguesa do 

vale amazônico ocorreu como consequência de várias expedições feitas rio acima, 

a partir de Belém. Ela foi ratificada pelos tratados de Madrid (1750) e Santo 

Ildefonso (1777), que definiram parte dos contornos da colônia portuguesa em 

face das colônias espanholas, tanto ao norte, na região amazônica, quanto ao sul, 

na região dos Sete Povos das Missões (FRANCHI, 2001). 

Segundo Franchi (2011), até a segunda metade do século XIX, a ocupação 

humana na região era bastante incipiente, face o pequeno fluxo migratório de colonos 

europeus, especialmente portugueses. Corroborando tal ideia, a capital da província 

do Amazonas era vista como um entreposto de pequena importância com menos de 

5.000 habitantes em 1870. 

Durante os dois ciclos da borracha (1879 - 1912 e 1942 - 1945), houve um 

enorme fluxo de migrantes da região Nordeste para a Amazônia. Justamente esse 

movimento conduziu a uma explosão urbana e criou um novo processo de 

concentração humana ao longo da calha central do Amazonas (BENCHIMOL, 1992). 

Segundo Franchi (2011), a partir da segunda metade do século XX, 

especialmente no governo de Juscelino Kubitschek, foi construída a rodovia Belém-

Brasília, a primeira a conectar via rodoviária um trecho da planície amazônica (em 

torno de Belém) ao restante do Brasil. Já no período militar foi lançado o slogan 

“Integrar para não entregar”, oportunidade na qual foram criados vários projetos para 
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promoção do desenvolvimento da região como a Zona Franca de Manaus; as rodovias 

Transamazônica, Cuiabá-Porto Velho e Cuiabá-Santarém; o projeto Carajás;  as 

hidrelétricas Balbina e Tucuruí, as quais contribuíram para a interiorização do País, 

para o crescimento populacional regional e a urbanização das populações 

amazônicas. 

Dessa forma, pode-se dizer que a população urbanizada exerceu pressão cada 

vez maior sobre o meio ambiente. Nesse ponto, estabeleceu-se uma relação 

predatória dos humanos com a natureza e os projetos e políticas governamentais, 

sem que fossem avaliados os impactos ambientais, o que acabou por contribuir para 

o surgimento de novos problemas e conflitos socioambientais.  

Mais recentemente, especialmente no ano de 2019, houve um aumento na área 

de desmatamento face a grande quantidade de queimadas na região, condicionada, 

especialmente, a condições climáticas desfavoráveis. Observando o gráfico, percebe-

se que o tamanho da área desmatada no ano de 2019 ficou acima da média histórica 

dos últimos 10 anos considerando os meses de julho e agosto de cada ano, entretanto, 

bastante abaixo dos valores históricos máximos, conforme segue:  

 
Figura 10: Área desmatada em 2019 
Fonte:  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
 

A análise da tabela a seguir mostra um crescimento do desmatamento nos 

estados da região Amazônica que já indicavam maior contribuição para esse cenário, 

com exceção do estado de Rondônia, que tem uma expressiva taxa de desmatamento 

ao longo dos anos e mostrou uma pequena diminuição nos anos de 2018 e 2019. 
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Figura 11: Distribuição da estimativa de desmatamento por Estado 
Fonte:  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
 

Seguindo a análise dos dados, percebe-se que os Estados do Pará, Mato 

Grosso, Amazonas e Rondônia representam 84,13% de todo desmatamento 

observado nas cenas prioritárias de satélite. Isto fica evidente observando o mapa de 

calor para a ocorrência do desmatamento, conforme segue: 

 

 
Figura 12: Mapa de calor da ocorrência de desmatamento 
Fonte:  INPE (2019) 

 

Dentre as principais causas do desmatamento podemos identificar a dificuldade 

dos órgãos governamentais de exercerem a fiscalização na imensidão da Amazônia 
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no sentido de  punirem as atividades ilegais, controlarem a expansão da fronteira 

agrícola, a transformação da área em região de pastagens, a grilagem, a própria 

expansão demográfica e obras de grande vulto, face a necessidade de adequar a 

infraestrutura local ao aumento populacional. 

Outro ponto interessante a ser abordado é que a questão do desmatamento, 

efetivamente, não se converteu em melhoria de vida para as pessoas que residem na 

região da Amazônia Legal. Ademais, pode-se dizer que a hipótese aventada da 

necessidade de ampliar a área agrícola também pode ser fortemente questionada haja 

vista a existência de extensas áreas desmatadas que sequer foram transformadas em 

área plantadas ou revertidas para a agropecuária. 

Deste modo, verifica-se que os desafios em torno da preservação da floresta 

são inúmeros, cabendo ao Estado brasileiro estabelecer políticas claras e traçar 

estratégias objetivas que possam ser convertidas em ações que promovam a 

exploração sustentável e controlada da área. 

 

5. A INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 

5.1 A QUESTÃO DA ENERGIA 
  

A matriz energética do Brasil é constituída, em sua grande maioria, por usinas 
hidrelétricas, tendo importante participação de usinas térmicas. Mais 
recentemente, a geração de energia eólica chegou a patamares da ordem de 
9%, superando a geração térmica e gás natural. Em um cenário futuro, 
verifica-se a possibilidade de um grande crescimento da energia fotovoltaica, 
embora ainda ocupe uma pequena parcela da nossa matriz (ONS, 2019, p.9). 

 

Por oportuno, cabe observar que “as fontes não convencionais, eólica e solar, 

ambas de natureza intermitente e volátil, são um grande desafio para o planejamento 

do sistema de transmissão”. Segundo dados do Sistema Interligado Nacional, será um 

desafio a coordenação da entrada em operação dessas novas fontes de energia com 

o sistema de escoamento e conexão à rede básica, face a variabilidade de vento e da 

transição dos horários diurno e noturno (ONS, 2019, p.9). 

A figura a seguir demonstra a capacidade instalada no sistema no ano de 2018, 

por fonte. 
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Figura 13: Gráfico da capacidade instalada no SIN em 2018 
Fonte:  Programa Mensal de Operação (PMO) 2018 

 

A produção de energia elétrica no Brasil no Sistema Interligado Nacional (SIN) 

é realizada, especialmente, com fontes hidro-termo-eólicas, com predominância das 

usinas hidrelétricas. “O SIN é constituído por quatro subsistemas: Sul, 

Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte que abrangem todos os estados brasileiros, 

excetuando-se o estado de Roraima”.  Na verdade, aquele estado ainda não está 

integrado ao sistema nacional, sendo atendido por meio da interligação em 230Kv 

Brasil-Venezuela e por usinas térmicas (ONS,2019, p.7). 

A interconexão do subsistema no Brasil por meio de uma extensa malha de 

transmissão permite a exploração da diversidade dos regimes hidrológicos das bacias 

hidrográficas que compõem o SIN e acaba por proporcionar uma disponibilidade de 

energia superior àquela que seria obtida com a operação isolada dos subsistemas. 

Observando um pouco mais a região da Amazônia Legal, verifica-se a 

existência de um baixo índice de eletrificação, especialmente face a menor densidade 

populacional da área. Ademais, há a necessidade de se considerar que a implantação 

de rede elétrica para o atendimento de poucos consumidores é, geralmente, 

economicamente e ambientalmente dificultada. 

O mapa a seguir demonstra a previsão de ampliação da rede hidrelétrica no 

Brasil para um horizonte de 2024. Nesse mapa é possível verificar que a região norte 

não é tão bem coberta pelo Sistema Nacional, porém Manaus já se encontra 

interligada.  Cabe considerar ainda, a construção de um grande ramal interligando a 

região Sudeste ao estado do Pará no sentido de ampliar a oferta energética na área. 
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Figura 14: Mapa de interconexão do Sistema Interligado Nacional 
Fonte:  Programa Mensal de Operação (PMO) 2018 
 

Observando os relatórios do Operador Nacional do Sistema, verifica-se que há 

a previsão de aumento do fornecimento de energia elétrica para a região Norte para 

o ano de 2023, especialmente na matriz hidráulica e na de gás GNL, conforme segue: 

 
 Figura 15: Capacidade Instalada na região Norte nos anos 2018 e 2023 

Fonte:  Programa Mensal de Operação (PMO) 2018 
 

A previsão de aumento da carga máxima no sistema na região Norte do País, 

conforme gráfico abaixo, sinaliza a necessidade de se aumentar a oferta de energia 

para a área e de ampliar a interligação do sistema, especialmente no sentido de tornar 

o País totalmente independente na questão energética.  
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Figura 16: Carga máxima do subsistema Norte (MW) 
Fonte:  Plano Elétrico Executivo OMS 

 

É oportuno destacar que a carência de energia elétrica na área dificulta o 

“desenvolvimento de atividades produtivas, economicamente organizadas e 

potencialmente geradoras de emprego e renda no interior da Amazônia”, o que por 

consequência conduz a uma situação de exclusão social e pobreza (ECEME, 2014, 

p.19). 

Ademais, pode-se dizer que a indisponibilidade de energia elétrica na região 

traz como reflexo direto o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desta 

região. Dessa forma, o fornecimento e energia elétrica nas comunidades mais 

carentes da região surgem como uma alternativa de melhoria de vida da população e 

inclusão social (ECEME, 2014). 

Em que pese todas as iniciativas no sentido de prover o fornecimento de 

energia elétrica para toda a população brasileira, verifica-se que a região da Amazônia 

Legal se constitui em um grande desafio a ser vencido. A imensidão da floresta, a 

complexa logística, a insuficiente rede de estradas são desafios a serem superados 

no sentido de que o SIN seja capaz de abarcar todas as comunidades e localidades 

com o fornecimento de energia elétrica. 

 

5.2 A QUESTÃO DO TRANSPORTE 
 

O sistema de transporte na Amazônia Legal apresenta-se bastante precário se 

levarmos em consideração o baixo grau de eficiência e operacionalidade. Dentre as 
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principais problemáticas encontram-se as condições fisiográficas da área que 

comprometem  a circulação no seu interior, o alto custo dos materiais de construção 

e manutenção, a dificuldade de aquisição de matéria prima, os desperdícios de 

materiais, as dificuldades de contratação de mão de obra qualificada, a inexistência 

de projetos adequados e questões de licenciamento ambiental. Todos esses fatores 

tornam a região Norte a menos aquinhoada e apta a circulação de pessoas e material. 

Aliado a essas questões, o Brasil optou pela ampliação do modal rodoviário 

como uma política de Estado. Tal situação contribuiu negativamente no sentido de que 

os recursos não fossem aportados em ferrovias, portos e aeroportos. Dessa forma, a 

região Norte, por apresentar características singulares ficou pouco integrada ao 

território nacional e dependente, naturalmente, do modal aéreo e fluvial. 

A opção pelo modal fluvial, primordialmente, ocorreu quase que naturalmente. 

A abundância de rios navegáveis e as condições econômico financeiras da população 

residente na área tornaram uma alternativa viável e que tem suprido, pelo menos em 

parte, as necessidades de deslocamento na região. Como consequência dessa 

característica, opções por promover a integração da área pela via multimodal não 

foram implementadas. 

  

5.2.1 Modal Ferroviário 

 

O modal ferroviário é bastante precário na região da Amazônia Legal. Dentre 

as principais ferrovias que mais se destacam estão a Norte-Sul, Estrada de Ferro 

Carajás, Estrada de Ferro Amapá, Estrada de Ferro Jari e Estrada de Ferro Trombetas. 

Considerando a possibilidade de escoamento da produção, verifica-se apenas 

uma saída para o Oceano Atlântico, a qual integra parte da ferrovia Norte-Sul na 

direção de Imperatriz/MA e desembocando na ferrovia Carajás até chegar no Porto de 

Itaqui, em São Luís do Maranhão - MA. Não há nenhuma saída que permita o 

escoamento na direção do Oceano Pacífico por meio de ferrovias. 

A figura a seguir mostra, em detalhes, a enorme precariedade do modal 

ferroviário na região Norte. As linhas tracejadas representam trechos em estudo e 

avaliação. 
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Figura 17: Mapa do modal ferroviário do Brasil 
Fonte:  Ministério dos Transportes 

 

Destacando-se, abaixo, algumas ferrovias existentes na região: 

1) Estrada de Ferro Carajás: A estrada conecta Carajás/PA ao Porto de Ponta 

da Madeira em São Luís (MA). Utilizada para transporte de pessoas, grãos e líquidos. 

2) Estrada de Ferro Amapá: Utilizada para o transporte de minério de 

manganês da Serra do Navio/AP até o porto de Santana, em Santana/AP. 

3) Estrada de Ferro Trombetas: Utilizada para o transporte de bauxita da 

Serra do Saracã/PA até o Porto Trombetas, em Oriximiná/PA. Possui 35 Km de 

extensão. 

4) Estrada de Ferro Jarí: Faz a ligação do povoado Monte Dourado ao porto 

de Mungubá e possui 68 Km de extensão. Utilizada no transporte de madeira e bauxita 

refratária. 

Conforme verificado, o transporte ferroviário é bastante incipiente na Amazônia 

Legal, para não dizer insignificante. Como em todo Brasil e por características 

particulares da região o modal tem muito a se desenvolver, o que poderia contribuir 

para um transporte mais eficiente e de menor custo na região. 

 

5.2.2 Modal Hidroviário e Marítimo 

 

O modal hidroviário constitui-se no principal e, mais importante, meio de 
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transporte da região. Ele é utilizado para transporte de cargas e passageiros, bem 

como para o escoamento de produtos entre as cidades mais remotas da área e os 

grandes centros urbanos.  

O rio Amazonas é o principal e mais importante hidrovia da região. Por ser o 

maior rio do mundo em volume de água, a navegação ocorre sem maiores restrições 

até mesmo para embarcações oceânicas permitindo, inclusive, acessar sem 

dificuldade os portos de Letícia, na Colômbia, e Iquitos, no Peru, a mais de 3600Km 

da sua foz (ECEME, 2014). 

O segundo maior rio da região é o Madeira. A hidrovia Madeira se estende de 

Porto Velho à foz, no rio Amazonas, cerca de 170 Km a jusante de Manaus, numa 

extensão de 1.100 Km. 

A navegação de cabotagem é o principal tipo de navegação utilizada, 

aparecendo seguida a de longo curso e a de interior.  Por meio delas são 

transportadas desde pequenas cargas e passageiros, até as de maior vulto. A hidrovia 

é navegada por barcos de recreio, embarcações ribeirinhas, de turismo e lazer, balsas 

de cargas, balsas de derivados do petróleo, navios mercantes e navios graneleiros. 

Segue, abaixo, um mapa que apresenta as principais hidrovias da Região 

Amazônica, com destaque para o rio Amazonas e rio Madeira, dois dos principais rios 

navegáveis da área e que, graças a suas características especiais, possibilitam 

promover a ligação regional.  

 

 
 Figura 18: Mapa das hidrovias da bacia Amazônica 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ 
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O sistema hidroviário possuiu mais de 70 terminais e portos distribuídos ao 

longo das hidrovias. Dentre os principais produtos transportados destacam-se 

borracha, castanha do Pará, madeira de lei e peles silvestres, derivados de petróleo, 

produtos agrícolas, grãos e minérios, celulose e caulim.   

Dessa forma, verifica-se que o transporte hidroviário é, sem sombra de dúvida, 

o mais importante meio de transporte utilizado na Amazônia Legal. Torna-se, portanto, 

a maneira mais eficiente de conectar remotos vilarejos e tribos distribuídas na floresta 

com os principais centros urbanos e portos da área. 

 

5.2.3 Modal Aeroviário 

 

O modal aéreo tem se apresentado como uma alternativa viável para alcançar 

localidades carentes de outro tipo de acesso viário. Especialmente na região de 

Amazônia Legal, na qual as demais alternativas de transporte podem se tornar 

inviáveis pela premência de tempo e pelo volume de produtos a serem transportados, 

este modal tem se tornado uma alternativa valiosa de transporte (ECEME, 2014). 

Na verdade, no Brasil inteiro o transporte regional tem ganhado relativo 

destaque justamente por promover a ligação entre diversas localidades e integrar as 

várias regiões dos estados como resultado do progresso econômico. Por outro lado, 

a evolução definitiva do setor carece ainda de uma infraestrutura aeronáutica 

adequada, fruto da ausência de planejamento e da aplicação de recursos. 

Observando-se os aeródromos existentes na região da Amazônia Legal 

verifica-se que necessitam de condições de segurança para operarem. Procurando 

minimizar tal condição, a Secretaria de Aviação Civil (SAC-PR) lançou o “Programa 

de Investimentos em Logística: Aeroportos”. “O referido programa tinha como objetivo 

melhorar a qualidade os serviços e a infraestrutura aeroportuária”. Cabe destaca que 

embora tenhamos tido avanços no setor, o País carece uma rede aeroportuária mais 

bem estruturada para promover a sua integração (ECEME,2014, p. 47). 

Segue, abaixo, um mapa representativo dos principais aeroportos existentes 

na Amazônia Legal: 
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Figura 19: Aeroportos da Amazônia Legal 
Fonte: Google (2020)  

 

Por fim, pode-se concluir que embora a região da Amazônia Legal possua em 

termos numéricos uma quantidade relativamente boa de aeroportos, estes se 

apresentam em condições precárias de operação, não permitem o transporte de 

grande volume de passageiros e cargas. Tal situação, acaba por contribuir para o 

isolamento ainda maior da população daquela região. 

 

5.2.4 Modal Rodoviário  

 

Como se sabe o Brasil optou por privilegiar o modal rodoviário como forma de 

promover a integração regional. Nesse contexto, coube especialmente ao Exército 

Brasileiro a tarefa de abrir inúmeras rodovias federais em todo o território nacional. 

Falando especificamente da região da Amazônia, pode-se dizer que a abertura 

de rodovias fez parte de um ambicioso plano que previa o povoamento, colonização 

e desenvolvimento da área. Parta tanto, o modal rodoviário foi concebido de forma 

complementar ao hidroviário e organizado em quatro critérios: 

-  Conexão entre polos (urbanos e fronteiriços) e entre si e a rede básica de 

transportes dos países que integram a Bacia Amazônica; 

- Como um meio complementar e chamado a integrar-se ao modal hidroviário 

em regiões cobertas naturalmente por cursos d’água volumosos; 

- Como forma de integração nacional e de exercício da soberania brasileira; e 

- Como política de cooperação e de integração continental. 

Segue abaixo, o mapa Rodoviário da Amazônia Legal: 
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        Figura 20: Mapa rodoviário da Amazônia Legal 
        Fonte: Ministério dos Transportes 

 

A integração da Amazônia Legal pressupõe dois vetores principais: a integração 

comercial e econômica com os países da América Latina e ligação daquela região 

com o restante do território nacional. Dentre as principais rodovias da região 

destacam-se: 

- BR - 222 e BR - 316: Ligam o Nordeste à Amazônia Oriental; 

- BR - 010, BR - 153 e BR - 163: Ligam a região central do Brasil à Amazônia 

Oriental; 

- BR - 210, BR - 230 e BR - 307: Construídas com objetivo de ocupar os grandes 

espaços vazios do interior da Amazônia; 

- BR - 156, BR - 174, BR - 317, BR - 364, BR - 401 e BR - 425: Rodovias de 

integração com os demais países Amazônicos; e 

- BR - 319: Corredor de escoamento dos produtos do Centro-oeste do Brasil 

em direção ao Caribe, via BR-174. 

 

Por fim, pode-se dizer que o sistema de transporte na Amazônia apresenta-se 

insuficiente para atender as reais necessidades locais, em que pese os avanços 

ocorridos nos últimos anos. Os desafios de conectar e integrar aquele pedaço do 

Brasil permanecem latentes e, talvez, apenas quando se passar a considerar a 

possibilidade de integrar todo o sistema multimodal com o sistema hidroviário, 

naturalmente desenvolvido, será possível atender as demandas requeridas para 

viabilizar o desenvolvimento equilibrado da área. 
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5.3 A QUESTÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 
  

Dentro da perspectiva de promoção do 

 desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e integração regional o 

desenvolvimento das telecomunicações torna-se imperioso. Para tanto, o 

aprimoramento de uma internet de qualidade e um serviço razoável de telefonia fixa e 

móvel são iniciativas a serem empreendidas no sentido de promover a interligação 

das redes locais com o sistema nacional. 

Para que se alcance um bom nível das telecomunicações na Amazônia Legal 

há a necessidade de superar alguns óbices como a construção de rotas de 

transmissão, de energia elétrica estável, interesse das operadoras privadas, 

legislação adequada e mão de obra capacitada para dar suporte ao sistema. 

As rotas de transmissão possibilitam a interligação com a rede nacional, 
considerando aí tanto a espinha dorsal da rede - o backbone nacional -, como 
também à chegada nas cidades, denominados backhauls. É por eles que se 
interliga o backbone às cidades onde estão as centrais, as estações rádio-
base (ERB), e em última análise, os usuários (ECEME, 2014, p.95). 

  

Outro aspecto relevante a ser considerado é a carência de energia elétrica que 

acaba por prejudicar as telecomunicações. 

Para a infraestrutura em fibra ótica, estado da arte em termos de tecnologia 
de infraestrutura recomenda-se a cada 80 Km a instalação de um amplificador 
de linha, o qual requer energia elétrica para operar. Considerando que grande 
parte dos municípios tem energia gerada a partir de fontes locais, são poucas 
as linhas de transmissão de onde se possa obter energia elétrica ao longo 
das rotas (ECEME, 2014, p.95). 

 

Ademais, há que se considerar que o desenvolvimento das telecomunicações 

na região encontra como um óbice o próprio desinteresse das empresas privadas em 

expandir as redes na área face a baixa densidade demográfica local. Dessa forma, 

uma parcela significativa da população deixa de receber soluções tecnológica o que 

acaba, muitas vezes, por inviabilizar o desenvolvimento sustentável das cidades e 

afasta empreendedores da região. 

Outro fator relevante que afasta investimento na área é a falta de uma 

legislação eficiente e de um planejamento que assegure a permissão de passagens 

de cabos de fibras na área. 

É sabido que uma linha de transmissão por fibra ótica só se torna viável, em 
termos de lançamento, operação e manutenção, quando ela utiliza rotas em 
áreas de concessão de rodovias, ferrovias, empresas prestadoras de serviços 
de energia elétrica e polidutos. A falta de regulamentação clara para uso das 
poucas rotas existentes configura-se em mais um óbice à expansão das 
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redes físicas de telecomunicações da Amazônia Legal (ECEME, 2014, p.96). 
  

Quanto ao aspecto da mão de obra empregada no setor, verifica-se que em 

sua maior parte ela é proveniente de outras regiões do País. Nesse quesito, a 

expansão do setor na Amazônia Legal não tem refletido em maior oferta de emprego 

para a população local, o que acaba por dificultar melhorias das suas condições de 

vida. Talvez uma ineficiente estratégia educacional para a região tenha comprometido 

a formação de profissionais para atender a área e dificultado ainda mais as ações de 

operação e manutenção dos equipamentos de telecomunicações. 

A seguir está representado um mapa de conectividade do Brasil, no qual é 

possível identificar o baixo índice de conexão da região da Amazônia Legal em relação 

as áreas mais desenvolvidas do Sul do País. 

 
              Figura  21: Mapa de conectividade do Brasil 

           Fonte: Google (2020) 
 

Em que pese os óbices hora levantados, a seguir serão apresentadas de forma 

sintética as principais iniciativas existentes no setor de telecomunicações para a área 

da Amazônia Legal. 

 

5.3.1 Rede de Fibra Ótica 

 

Os enlaces de fibra ótica existentes na Amazônia foram lançados ao longo dos 

últimos anos pela  Eletronorte (1999/2001); Brasil Telecom (2002), Eletronorte (2003); 

Eletronorte (2005); Brasil Telecom (2008); Embratel (2009); Oi (2011); Oi (2013); 

Consórcio/TIM (2013/2014) e Petrobrás (2014), conforme observado na figura abaixo 

(ECEME, 2014): 
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Figura 22: Mapa da rede de fibra ótica da Amazônia Legal 
Fonte: Ministério das Comunicações 

 

O ano de 2014 foi marcado pelo lançamento de uma iniciativa chamada 

Amazônia Conectada. O projeto por iniciativa do Exército, em parceria com a Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP), Governo Federal e Congresso Nacional implantou 900 

Km de infovias subfluviais entre os municípios de Manaus, Tefé, Coari e Novo Airão 

no Estado do Amazonas. 

Mais recentemente o projeto Amazônia Conectada deu origem ao Projeto 

Amazônia Integrada Sustentável (PAIS), considerando a expertise com o projeto 

anterior e objetivando a interligação da parte oriental da Amazônia, dos países 

vizinhos da Pan Amazônia e a finalização da parte ocidental. 

Dentre os principais objetos do projeto pode-se citar: 

- Universalização do acesso aos meios de comunicação digital de alta 

capacidade pelos Centros Universitários, Escolas de Educação do Ensino 

Fundamental ao médio, e dos serviços de saúde – Telemedicina e dos postos de 

segurança pública e do executivo; 

- Maior disponibilização de rede de acesso à população, com preços 

compatíveis com as regiões Sul e Sudeste; 

- Integração dos países da Pan-Amazônia; e 

- Implantação de uma rede de comunicações de alta capacidade com impacto 

“zero” ao meio ambiente. 
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5.3.2 Rede Satelital 

 

O território brasileiro está coberto por inúmeros satélites que são utilizados por 

empresas que possuem autorização para prestar os serviços de telefonia fixa e celular, 

comunicação multimídia, TV via satélite, serviço móvel global por Satélite. A outorga 

que dá direito a utilizar um satélite é fornecida pela ANATEL. 

No ano de 2017 o Brasil deu um passo grandioso ao lançar o Satélite 

Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), o qual objetivava 

tornar o Brasil independente quanto ao controle e transporte das informações 

estratégicas de governo, ao prover o Estado brasileiro de um recurso de 

telecomunicações dedicado, utilizando as bandas X (Ministério da Defesa) e Ka 

(Telebras), obtendo a autonomia nas comunicações satelitais (ECEME, 2014). 

Aliado a isso, o lançamento do SGDC teve como objetivo permitir o atendimento 

do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) em âmbito nacional e disponibilizou o 

acesso a usuários localizados em áreas remotas, fronteiras, plataformas de petróleo, 

ilhas oceânicas e em áreas periféricas dos grandes centros urbanos. 

 
 Figura 23: Mapa de cobertura do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas 
 Fonte: END (2020) 
 

As iniciativas apresentadas têm um enorme potencial de promover o 

desenvolvimento econômico da região. Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) apontam que um aumento de 10% no acesso de internet implica em 

1,38% no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita de países de renda 

média e baixa. 

Outro potencial ganho com a popularização da internet está a possibilidade de 

ampliar a Telessaúde e sobretudo a educação permanente. A integração do ensino e 

dos serviços por meio de ferramentas de tecnologia da informação e comunicações, 
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passam a oferecer condições de promover a teleassistência médica remota e a tele-

educação para as comunidades remotas.  

 

6. PROPOSTAS PARA A DEFESA E INTEGRAÇÃO DA AMAZÔNIA LEGAL 
 

As preocupações com a defesa e integração da Amazônia sempre foram objeto 

de atenção por parte dos governos brasileiros, com maior ou menor grau. Ao longo 

dos anos, inúmeros projetos, programas e iniciativas foram colocadas em prática ou 

não passaram de propostas inexequíveis que nunca saíram do papel e acabaram se 

exaurindo naturalmente. 

Objetivando dar uma resposta ao fervor ambientalista em torno da preservação 

e defesa da Amazônia no ano de 2020, o governo federal por meio de decreto lei 

transferiu o Conselho da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-

Presidência da República. O conselho que fora criado no ano de 1995 pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, sem que tenha sido implementado 

efetivamente, passa ao vice-presidente a responsabilidade de coordenar as diversas 

ações de cada ministério do governo federal voltadas para a proteção, defesa e 

desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Dentre as principais competências do Conselho da Amazônia, podem ser 

destacadas: 

a. Propor políticas e iniciativas relacionadas à preservação, à proteção e ao 

desenvolvimento da Amazônia Legal; 

b. Apoiar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação; 

c. Coordenar as ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos e o 

intercâmbio de informações; 

d. Acompanhar as ações de desenvolvimento sustentável e o cumprimento das 

metas globais em matérias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas; e 

e. Acompanhar a implementação das políticas públicas com vistas à inclusão 

social e à cidadania na Amazônia Legal. 

Após apresentar a mais recente medida empreendida pelo governo federal no 

sentido de reafirmar a soberania da Amazônia brasileira, serão destacadas algumas 

ações que podem contribuir para a defesa e integração da Amazônia. 
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6.1 DEFESA NACIONAL 
  

6.1.1 Projeto Amazônia Protegida 

 

O projeto Amazônia Protegida constitui-se em um portifólio de ações orientadas 

para a preservação da soberania do Brasil sobre a região Amazônica, tendo como 

principais eixos a defesa, o desenvolvimento sustentável, a paz social e preservação 

ambiental. 

O programa é faseado e tem como objetivo a rearticulação da Força Terrestre 

na região. Para tanto, estão previstas a implantação, construção, reorganização de 

Organizações Militares e Pelotões de Fronteira na área.  

Dentro do escopo do projeto foi ativado o Comando Militar do Norte na cidade 

de Belém e a 22ª Brigada de Infantaria de Selva em Macapá. Os comandos foram 

criados para multiplicar as ações do Exército brasileiro na Amazônia Ocidental, 

aumentar a capacidade operacional, proporcionar melhores condições de emprego da 

Força Terrestre na foz do Rio Amazonas e proteger as infraestruturas estratégicas da 

região.  

Ademais, o Plano Estratégico do Exército 2020 - 2023 apresenta ações a serem 

implementadas que contribuirão com a dissuasão extrarregional e ampliarão a 

capacidade operacional da força na área estratégica da Amazônia, conforme segue: 

- Adequar a infraestrutura das organizações militares do CMA e CMN; 

- Implantar o núcleo do 2º B Com GE Sl no CMN; 

- Transformar o 1º B Com Sl em 1º Batalhão de Comunicações e Guerra 

Eletrônica de Selva; 

- Transformar o Núcleo do Centro Regional de Inteligência dos Sinais do CMA 

em Nu Cia GE do 1º B Com GE Sl; 

- Implantar o Centro Regional de Monitoramento do CMA; 

- Propor a transformação do 12º Esqd C Mec em OM valor Regimento; 

- Transformar o CFRR/7º BIS em Batalhão Tipo III; e 

- Propor a transformação da 3ª Cia FE em Batalhão de Operações Especiais. 
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6.1.2 Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) 

 

O projeto SISFRON constitui-se em um sistema integrado de sensoriamento, 

apoio a decisão e de emprego operacional que tem como objetivos fortalecer a 

presença e capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira. 

O projeto foi concebido por iniciativa do Comando do Exército, em decorrência 

da aprovação da Estratégia Nacional de Defesa em 2008, a qual orientava que as 

Forças Armadas trabalhassem sob a égide do trinômio monitoramento/controle, 

mobilidade e presença. Nesse escopo, o sistema amplia a capacidade de monitorar 

as áreas de fronteira, assegura o fluxo seguro e contínuo de dados e produz 

informações para a tomada de decisões. 

Considerando a permeabilidade da imensa fronteira brasileira na área da 

Amazônia Legal e os inúmeros delitos transfronteiriços e ambientais recorrentes 

naquela região, o SISFRON proporciona uma observação e reação pronta e oportuna 

face as ameaças, possibilitando o melhor emprego das Forças Armadas em 

operações isoladas, com outras forças ou em ações interagências. 

Por fim, pode-se dizer que ao fornecer informações por meio da vigilância da 

fronteira terrestre o sistema permite que o estado se faça presente em locais inóspitos. 

Pelas características fisiográficas da região Amazônica e pela larga faixa de fronteira 

que inviabilizam a presença física do homem em toda a área, a implementação do 

projeto é fundamental para atender orientações estratégicas do Plano Estratégico de 

Fronteiras e garantir a soberania nacional. 

 

6.1.3 Programa PROTEGER 

 

O programa PROTEGER objetiva ampliar a capacidade do Exército em 

coordenar ações de proteção da sociedade, em especial de Estruturas Estratégicas 

Terrestres (infraestruturas críticas), tais como: aeroportos, hidrelétricas, ferrovias, 

estações de tratamento de água e esgoto, refinarias, dentre outros. 

Considerando a importância estratégica da Amazônia Legal para o território 

nacional e as inúmeras estruturas estratégica presentes na área, o programa parece 

ser extremamente bem vindo para atender as demandas da área. Destacam-se como 

estruturas estratégicas relevante as Usinas Hidrelétricas de Tucuruí e Belo Monte, as 
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quais somam-se a inúmeros outros pontos sensíveis, que uma vez tendo a sua 

operação inviabilizada poderiam trazer impactos ao País. 

 

6.1.4 Projeto Calha Norte 

  

O Projeto Calha Norte (PCN) foi criado no ano de 1985 e integrado ao Ministério 

da Defesa em 1999. Dentre os objetivos do programa estão a manutenção da 

soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento 

ordenado e sustentável. Mais 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. 

O programa atua em duas frentes: civil e militar.  “A vertente civil é alimentada 

com verbas oriundas de emendas parlamentares”, cuja Ação Orçamentária está 

voltada o desenvolvimento da infraestrutura básica da região. “A vertente militar obtém 

seus créditos por meio do orçamento do Ministério da Defesa e tem o emprego de 

recursos para ações voltadas para a manutenção da soberania e da integridade 

territorial”, conforme segue (NERY, 2019, p. 26): 

a) MARINHA DO BRASIL: controle e segurança da navegação fluvial, registro 

de embarcações, treinamento das tripulações e apoio às comunidades da região por 

meio de assistência às populações carentes; 

b) EXÉRCITO BRASILEIRO: implantação de unidades militares; conservação 

de rodovias; manutenção de pequenas centrais elétricas e manutenção da 

infraestrutura instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira; 

c) FORÇA AÉREA BRASILEIRA: implantação de unidades militares, apoio por 

meio de transporte aéreo logístico, manutenção de aeródromos e apoio às 

comunidades, por meio de evacuação aeromédica. 

Considerando o aspecto de defesa da Amazônia, uma das mais significativas 

contribuições do PCN para manutenção da soberania e integridade territorial foi a 

operacionalização de 21 pelotões de fronteira na área do Comando Militar da 

Amazônia desde a sua implantação, totalizando 24 PEF, atualmente. Tal condição 

garante a presença do Estado brasileiro em regiões pouco povoadas, a defesa 

territorial e o apoio às populações isoladas. 



53 
 

 
 

 
Figura 24: Pelotões Especiais de Fronteira no CMA 
Fonte: Ministério da Defesa 

 

O Projeto Calha Norte tem se mostrado valiosa iniciativa para fazer frente as 

problemáticas vivenciadas na região da Amazônia Legal. Os continuados conflitos de 

interesses na região, a necessidade de um melhor relacionamento com os indígenas 

e o aumento significativo dos ilícitos transfronteiriços, impuseram a presença cada vez 

maior das Forças Armadas e o emprego de uma política específica, totalmente 

aplicável à região e fundamentada nas condicionantes locais existentes (NERY,2019). 

  

6.1.5 Operações  

 

A realização de operações com objetivo de promover a defesa e proteção da 

Amazônia Legal tem sido uma constante. Nos últimos anos, elas têm se intensificado 

face a necessidade de fazer frente aos desafios impostos. Dentre as principais, 

destacam-se: 

 

6.1.5.1 Operação Verde Brasil 2 
 

A Operação Verde Brasil 2, coordenada pela Vice-Presidência, conta com o 

apoio de diversos órgãos de segurança pública e de controle ambiental. A operação 

tem por finalidade realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais 

na Amazônia Legal. Nesse contexto, as Forças Armadas estão sendo empregadas em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), conforme decreto presidencial 

publicado no Diário Oficial da União. 
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6.1.5.2 Operação Curare 
 

A Operação Curare é uma operação singular que tem por objetivo reprimir 

crimes transfronteiriços, tais como o narcotráfico, o contrabando e descaminho, bem 

como crimes ambientais. Aliado a isso tudo, permite a intensificação da presença do 

Estado brasileiro em áreas pouco povoadas de faixa de fronteira, o que acaba por 

reforçar o sentimento de proteção, nacionalidade e patriotismo. 

 

6.1.5.3 Operação Ágata 
 

A Operação Ágata é uma operação interagências que tem como propósito 

ampliar a presença do Estado na faixa de fronteira, combater atividades criminosas e 

ilegais, bem como prevenir, fiscalizar e reprimir delitos transfronteiriços e ambientais. 

Nos mesmos moldes da Curare, a Ágata é proposta em um ambiente interagências e 

conta com a participação de diversos órgãos de segurança pública e de proteção 

ambiental, conforme estabelecido no Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. 

 

6.2 INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 

6.2.1 Estratégia para o setor de Telecomunicações 

  

A implementação de estratégias efetivas para o setor telecomunicações são 

essenciais para a integração da Amazônia Legal. Mais do que isso, a oferta desse 

serviço de forma abrangente constitui-se em mola propulsora para promoção do 

desenvolvimento. 

Uma iniciativa a ser considerada é adoção de parcerias público privadas (PPP), 

definindo o exato papel do Estado na prestação de serviço de telecomunicações.  Uma 

das principais diferenças existentes entre as PPP e o modelo atualmente empregado 

de concessão, autorização e permissões reside no fato do País compensar 

financeiramente o parceiro, caso as fontes de remuneração sejam insuficientes ou 

onde não haja demanda suficiente para arcar com o investimento privado. Logo, a 

regulamentação efetiva torna-se primordial para desoneração governamental 

(ECEME, 2104). 

O incentivo a instalação de telecentros que popularizem e democratizem 



55 
 

 
 

informação parece fundamental. Na era da informação a criação de espaços públicos 

que permitam a inserção da sociedade e a sua inclusão às ferramentas de tecnologia 

da informação é fator primordial para universalização do conhecimento e para a 

integração. 

Da mesma forma, o acesso a dispositivos móveis e a criação de zonas com 

acesso a internet em locais públicos é essencial para que a população tenha acesso 

aos diversos serviços disponibilizados por meio de aplicativos. 

Outra iniciativa a ser considerada seria a desoneração de bens e serviços que 

estejam alinhados com políticas de massificação das telecomunicações. A redução da 

carga tributária que incide em produtos como computadores ou “smarphones” é 

relativamente alta. Nesse quesito, a adoção de uma política de diminuição de 

impostos facilita o acesso aos produtos e promove o desenvolvimento. 

A ampliação do serviço de banda larga entre os municípios é primordial para 

aumentar a interconectividade. A adoção do Plano Nacional de Banda Larga no ano 

de 2010 visava conectar as regiões mais carentes do País, massificar o acesso à 

internet, possibilitar a oferta de serviços públicos de melhor qualidade e proporcionar 

benefícios no setor de Defesa. Entretanto, o que se verifica é que inúmeros sítios 

possuem uma banda de dados insuficiente, os quais poderão ser atendidos pelos 

Projeto Amazônia Conectada (ECEME, 2104). 

A construção de redes de fibra ótica para interligar os diversos órgãos da 

administração pública permitirá uma melhor articulação e sinergia entre os diversos 

atores federais, estaduais e municipais. Tal condição garantirá a adoção de políticas 

públicas de promoção do desenvolvimento de forma integrada e coordenada, evitando 

o desperdício de recursos governamentais em ações redundantes (ECEME, 2104).  

A possibilidade de acesso aos serviços de banda larga não garantem a efetiva 

conectividade da população local. Para tanto, a adoção de programas educativos de 

inclusão digital, sobretudo no uso de computadores pessoais, representa outra ação 

estratégica a ser considerada para promoção do desenvolvimento. Tal capacitação 

poderá gerar emprego, ampliação da renda para os locais, bem como estimular 

eventuais investimentos da iniciativa privada face a capacitação da população. 

  

6.2.2 Estratégia para o Setor de Transporte 
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A integração da Amazônia Legal passa pela modernização, ampliação e 

integração dos sistemas de transporte. Logo, torna-se necessário fortalecer os 

corredores hidroviários, ampliar a malha ferroviária e promover a sua dualidade, e as 

instalações portuárias, ampliar a capacidade dos aeroportos e promover melhorias na 

malha rodoviária. 

Na questão hidroviária, modal com melhor performance na área, algumas 

inciativas poderiam torná-lo ainda mais eficiente. Dentre elas destaca-se a construção 

de terminais portuários que atendam as demandas do mercado e o planejamento de 

alternativas para escoamento da produção agrícola e industrial de forma que a 

produção nacional possa aumentar a competitividade.  

Nesse sentido, sugere-se a implantação de novos terminais hidroviários do 

Solimões-Amazonas, Madeira e Teles Pires-Tapajós, dragagem e ampliação da 

capacidade portuária da região, obras de melhorias da infraestrutura hidroviária e 

ampliação do ensino técnico naval. Por outro lado, a operacionalização do terminal 

portuário de Tefé - AM em meados de 2018 e a previsão de inauguração do porto de 

Barcelos-AM em 2021, sinalizam a preocupação governamental em promover o 

desenvolvimento do setor. 

Dentre iniciativas a serem otimizadas e viabilizadas na questão ferroviária está 

a conclusão da ferrovia NORTE-SUL e FERRONORTE, ampliar o programa de 

transporte ferroviário de passageiros e implementar a operacionalização de obras no 

modal ferroviário a cargo da Engenharia Militar. Todas essas iniciativas permitirão 

otimização no transporte de carga, alternativa eficiente e econômica para transporte 

de pessoal e, principalmente, interconectividade com o restante do território nacional. 

Da mesma forma, a construção da FERROGRÃO constitui-se em uma valiosa 

alternativa para o escoamento da produção agrícola do Estado do Mato Grosso. O 

projeto prevê a interligação do Sinop - MT com a cidade de Miritituba - PA pelo modal 

ferroviário, perfazendo 933 quilômetros de extensão. Tal situação possibilitará uma 

alternativa no escoamento da produção, hoje canalizada para os portos de Santos-SP 

e Paranaguá-PR, aliviará a sobrecarga do modal rodoviário e contribuirá para a 

redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. 
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Figura 25: Mapa do projeto da Ferrogrão 

             Fonte: Ministério da Infraestrutura (adaptado)  
 

O modal aeroviário carece de pesados investimento para integrar o território 

nacional com comunidades isoladas da Amazônia Legal. Nesse ponto, torna-se 

imperioso fortalecer a infraestrutura dos aeroportos regionais e adequar a capacidade 

dos internacionais. A recuperação de pavimentação, sinalização, drenagem e 

adequação de terminais de passageiros são condições básicas para viabilizar um 

modal capaz de integrar pessoas e otimizar o transporte de cargas em regiões 

remotas. 

Cabe destacar o crescimento da oferta de voos oferecidos pela companhia 

aérea Azul. Com uma proposta de interligar todo o território nacional a empresa 

ampliou a oferta de voos para cidades do interior da Amazônia. A expansão da 

empresa permitiu a ampliação da oferta de voos, tornou mais rápida e eficiente a 

mobilidade e proporcionou uma capacidade maior de transporte de carga para áreas 

até então desassistidas. 

Observando o modal rodoviário verifica-se a necessidade de concluir obras de 

pavimentação asfáltica, implantar e fazer a manutenção das principais rodovias 

federais para atender as demandas e os grandes volumes de cargas.  

Nesse aspecto, torna-se premente concluir o asfaltamento de rodovias 

responsáveis pela integração regional e interestadual, tais como: BR-010, BR-153, BR 

-210, BR-230 e Br-319. Observando-se as rodovias federais da Amazônia 

responsáveis pela integração com os demais países vizinhos, verifica-se a 

necessidade de concluir o asfaltamento das rodovias BR-156 e BR-364. 

Oportuno salientar a conclusão das obras da BR -163. A rodovia que é uma das 

mais importantes para o escoamento da produção agropecuária, por anos não 
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possuía pavimentação adequada. Fruto da ação do Exército Brasileiro, as obras estão 

sendo entregues o que permitirá a interligação do Sul ao Norte do País e agilizará o 

escoamento da safra. 

Todas as ações no setor de transportes facilitarão os deslocamentos militares 

na Amazônia Legal, ampliarão a mobilidade urbana, permitirão o transporte de 

pessoas e material com maior eficiência e rapidez. 

 

6.2.3 Estratégia para o Setor de Energia 

 

Os desafios para o sistema energético são imensos. Dentre as estratégias a 

serem implementadas pode-se citar a ampliação do sistema de geração, transmissão 

de energia elétrica e dos gasodutos na Amazônia Legal. 

Considerando a grande quantidade de quedas d’águas existentes, seria 

oportuno considerar a construção de hidrelétricas visando atender a demanda regional 

e observando os impactos econômicos, sociais e ambientais dessas obras. Para tanto, 

poderia ser viabilizada a construção da UHE Marabá, Jamanxim, Jatobá e Cachoeira 

dos Patos no estado do Pará e Pequena Central Hidrelétrica em São Gabriel da 

Cachoeira, Roraima. Todas essas hidrelétricas trariam uma excelente oportunidade 

de desenvolvimento para as comunidades mais afastadas, melhores condições de 

infraestrutura e vida à população. 

Ainda visando atender a geração em áreas isoladas da Amazônia Legal, o 

incentivo a utilização da energia solar surge como uma alternativa. Programas do 

Governo Federal como o “Mais Luz” surgem no sentido de subsidiar o acesso a 

eletricidade em comunidades carentes e isoladas. Tal programa além de diminuir o 

consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases poluentes, atenderá a demanda 

reprimida em assentamentos rurais, comunidades indígenas e territórios quilombolas, 

diretamente impactados pelo isolamento.  

Outra iniciativa a ser considerada para o setor energético seria a ampliação do 

sistema de transmissão na região. A interligação com o SIN proporcionará uma melhor 

oferta de energia para todo o País, corrigindo a situação de exclusão em comunidades 

isoladas e a dependência do estado de Roraima da energia venezuelana.  Mais do 

que isso, proporcionará condições para a universalização do fornecimento em todo 

território com um preço compatível com a renda da população local. 
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Ainda no setor energético, a exploração do gás natural proveniente do Campo 

do Azulão na fronteira dos municípios de Silves - AM e Itapiranga - AM poderá trazer 

investimentos ao estado que possui, aproximadamente, 50% do gás natural em terra. 

O gás constitui-se em uma energia limpa e largamente utilizado nas Usinas 

Termelétricas, em substituição ao óleo diesel. O empreendimento privado para 

exploração do produto além oferecer uma alternativa de energia limpa, garantirá oferta 

de mão de obra para moradores da região. 

Outro campo de exploração de gás natural importante está localizado no 

município de Urucu - AM. Os campos na bacia do Solimões estão entre os maiores do 

País. Atualmente, o gasoduto Urucu - Coari - Manaus oferece energia limpa para a 

capital do Amazonas, entretanto, permanece estagnado o projeto de gasoduto que 

interligaria Urucu - Porto Velho - Rio Branco, o qual ampliaria a oferta do produto para 

os estados do Acre e Rondônia. 

Por todas as características da região Amazônica, verifica-se que existem 

soluções para atender o déficit energético da área. A oferta de energia limpa e as 

parcerias com a iniciativa privada poderão atender a demanda de populações 

desassistidas, além de diminuir as emissões de gases tóxicos na atmosfera geradas 

pela queima de combustíveis fósseis. 

  

7. CONCLUSÃO 
  

A Amazônia Legal abrange grande parte do território nacional. A região possui 

a maior floresta tropical do mundo, uma biodiversidade sem igual e contém em torno 

de 20% das reservas de água doce da Terra. Tais características a tornam um local 

especial e aumentam a responsabilidade do País na adoção de políticas para sua 

defesa e integração. 

A defesa da Amazônia é um desafio grandioso considerando a imensa faixa de 

fronteira, o enorme vazio demográfico e as dificuldades de mobilidade. Nesse aspecto, 

aquela porção do território nacional tornou-se território fértil para o narcotráfico, 

desmatamento e garimpo ilegal. Tais condições acabaram por suscitar discussões 

sobre a incapacidade do Brasil fazer frente aos desafios e suplantar eventuais óbices 

por meio de uma efetiva presença e ação do estado. 

A integração da região ao território e porque não dizer aos 8 (oito) países que 

fazem fronteira com a Amazônia Legal parecem ser fundamentais para a promoção 
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do desenvolvimento da área. Entretanto, inúmeras limitações nos transportes, 

comunicações e déficit energético tem se constituído em verdadeiros obstáculos ao 

desenvolvimento da Amazônia Legal. 

Nesse sentido, diversos projetos têm sido apresentados com o objetivo de 

promover a integração regional. Inciativas como a Amazônia Conectada, a ampliação 

da oferta de internet banda larga, a viabilização de comunicações satelitais, a 

ampliação da malha de transporte com valorização do modal hidroviário e os inúmeros 

projetos no setor elétrico convergem para diminuir o “gap” de desenvolvimento 

existente entre a Região Norte e o restante do Brasil. 

Na verdade, o debate em torno dos destinos da Amazônia tem imposto a 

necessidade do Brasil apresentar soluções que estejam a altura de um País que 

ambiciona o respeito e credibilidade no cenário internacional. Nesse quesito, a 

iniciativa do governo federal de passar o Conselho da Amazônia para a gestão do 

vice-presidente da república demonstra a vontade política de dar uma resposta a tais 

indagações. Mais do que isso, sinaliza a preocupação com a manutenção da 

soberania face eventuais discursos de tornar a região uma área de domínio 

internacional. 

O emprego contínuo do Exército na Amazônia Legal em operações ou 

exercícios militares conjuntos e vocacionados a defesa, constitui-se em excelente 

oportunidade de demonstrar a presença e ação do Estado na área.  A capilaridade e 

a mobilidade estratégica permitem que a instituição se faça presente nos recantos 

mais remotos do território, especialmente em áreas pouco povoadas, além de 

transmitir o sentimento de aprestamento e prontidão da Força. Tais condicionantes 

indicam que a instituição continuará a ter papel de protagonismo em torno do tema 

Amazônia. 

A rearticulação do Exército na área sinaliza a preocupação e a vontade estatal 

de fazer frente a narrativas estranhas aos interesses do Estado. Por certo, a criação 

do Comando Militar do Norte e de inúmeras outras Organizações Militares, bem como 

a previsão de aumento no número de Pelotões Especiais de Fronteira objetivam 

atender essa demanda por meio da estratégia da presença e dissuasão. A própria 

Estratégia Nacional de Defesa é enfática ao destacar a importância da área e a 

necessidade de rearticulação da força, muito bem sintetizadas nas Ações Estratégicas 

do Exército. 
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Além da defesa territorial, o Exército tem atuado como um promotor do 

desenvolvimento nas comunidades afastadas. Por meio de ações-cívico sociais que 

levam atendimento médico-odontológico, apoio logístico, vacinação, distribuição de 

alimentos, socorro a desastres naturais e construção de rodovias ou encabeçando 

programas que promovem a integração e desenvolvimento da área, o Exército 

potencializa as ações do Estado na Amazônia Legal.  

Não obstante as ações governamentais para integrar e desenvolver a 

Amazônia, o controle da narrativa é fundamental para superar eventuais discursos pró 

internacionalização. A utilização das embaixadas e a diplomacia podem ser uma 

alternativa para veiculação de campanhas e para divulgar internacionalmente o 

trabalho que está sendo realizado para preservação do patrimônio nacional. A nível 

nacional, a utilização dos canais de comunicação do governo, redes sociais, mídias 

escrita e falada são excelentes veículos para evidenciar à sociedade que não serão 

toleradas aventuras estrangeiras em nosso território. 

Na era das comunicações instantâneas, a execução de inciativas como a 

“Viagem de formadores de opinião à Amazônia” deve ser incentivada. O projeto 

objetiva conduzir pessoas de boa penetração na sociedade para realizar uma imersão 

nas atividades que estão sendo empreendidas na Amazônia Legal, sob o lema “Braço 

Forte, Mão Amiga”. Por consequência, profissionais da área de comunicações serão 

capazes de divulgar as iniciativas do País para preservação do meio ambiente, defesa 

e integração da Amazônia.  

Por fim, defender e integrar a Amazônia Legal constituem-se em um grande 

desafio e o Estado brasileiro não deve medir esforços para suplantar as dificuldades. 

Conforme idealizaram o General Golbery, Therezinha de Castro e Meira Mattos, cabe 

ao País por meio de ações efetivas e coordenadas proteger e desenvolver importante 

parcela do nosso território, contanto com a vocação natural, histórica e cultural do 

Exército brasileiro como um dos vetores desse processo. 
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