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RESUMO 
 
 

O presente trabalho se propõe a analisar os resultados provenientes da 

reativação do Comando Militar do Norte, efetivada no ano de 2013. Tal ação 

evidenciou as ações estratégicas realizadas pelo Exército Brasileiro, alicerçadas na 

Politica Nacional de Defesa, que por sua vez orienta se no legado dos pensadores 

geopolíticos brasileiros contemporâneos. Desse modo foi elaborada uma introdução 

que objetivou ambientar o leitor sobre a importância da Estratégia Nacional de Defesa 

para o desenvolvimento regional, além de salientar a vastidão de recursos estratégicos 

existentes no subsolo da região amazônica; o que a torna prioritária para a missão 

constitucional das forças armadas, sobretudo o Exército Brasileiro. No 

desenvolvimento, foram apresentados desafios e óbices da região amazônica que 

favorecem a uma narrativa de internacionalização da área, as declarações e 

instrumentos internacionais que buscam dificultar a ação soberana brasileira na região, 

a distribuição das Força Terrestre antes e depois da reativação do Comando Militar do 

Norte. Em seguida, como conclusão, foianalisado os reflexos apresentados de 

orientado pela estratégia de defesa com vistas ao desenvolvimento e integração da 

Amazônia, mitigando a tentativa de interferência internacional nos assuntos relativos à 

soberania brasileira na região. 

 

Palavras-chave: Comando Militar do Norte – Defesa – Amazônia – Estratégia –

Soberania – Internacionalização 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This paper aims to analyze the results from the reactivation of the Northern Military 

Command, carried out in 2013. This action highlighted the strategic actions carried out 

by the Brazilian Army, based on the National Defense Policy, which in turn is guided by 

the legacy of contemporary Brazilian geopolitical thinkers. So, an introduction was 

prepared that aimed to acquaint the reader with the importance of the National Defense 

Strategy for regional development, in addition to highlighting the vastness of strategic 

resources existing in the subsoil of the Amazon region; which makes it a priority for the 

constitutional mission of the armed forces, especially the Brazilian Army. In 

development, challenges and obstacles were presented in the Amazon region that 

favor a narrative of internationalization in the area, international declarations and 

instruments that seek to hinder the Brazilian sovereign action in the region, the 

distribution of Land Forces before and after the reactivation of the Military Command of 

the North. Then, as a conclusion, it was analyzed the reflections presented as guided 

by the defense strategy with a view to the development and integration of the Amazon, 

mitigating the attempt of international interference in matters relating to Brazilian 

sovereignty in the region. 

 
Keywords: Northern Military Command – Defense – Amazon – Strategy – Sovereignty 
– Internationalization 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los resultados de la reactivación del Comando 

Militar Norte, realizada en 2013. Esta acción destacó las acciones estratégicas 

llevadas a cabo por el Ejército Brasileño, con base en la Política de Defensa Nacional, 

que a su vez se guía por el legado de pensadores geopolíticos brasileños 

contemporáneos. Así, se elaboró una introducción que tuvo como objetivo familiarizar 

al lector con la importancia de la Estrategia de Defensa Nacional para el desarrollo 

regional, además de resaltar la inmensidad de recursos estratégicos existentes en el 

subsuelo de la región amazónica; lo que lo convierte en una prioridad para la misión 

constitucional de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército Brasileño. En 

desarrollo, se presentaron desafíos y obstáculos en la región amazónica que favorecen 

una narrativa de internacionalización en el área, declaraciones e instrumentos 

internacionales que buscan obstaculizar la acción soberana brasileña en la región, el 

reparto de Fuerzas Terrestres antes y después de la reactivación de la Comando 

Militar del Norte. Entonces, como conclusión, fue analizó las reflexiones presentadas 

como guiadas por la estrategia de defensa con miras al desarrollo e integración de la 

Amazonía, mitigando el intento de injerencia internacional en asuntos relacionados con 

la soberanía brasileña en la región. 

 
Palabras clave: Comando Militar del Norte – Defensa – Amazonía – Estrategia – 
Soberanía – Internacionalización 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como finalidade compreender o Pensamento Geopolítico 

Brasileiro, a Política e a Estratégia de Defesa Nacional aplicadas na reativação do 

Comando Militar do Norte, diante da manutenção da soberania brasileira na 

Amazônia Legal, face as narrativas de internacionalização da Região. 

A Geopolítica é, de acordo com a definição do General Carlos Meira Mattos, 

“a aplicação da   política aos espaços geográficos, sob a inspiração da história”. 

Nesse sentido, afirma-se que a geopolítica deriva da ciência política, tendo sua 

gênese na “interação dinâmica entre a geografia (espaço físico), a política (aplicação 

do poder à arte de governar) e a história (experiência humana)” (MATTOS, 2011, 

volume III, p. 151). 

Renomados pensadores geopolíticos brasileiros do século XX, como o 

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

Mattos, e a professora Therezinha de Castro, dedicaram estudos e apontamentos 

relevantes sobre a região amazônica, reforçando a necessidade de se priorizar a 

referida área nas políticas nacionais. 

A Amazônia é uma região bastante relevante. Trata-se do “mais extenso dos 

biomas brasileiros e corresponde a 1/3 (um terço) das florestas tropicais úmidas do 

planeta”, detendo “a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 (um 

quinto) da disponibilidade mundial de água potável” (BRASIL, 1999, p. 1-3).  

No território brasileiro, a Amazônia Legal corresponde à área de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM delimitada no Art. 2o 

da Lei Complementar n. 124, de 03.01.2007. A região é composta por 52 municípios 

de Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 

16 do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso e 181 Municípios do Estado 

do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º, dos quais, 21 deles, estão 

parcialmente integrados à Amazônia Legal. Possui uma superfície aproximada de 

5.015.067,749 km², correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro. 

(www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/geologia/15819-amazonia-

legal.html?=&t=o-que-e). 
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Figura 1: Amazônia Legal. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2014. 

 

          Devido ao potencial dessa porção do território brasileiro, deve-se levar em 

conta a possível cobiça internacional, que se configura como uma das ameaças 

potenciais à soberania da Pátria, ainda que não se aponte nenhum inimigo 

específico declaradamente (BRASIL, 2014, p. 2-1). 

Nesse sentido, a internacionalização da Amazônia constitui uma tentativa de 

um conjunto de interesses econômicos para, sob pretexto de uma emergência 

ambiental, relativizarem a soberania brasileira sobre esse território riquíssimo em 

recursos. Aproveitando-se da fragilidade econômica do país, a estratégia neocolonial 

é a de limitar desenvolvimento de apenas 20% do seu território, na base de uma 

tutela externa sobre a exploração agrícola, mineira, e de áreas indígenas (MORAIS, 

2019). 

Diante desse quadro, a Estratégia Nacional de Defesa (END) estabelece 

entre as suas diversas diretrizes que o Brasil deve “priorizar a Região 

Amazônica”, sendo que “a Amazônia representa um dos focos de maior interesse 

para a defesa”. Esta, por sua vez, “exige avanço de projeto de desenvolvimento 

sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença” 

(BRASIL, 2016, p. 5). 
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O Estado brasileiro, ciente de que a geopolítica é a presença ordenada e 

sistematizada do poder político sobre determinado espaço e, sabendo do seu dever 

constitucional de defesa da soberania nacional e dos recursos naturais estratégicos, 

definiu uma Política Nacional de Defesa (PND) e adotou a presença da Força Militar 

em seu território como uma estratégia nacional. 

A Política Nacional de Defesa (PND) (BRASIL, 2012b) preconiza em seu 

planejamento a inclusão de todas as regiões, sobretudo, aquelas que possuem 

áreas vitais e de maior concentração de poder político e econômico, devendo-se 

priorizar a Região Amazônica e o Atlântico Sul, em função de seus recursos 

estratégicos. 

Dessa forma, o Exército Brasileiro (EB) é corresponsável, por meio de sua 

presença constante, em identificar as principais ameaças à soberania brasileira na 

Amazônia dentro do cenário geopolítico atual, conjecturando cenários na região e 

tornando mais eficiente a autoridade brasileira sobre essa faixa de terreno. 

A Força Terrestre (F Ter), instrumento de ação do Comando do Exército, é 

estruturada, em tempo de paz, para o cumprimento de missões operacionais 

terrestres, em Comandos Militares de Área, subordinados diretamente ao 

Comandante do Exército (Cmt Ex), que constituem o mais alto escalão de 

enquadramento das organizações militares (EB20-MF-10.101). 

Diante desses pressupostos, no presente estudo será analisada a aplicação 

do Pensamento Geopolítico Brasileiro, da Política e a Estratégia de Defesa Nacional 

de Defesa, na reativação do Comando Militar do Norte, diante da manutenção da 

soberania brasileira na Amazônia Legal, face as narrativas de internacionalização da 

região”. 

 
1.1 PROBLEMA 

A Região da Amazônia Legal ocupa uma vasta área que correspondente a 

cerca de 58,9% do território brasileiro (8.510.295,914 km²). Nove estados fazem 

parte de sua composição - Acre (22 municípios), Amapá (16), Amazonas (62), Mato 

Grosso (141), Pará (144), Rondônia (52), Roraima (15), Tocantins (139) e parte do 

Maranhão (181, dos quais 21 foram parcialmente integrados) – com um total de 772 

municípios.  

Considerando a necessidade atender a Estratégia de Defesa (ED-04), contida 

na Estratégia Nacional de Defesa , que é  “Propiciar  o  Incremento da presença do 
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Estado em todas as regiões do País”;  o Exército Brasileiro, constantemente, tem 

verificado a necessidade de redimensionar seus efetivos na Região Amazônica 

buscando cumprir a determinação do Objetivo Nacional de Defesa (OND I), que 

busca “A garantia da Soberania, o Patrimônio Nacional e a Integridade Territorial” 

(Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, 2006 p -25). 

Nesse contexto, em que medida o redimensionamento da estrutura do 

Exército Brasileiro, por meio da reativação do Comando Militar do Norte, alicerçados 

no Pensamento Geopolítico Brasileiro, Política e Estratégia de Defesa Nacional, 

contribuiu para minimizar a narrativa de internacionalização da Amazônia Legal?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Os resultados que se pretendem alcançar com o presente trabalho, consistem 

em apresentar a reestruturação da Força Terrestre na Amazônia Legal, por meio da 

reativação do Comando Militar do Norte, alicerçada no Pensamento Geopolítico 

Brasileiro, na Política e na Estratégia de Defesa Nacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, foram levantados os seguintes objetivos específicos, que nortearão o trabalho 

em tela: 

a. caracterizar a Amazônia brasileira. (LAUTHERT-2020) 

b. Apresentar o Pensamento Geopolítico Brasileiro (PELINSARI- 2019) 

c. Apresentar aspectos peculiares da geopolítica brasileira na Amazônia 

(ANDRADE- 2019) 

d. apresentar a atual organização do Exército Brasileiro na Amazônia Legal 

alicerçada pelo pensamento geopolítico brasileiro. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo estará limitado pela análise da reativação do Comando 

Militar do Norte e na redistribuição de áreas de responsabilidades da Força Terrestre 

na área da Amazônia Legal visando incrementar a estratégia da presença nessa 
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região por meio da articulação desse Comando Militar como ator relevante no 

dimensionamento da estratégia nacional para preservação da soberania brasileira. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A Amazônia Legal é uma das mais importantes regiões do globo terrestre. 

Sua biodiversidade, a vasta disponibilidade de terras para cultivo, grande potencial 

hídrico, farta existência de recursos estratégicos no subsolo, potencial energético, 

entre outras potencialidades despertam o interesse e a cobiça internacional. 

Aliado a esse aspecto, a falta de integração entre os principais aglomerados 

urbanos da região, causadas pela insuficiente estrutura de estradas e a ausência do 

Estado em grande parte na região, proporcionam um vazio demográfico e o 

aparecimento de diversas Organizações Não Governamentais (ONG); muitas destas 

com objetivos desconexos dos interesses nacionais. 

Assim, a proposta da pesquisa é atual e relevante, pois enfatiza o esforço 

realizado pela Força Terrestre em estruturar suas organizações militares na 

Amazônia Legal em cumprimento da Ação Estratégica de Defesa, 

concomitantemente com diversos setores governamentais para a proteção, o 

desenvolvimento e a maior integração da região Amazônica com as demais regiões 

do País.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O presente trabalho seguirá a taxionomia apresentada por Vergara (2008) 

para delinear o tipo de pesquisa a ser executada e suas adequações aos objetivos 

propostos. Após o estudo inicial e considerando os pressupostos citados, esta 

pesquisa terá uma abordagem do tipo qualitativa, descritiva, explicativa e 

bibliográfica. 

A pesquisa é qualitativa, visto que requer procura de fontes de informações 

mais profundas, cuja seleção contempla a subjetividade, mas que permitam elucidar 

aspectos inerentes à Geopolítica da Amazônia, à sua defesa e integração regional, 

particularmente no que concerne ao emprego eficiente da Força Terrestre.  
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2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo desta pesquisa são as Organizações Militares situadas na 

Amazônia subordinadas aos Comando Militar do Norte e Comando Militar da 

Amazônia que sofreram as consequências e reflexos da reativação do Comando 

Militar do Norte.  

 

2.3 COLETA DE DADOS 

Esta pesquisa obterá os meios de informação utilizando pesquisa bibliográfica 

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

fontes confiáveis e pesquisas enviadas para Organizações Militares da Amazônia 

Legal  

As conclusões decorrentes desta pesquisa contribuirão para confirmar as 

ideias dos grandes pensadores geopolíticos. Além de apresentar como a reativação 

do Comando Militar do Norte, configurou-se como uma resposta efetiva contra a 

narrativa de internacionalização da Amazônia. 

 

2.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

O método de tratamento de dados que será utilizado no presente estudo 

será a análise de conteúdo, no qual serão realizados estudos de textos para se 

obter a fundamentação teórico para se confirmar ou não a hipótese apresentada. 

 

2.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

A metodologia em questão possui limitações, particularmente, quanto à 

profundeza do estudo a ser realizado, pois não contempla, dentre outros aspectos, o 

estudo de campo e a entrevista com pessoas diretamente ligadas aos processos 

em estudo. Porém, devido ao fato de se tratar de um trabalho de término de 

curso, a ser realizado em aproximadamente seis meses (ver item 4 

CRONOGRAMA), o método escolhido é adequado e possibilitará o alcance dos 

objetivos propostos no presente Projeto de Pesquisa. 
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3. AMAZONIA LEGAL  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A Amazônia Legal possui uma área de aproximadamente 5.2000.000 

quilômetros quadrados, sendo tal termo normatizado pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1953, por meio da Lei 1.806, de 

06.01.1953, onde foram incorporados à Amazônia Brasileira, o Estado do Maranhão 

(oeste do meridiano 44º), o Estado de Goiás (norte do paralelo 13º de latitude sul 

atualmente Estado de Tocantins) e Mato Grosso (norte do paralelo 16ª latitude Sul). 

Além disso, com a Constituição Federal de 05.10.1988, é criado o Estado do 

Tocantins e os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em 

Estados Federados (Disposições Transitórias art. 13 e 14). Com esse dispositivo 

legal (Lei1.806, de 06.01.1953) a Amazônia Brasileira passou a ser chamada de 

Amazônia Legal, fruto de um conceito político e não de um imperativo geográfico, 

baseado na necessidade estatal de planejar e promover o desenvolvimento da 

região. 

A região possui predominância do clima equatorial, que possui elevadas 

temperaturas e enorme índice pluviométrico. Suas temperaturas médias variam 

entre 22º e 28ºC durante o ano. O índice pluviométrico gira entre 1400 e 3500 mm 

por ano, sendo que a umidade do ar pode ultrapassar os 80% (Em: < 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/>. Acesso em: 20 março 2020.). 

A Grande Floresta ocupa cerca de 5% do território mundial, de 40% da área 

da América do Sul e mais da metade do território brasileiro. Possui a maior 

disponibilidade de água doce do planeta (aproximadamente 20%) e por volta de 1/3 

das reservas mundiais de florestas latifoliadas (MATTOS, 2011, volume II, p. 16). 

Trata-se da maior bacia sedimentar do mundo, contendo também o maior rio - 

o Amazonas. É guardiã da maior biodiversidade do planeta, com fauna e flora 

diversificada e inúmeras espécies que ainda nem foram catalogadas. Uma em cada 

dez espécies conhecidas no mundo vivem na Amazônia. Não por acaso, a Pan 

Amazônia foi reconhecida pela UNESCO como patrimônio da humanidade 

(https://www.todamateria.com.br/amazonia/).  

Apesar dessa riqueza e grandiosidade, a Amazônia é uma das regiões de 

menor densidade demográfica do planeta e possui uma série de outros óbices, 
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como: afastamento dos grandes centros políticos e econômicos, infraestrutura local 

precária, dificuldade de controle das Organizações Não Governamentais (ONG), 

prática de ilícitos e circulação de estrangeiros nas fronteiras (BRASIL, 2014, p. 2-1). 

 
3.2 PRINCIPAIS RECURSOS ESTRATÉGICOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

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

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

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

dentre outros (BRASIL, 1988): 

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

 

Assim, são exemplos desses recursos presentes na Amazônia e que 

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

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

biodiversidade, e o potencial hidroelétrico, dentre outros. 

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

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

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

da referida classe, quais sejam: alumínio, cobre, cromo, estanho, ferro, manganês, 

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

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

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

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

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

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

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

Pará) (BRASIL, 2009). 

Existem também extensos depósitos de bauxita (matéria prima para a 

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

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

Tiracambú (Pará). Esses distritos são responsáveis pelo terceiro maior potencial em 
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bauxita do mundo, superados apenas pelos da Austrália e da Guiné (SANTOS, 

2002). 

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

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

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

2014). 

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

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

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

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

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

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

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

Com relação aos combustíveis fósseis, programas realizados pela Petrobrás, 

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

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

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

Entretanto, alguns especialistas em prospecção de petróleo acreditam que as 

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

detectadas até o presente. Esta conclusão é baseada na existência de condições 

para a geração e acumulação comercial de hidrocarbonetos. Chegam a ampliar a 

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

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

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

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

 

Outro recurso estratégico que avulta de importância na região amazônica é 

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

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

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

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

o atual volume dos rios. Como destaca Becker (2005, p. 78): 
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A água é considerada o ouro azul do século XXI, em termos globais, 
porque há escassez e consumo crescente no mundo, sobretudo nos 
países semiáridos que utilizam a irrigação. Ademais, há previsões de 
que a disputa por água pode chegar até a conflitos armados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86 (oitenta e seis) mil quilômetro cúbico, é atualmente o maior do mundo em volume 

d’água (ABREU, 2014). 

Ainda, defende Abreu (2014): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metros cúbicos de madeira em tora (cerca de 6,3 milhões de árvores), o que 
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representa 80% da produção de madeira nativa do Brasil. Na Bacia Amazônica 

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

(LENTINI et al, 2005). 

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

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

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

alimentar para seus habitantes. 

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

existentes no planeta não apresentavam nenhuma limitação para a agricultura. 

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

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

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

200). 

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

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

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

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

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

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

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

somando cerca de 60 (sessenta e quatro) milhões de hectares. Nesse sentido, se 

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

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

potencial para a garantia de a segurança alimentar da população brasileira 

(EMBRAPA, 2017). 

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

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

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

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

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

trazer (MIGUEL, 2007). 

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

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

de seu patrimônio genético, fonte de possíveis descobertas (na medicina) e usos (da 
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matéria prima) por meio da transformação que novas tecnologias proporcionam, 

beneficiando governos e empresas privadas mais desenvolvidas no campo 

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

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

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

Como grande parte da biodiversidade do planeta se concentra em países 

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

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

os países dotados da chamada mega diversidade (VIEIRA, 2005). 

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

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

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

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

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

biodiversidade do planeta (MIGUEL, 2007).  

 

3.3  BIODIVERSIDADE 

A diversidade de vida natural presente na floresta tropical da Amazônia Legal 

é reconhecida pelos mais diversos cientistas do mundo, que veem na região o 

principal ecossistema do planeta para manter a qualidade de vida do homem. O 

cientista alemão Alexander Von Humboldt, após expedição em 1800, cunhou à 

região o termo de Hileia, que passou a ser utilizado, internacionalmente, como 

sinônimo da Amazônia. As oportunidades econômicas e sustentáveis da Amazônia 

Legal estão representadas no pensamento de Revilla: 

A gigante Amazônia ainda possui extensa área de densa floresta 
tropical, alta diversidade de espécies de animais e vegetais, distribuídas 
numa grande variedade de ecossistemas terrestres e aquáticos, 
traduzindo-se assim em um enorme potencial econômico e de recursos 
genéticos no presente e para o futuro. (REVILLA, 2000, p.11). 

 

A região é o maior bioma brasileiro, com extensão de cerca de 4,2 milhões de 

km2 e a vegetação predominante é a floresta ombrófila densa, que corresponde a 

41,67% do bioma. Cerca de 80% do bioma é ocupado por vegetação nativa e 9,5% 

são áreas antrópicas (BRASIL, 2006). Essa dimensão torna ainda mais difícil 

conhecer todas as espécies de animais. É amplamente aceito que a fauna e a flora 
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amazônica não foram documentadas em sua totalidade. São cerca de trinta milhões 

de espécies animais, sem contar com as ainda não catalogadas (ISPN, 2020). 

Para proteção da vegetação nativa, o Congresso brasileiro aprovou a lei 

Nº12. 651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como Código Florestal. A lei 

estabelece as áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal que 

restringem a exploração e obrigam os proprietários, sejam estes públicos ou 

privados, a adotarem medidas para a preservação (BRASIL, 2012). 

É possível promover o desenvolvimento econômico regional a partir da 

biodiversidade, e não apenas por meio do agronegócio, da mineração e da indústria 

de eletroeletrônicos, como tem sido o padrão nas últimas décadas. Nesse sentido, o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 

futuras gerações, é o mais recomendado. Uma das formas de exploração econômica 

é a biotecnologia. Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica, “significa 

qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou 

seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização 

específica” (BRASIL,2000, p.9).  

O potencial existente na Amazônia Legal não é amplamente explorado no 

Brasil, apesar de incentivos nessa direção, como o Fundo Setorial de Biotecnologia, 

e o tema ser considerado prioridade estratégica desde 2003. A região tem potencial 

para se tornar um polo e uma marca mundial (REVISTA EXAME, 2018).  

Em contrapartida, a biopirataria5 na região é bastante latente. Alguns casos 

históricos são marcantes, como do inglês Henry Alexander Wickman que, em 1876, 

coletou milhares de sementes da seringueira na região dos rios Madeira e Tapajós, 

levando-as para colônias inglesas como Malásia, Cingapura e Ceilão, no Oriente.   

Com isso, a produção de borracha na Ásia tornou-se comercial, concorrendo 

diretamente com a produção extrativa da Amazônia, levando ao fim do ciclo 

econômico da borracha no Brasil. Informações sobre a apropriação indevida da 

biodiversidade da região amazônica são notícias habituais nos principais meios de 

comunicação (RIBEIRO, 2006).  

Outro tema relacionado à biodiversidade e que é reverberado nos principais 

fóruns internacionais são as queimadas. Essa é apenas a face mais visível da 

exploração da Amazônia. Por trás da derrubada da mata e do fogo, estão poderosos 
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interesses econômicos: a criação de gado, o comércio ilegal de madeira e a 

produção de soja.  

A crise envolvendo focos de incêndio descontrolados na região amazônica, 

em 2019, levou o Brasil a entrar em divergência com países europeus, 

especialmente com a França. A repercussão internacional levou o governo brasileiro 

a adotar medidas no combate às queimadas empregando, inclusive, as Forças 

Armadas, por meio da Operação Verde Brasil. 

 

3.4 OS RECURSOS MINERAIS 

A Amazônia detém a parte dos maiores estoques de recursos minerais 

necessários para os avanços tecnológicos do século XXI, concedendo à região uma 

importante posição geopolítica no cenário internacional. Em termos mundiais, a 

maioria dos depósitos minerais metálicos está situada em terrenos pré-cambrianos.  

Na Amazônia, essas áreas correspondem a cerca de 40% do seu território e 

apresentam potencialidade para uma grande variedade de depósitos minerais, tais 

como ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel, cromo, titânio, fosfato, ouro, 

prata, platina, paládio, ródio, estanho, tungstênio, nióbio, tântalo, zircônio, terras-

raras, urânio e diamante (SANTOS, 2002). 

A mineração é um dos agentes de ocupação do território e a Amazônia é uma 

das últimas fronteiras para a expansão da exploração mineral. A partir da década 

de1960, em decorrência de uma política governamental voltada para a integração da 

Amazônia, apoiada pelos incentivos fiscais, e da melhoria dos meios de 

comunicação e transporte, tem início os investimentos públicos e privados 

destinados à sua exploração (SANTOS, 2002). 

A região conta com grandes estoques voltados para a exportação de ferro, 

bauxita, alumina, ouro, estanho, manganês, diamantes, gemas e pedras 

semipreciosas. Outros minerais conhecidos, mas ainda não explorados de forma 

intensiva, são o cromo, o cobre e o níquel, dentre outros (FERNANDES et al, 1991). 
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Figura 02 – Recursos minerais subsolo Amazônico. 

 
Fonte: https://www.educandose.com.br/2019/08/22. 

 

Conforme dados da Rede Amazônica de Informação Socioambiental 

Georreferenciada (RAISG), a crescente demanda mundial por petróleo e gás, além 

de seu elevado preço, têm estimulado atividades de prospecção e exploração na 

Amazônia. Embora somente 3% da Amazônia brasileira tenha lotes de exploração 

de petróleo, estes multiplicaram-se na última década e continuam com tendência 

crescente para o futuro (RAISG, 2012). 

Com a primeira crise do petróleo, em 1973, a busca pela autossuficiência 

brasileira neste recurso vital catalisou a descoberta do campo de óleo e gás de 

Urucu (AM), na década de 1980. A Província Petrolífera de Urucu, no Amazonas, é a 

maior reserva provada terrestre de óleo equivalente (petróleo e gás natural) do país.   

A produção é fundamental para o abastecimento da região Norte e parte do 

Nordeste, além de ter papel importante na atividade econômica do Amazonas, com 

participação de cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. Atualmente, 

a Bacia do Acre é considerada a nova fronteira petroleira (RAISG, 2012). 

 A descoberta de Serra Pelada, no sudeste do Pará, em 1980, deu início a 

corrida do ouro. A partir de Serra Pelada, os garimpeiros se espalharam e, em 1989, 

mais de um milhão de garimpeiros trabalhavam na Amazônia brasileira, produzindo 

cerca de 100 toneladas de ouro por ano (FEIJÃO et al, 1992). 
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 A Amazônia abriga extensos depósitos de bauxita, que estão concentrados 

em três distritos principais: Trombetas, Almeirim e Paragominas. Esses distritos são 

responsáveis pelo terceiro maior potencial em bauxita do mundo. Ainda, são 

conhecidos três complexos potenciais para depósitos de titânio, fosfato, nióbio e 

terras-raras: Seis Lagos, no estado do Amazonas; Maicuru e Maraconaí, no estado 

do Pará (SANTOS, 2002). 

Depósitos de calcário são conhecidos no norte do estado do Tocantins e no 

sudeste do Pará, nas proximidades do rio Araguaia, havendo possibilidade de sua 

utilização como insumo destinado à fabricação de cimento ou à indústria 

metalúrgica, bem como para corretivo de solos. Ainda, o minério de alumínio da 

Amazônia motivou a construção da hidrelétrica de Tucuruí, a fim de atender aos 

complexos de produção de alumina-alumínio da Alunorte e Albrás, nas proximidades 

de Belém, e da Alumar, em São Luís (SANTOS, 2002).  

A região amazônica detém uma das maiores províncias minerais do mundo, 

Carajás, cujas reservas são as maiores do Brasil e podem ser consideradas, 

também, uma das maiores reservas do mundo. Na província de Carajás é produzido 

manganês, cobre, ouro e, principalmente, ferro. (AMIN, 2015). 

Durante as últimas décadas, as políticas nacionais de desenvolvimento 

incluíram a mineração como um dos setores fundamentais para gerar emprego e 

combater a pobreza. Assim, a Amazônia se converteu em uma das regiões com 

maior potencial minerário (RAISG, 2012). 

 
3.5 RECURSOS HIDRICOS 

A escassez de água tem se tornado tema importante em escala mundial. 

Essa queda de disponibilidade é causada, principalmente, pelo aumento do 

consumo, uma vez que os recursos hídricos são um dos motores do 

desenvolvimento econômico de quase todos os países. O Brasil, particularmente a 

Amazônia, detém as maiores reservas de água doce do planeta. Nesse contexto, o 

rio Amazonas, com mais de três mil afluentes, assume posição privilegiada dentro 

da dimensão geopolítica de utilização e preservação dos recursos naturais do 

planeta.  

A Bacia Amazônica (Figura 5) é considerada a rede hidrográfica mais extensa 

do mundo, ocupando uma área de 7.008.370 km², da qual 64,88% ficam em território 

brasileiro. (BRASIL, 2017) Anteriormente conhecido como Aquífero Alter do Chão, o 
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Sistema Aquífero Grande Amazônia (SAGA) (Figura 6) possui reservas hídricas 

estimadas, preliminarmente, em 162.520 km³, caracterizando-o como um dos 

maiores da Terra. O SAGA abrange as áreas das bacias do Acre, Solimões, 

Amazonas e Marajó, com capacidade de abastecer todo o planeta por 250 anos 

(ABREU et al, 2013). 

4. PENSAMENTO GEOPOLITICO BRASILEIRO DIRECIONADO PARA A 

AMAZÔNIA 

Devido a sua importância geopolítica, a Amazônia teve uma atenção 

desprendida por diversos pensadores como, Mário Travassos, Golbery do Couto e 

Silva, Meira Mattos e Therezinha de Castro. 

 

4.1 MÁRIO TRAVASSOS 

Mário Travassos nasceu em 1891, na cidade do Rio de Janeiro/ RJ e 

ingressou nas fileiras do Exército, em 1908. Durante sua carreira militar, participou 

da Guerra do Contestado (1914-1915), da Revolução Paulista (1925-1926) e da 

Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial (1945). No posto de 

Coronel, foi Comandante da Escola Militar de Realengo (1944 -1945). Em 1946, 

alcançou oposto de General de Brigada e foi para a reserva no posto de Marechal. 

Faleceu em 20 de julho de 1973.  

Mario Travassos foi influenciado pela Teoria do Poder Terrestre de 

Mackinder, que foi reelaborada e aplicada de forma criadora às condições peculiares 

do continente sul-americano, em que o planalto boliviano assumiu o papel da área 

chave com a mesma importância estratégica do heartland eurasiático (MELLO, 

1997). 

Ao estudar a situação geopolítica do Brasil na América do Sul, Mário 

Travassos apoiou-se em três ideias estruturantes: o enquadramento do continente 

por dois oceanos diferentes, a leste, o Oceano Atlântico, e a oeste, o Oceano 

Pacífico; oposição sistematizada entre duas bacias hidrográficas do continente, 

ambas na vertente atlântica – a do Amazonas, ao norte, e a do Prata, no sul; e a 

existência de países mediterrâneos, como no caso da Bolívia e do Paraguai, justo na 

região em que os antagonismos dos oceanos e das bacias se encontram. Levando 

em consideração aspectos geográficos e políticos, o autor propõe a divisão do Brasil 
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em quatro regiões naturais: Brasil Amazônico; Nordeste Subequatorial, Vertente 

Oriental dos Planaltos; e Brasil Platino. 

A proposta de Travassos era o desenvolvimento e a implementação de uma 

ousada política de comunicações, a qual seria construída através de um sistema 

multimodal (ferroviário, rodoviário, hidroviário, marítimo e aéreo), que tinha dois 

grandes objetivos: garantir a unidade territorial do país e a articulação de suas 

diversas regiões, além de assegurar a projeção política e econômica do Brasil no 

continente sul-americano (MELLO, 1997). 

Outro aspecto apresentado é o papel centrípeto da Amazônia, cuja esfera de 

influência se dá não só pela vastidão do território que abrange, como pela variedade 

de circunstâncias geográficas que abarca. Caberia ao Brasil tomar consciência 

dessa realidade geográfica para neutralizar a prevalência natural da Bacia do Prata 

e sua influência sobre os países mediterrâneos, uma vez que ela tem a foz 

dominada pela Argentina (GIL, 2012). 

 

Figura 3 – Regiões Naturais do Brasil. 

 
      Fonte: Travassos (1938). 

 

4.2 GOLBERY DO COUTO E SILVA 

Golbery do Couto e Silva nasceu na cidade de Rio Grande/RS no dia 21 de 

agosto de 1911. Ingressou, em 1927, na Escola Militar do Realengo, sendo 

Nordeste Subequatorial 

Brasil Amazônico 

Brasil Platino 

Vertente Oriental dos Planalto 
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declarado aspirante-a-oficial da Arma de Infantaria, em 22 de novembro de 1930 e 

concluiu o curso de Comando e Estado-Maior, em agosto de 1943. 

Golbery herdou de Mario Travassos a percepção da capacidade potencial do 

Brasil para tornar-se a maior potência do subcontinente. São três as obras 

fundamentais do autor: Planejamento Estratégico (1955); Geopolítica do Brasil 

(1967); e o programa de transição política Conjuntura Política Nacional - O Poder 

Executivo (1980) (FREITAS, 2004). 

Golbery apontou que a relação entre política e geopolítica leva a elaboração 

de proposições com base na realidade geográfica. Sendo assim, a geopolítica 

auxilia na elaboração dos Objetivos Nacionais Permanentes (ONP) do Estado, não 

se afigurando apenas como programa de estudos acadêmicos, mas sim uma 

vocação intrínseca de conselheira da política (FREITAS, 2004). 

Na geopolítica do Brasil, as ações recomendadas pelo autor são divididas em 

três níveis: interno, vizinhança latino-americana e mundial. 

Segundo Silva (1967), no nível interno, o Brasil, baseado em informações 

históricas, econômicas e políticas, é dividido em cinco áreas geopolíticas dotadas de 

dinâmicas específicas, sendo elas: 

1) núcleo central: considerada o coração do Brasil ou núcleo central 

ecumênico9, composto pelo triângulo Rio de Janeiro - São Paulo - Belo Horizonte. 

Essa região apresenta-se como uma das mais estratégicas para a estrutura das 

demais regiões do país, pois nela se localiza a maior concentração de densidade 

populacional, de circulação, de riquezas, como também, o núcleo do parque 

industrial brasileiro. 

2) península nordestina: abarcando toda a região do nordeste ocidental e a 

Bahia, estruturada nos núcleos Recife - Fortaleza. O nordeste brasileiro também é 

uma região estratégica para o país, pois nele se encontra intensa densidade 

populacional, riquezas, extensa malha rodoviária e ferroviária, mesmo que precárias, 

em comparação ao coração do Brasil. 

3) península meridional ou do Sul: com características semelhantes à 

península nordestina, essa região é caracterizada pelo quadrilátero de circulação, 

composto por Curitiba -Porto Alegre - Santa Maria – Irati. 

4) península centro-oeste: é localizada entre o noroeste e o sudeste do país. 

Golbery a considera de importância estratégica devido à sua característica de 

conexão entre as bacias hidrográficas do Prata e da Amazônia. 
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5) ilha amazônica: é composta pelas regiões norte e noroeste. Esta área é 

considerada pelo autor como uma hileia isolada, devido à sua deficiente rede de 

circulação de pessoas e comunicação, como também a dependência para com as 

ligações marítimas.     

 

Figura 4: Divisão geopolítica do Brasil. 

        
Fonte: Silva (1967). 

 
A partir desta divisão territorial, Golbery aponta, como ideia central, projetar 

um conjunto de tarefas visando à coesão, à integração e à valorização do território, 

nomeada geopolítica concêntrica. Segundo Freitas (2004), a estratégia é composta 

de três fases. 

A primeira é vitalizar os corredores de circulação de forma a articular os 

ecúmenos insulares de norte a sul e, paralelamente, realizar o alargamento da 

fronteira civilizacional até o noroeste, além de garantir a inviolabilidade da extensa 

fronteira interior, realizando a obstrução das possíveis vias de entrada. 

  A segunda é a manobra concêntrica em si, que consiste em “combinar o 

avanço de sul para norte, utilizando os afluentes do Amazonas, com a penetração 

continental através da sua foz.”  

Por fim, a terceira e última grande fase é "inundar de civilização" a ilha 

amazônica, por meio de uma ação coordenada em que atuem os postos avançados 

de colonização, a base avançada do centro-oeste e a progressão Leste-Oeste, ao 

longo do eixo amazônico. 
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4.3 CARLOS DE MEIRA MATTOS  

Carlos de Meira Mattos nasceu em São Carlos/SP, em 23 de julho de 1913. 

Ingressou no Exército, em 1936, como cadete da Escola Militar do Realengo. 

Integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e fez, em Nápoles, o curso da 

Escola de Liderança e Combate. De volta ao Brasil, diplomou-se pela Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército, possuindo, ainda, o Curso Superior de Guerra 

e o doutorado, pela Universidade Mackenzie, de São Paulo. Em 1968, foi promovido 

a general de brigada e, em 1973, a general de divisão. 

Das vastas obras literárias publicadas, merecem destaque: A Geopolítica e as 

Projeções de Poder (1977); Brasil - Geopolítica e Destino (1975); Uma Geopolítica 

Pan-Amazônica (1980); Geopolítica e Trópicos (1984); e Estratégias Militares 

Dominantes (1986). 

O autor atribuía ao Estado, por meio da ação coordenadora do poder político, 

a tarefa de transformar o país em uma potência de primeira grandeza na ordem 

mundial. Ao correlacionar política e estratégia, ele diz que: política é a concepção de 

governo, é o que fazer; e estratégia é a ação decorrente desta concepção, é o como 

fazer. (MATTOS, 1986). 

A luz da concepção de Arnold Toynbee de desafio-resposta, Meira Mattos 

dirige particular atenção a Amazônia em sua obra “Uma Geopolítica Pan-

Amazônica” (1980). A orientação para tornar o Brasil uma potência e, portanto, 

imperativamente prescritiva a qualquer governo que assuma o poder político no 

Brasil, é a integração efetiva da região ao Estado Brasileiro. É enfático ao afirmar 

que o futuro do Brasil depende dessa integração. (GABRIEL, 2012). 

Meira Mattos propõe um plano de ocupação humana integrada às 

características geográficas da imensa região, por meio de polos de desenvolvimento 

transnacionais, uma vez que a amplitude do espaço amazônico é inversamente 

proporcional à densidade demográfica. É necessário a utilização da moderna 

tecnologia dos transportes e da comunicação para a continentalização da hinterland 

sul-americana. 

Os polos transnacionais são áreas triangulares cujos vértices são constituídos 

por cidades. São três: na área norte - Boa Vista (Brasil) - Lethem (Guiana) – Santa 

Elena de Uairén (Venezuela). Situada no Estado de Roraima, a cidade de Boa Vista 

é entendida como uma estrela de primeira grandeza deste polo, sobretudo pelas 
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ligações privilegiadas que dispõe com Manaus; na zona fronteiriça do Rio 

Solimões - Tabatinga (Brasil) - Leticia (Colômbia) - Ramon Castilla (Peru).  

Essa é uma região favorável para se transformar num polo integrador, 

propulsor da vitalidade regional, pois a via fluvial ampla e livre une-o a Manaus; e no 

extremo sul do arco fronteiriço amazônico - Porto Velho (Brasil) - Riberalta e 

Cobija (Bolívia). Articula-se essa área, por via terrestre, com Cuiabá e Manaus e, por 

via fluvial, com Manaus e Belém. (FREITAS, 2004).  

Esses polos transnacionais deverão criar as condições necessárias para 

estabelecer um processo de conexão mútua, com o surgimento de eventuais polos 

decorrentes da ação destes, contribuindo para a pretendida integração da região. 

(MATTOS, 1980). 

 
Figura 05: Esquema da Teoria Geopolítica de Meira Mattos. 

 
Fonte: Meira Mattos (2002, p. 89). 

 

4.4 THEREZINHA DE CASTRO 

Therezinha de Castro nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 22 de 

dezembro de 1930. Diplomada, em 1954, em Geografia e História pela Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, ingressou no Conselho Nacional de 

Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde trabalhou 

durante 27 anos, exercendo influência decisiva na orientação dos seus estudos para 

o campo da geopolítica. 
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Dentre as suas principais obras, destacam-se: Rumo à Antártica (1976); O 

Brasil no Mundo Atual: Posicionamento e Diretrizes (1982); Brasil da Amazônia ao 

Prata (1983); Rumo à Amazônia: Problemática geopolítica (1988); Nossa América: 

Geopolítica Comparada (1994); e Amazônia - Geopolítica do Confronto e 

Geoestratégia da Integração (1995).  

Depois de fazer uma caracterização territorial do Brasil como parte integrante 

do espaço político sul-americano, Therezinha de Castro verificou a existência de três 

regiões naturais: uma ilha subdesenvolvida, formada pelas regiões Norte e Centro-

Oeste, que juntas perfazem 64% do nosso total territorial; uma ilha em 

desenvolvimento, representada pela região Nordeste, ocupando 18% do conjunto 

espacial; e uma ilha desenvolvida, incluindo as regiões Sul e Sudeste, onde se 

concentra o ecúmeno estatal brasileiro, envolvendo o triângulo geopolítico do país 

formado pelo Rio de Janeiro-São Paulo-Belo Horizonte (FREITAS, 2004). 

Esse novo ciclo geopolítico levaria a redescoberta da Amazônia pelo mundo. 

A cobiça internacional é alimentada por um ciclo vicioso: o vazio demográfico 

característico da região impede a integração ao conjunto nacional, legitimando as 

propensões provenientes de países que, direta ou indiretamente, visam a impedir a 

ascensão do Brasil ao reduzido grupo dos países desenvolvidos. 

A ideia central de Therezinha de Castro fundamenta-se na pressão 

mundialmente exercida sobre a sede de poder brasileiro, em nome da defesa dos 

grupos indígenas nativos e da proteção dos diversos ecossistemas amazônicos, 

escondendo nítido intento conservador. Dessa forma, assiste-se à estranha 

unificação de posições por parte da comunidade internacional, onde a indústria do 

meio-ambiente atua, praticamente, em interesses específicos dos Estados 

industrializados do Ocidente, encontrando neles poderoso suporte financeiro e 

aliança privilegiada nos fóruns internacionais (FREITAS, 2004). 

Com base na concepção geopolítica, Therezinha de Castro começa por 

conceber a região amazônica como um subsistema dentro da América do Sul. A 

importância da posição do Brasil resulta da visão do mapa fluvial: se as nascentes, 

tanto do eixo principal quanto dos demais afluentes do Amazonas, se repartem entre 

os diferentes países da área, ao Brasil está reservada a posse exclusiva da foz. 

Conhecendo-se a premissa geopolítica segundo a qual a posse da foz de um rio 

tende a dar maior capacidade de expansão pela sua bacia, Belém assume-se como 

um elemento-chave no controle do hinterland amazônico (CASTRO, 1983). 
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A política de integração e valorização da Amazônia está baseada na 

“geoestratégia do quadrinômio” - colonização, integração, exploração e vigilância, 

tendo os seguintes objetivos: o desvio dos fluxos migratórios para as áreas 

despovoadas; a incorporação, exploração e estruturação da região; e o reforço da 

vigilância numa zona de amplas fronteiras terrestres desguarnecidas (CASTRO, 

1983). 

Nesse contexto, a autora elabora um conjunto de diretrizes que se ajustam ao 

preceito de "integrar para não entregar". A incorporação da Amazônia deveria 

alicerçar-se em: ocupação efetiva, ordenada, adequada e inteligente, para não 

incorrer no erro de destruir primeiro e construir depois; efetivação de um plano de 

zoneamento ecológico econômico de moderna colonização; assunção de que o 

grande desafio consiste em atacar de frente o problema detectado pela geopolítica e 

acionado pela geoestratégia; constatação de que a região requer, para a normal 

conservação de seu meio ambiente, da colaboração técnico-científica e financeira, 

tanto nacional quanto internacional e a neutralização da investidas reacionárias 

estrangeiras (FREITAS, 2004). 

Com base nos estudos organizados pelos pensadores geopolíticos e 

norteados pelos postulados estabelecidos, o Brasil desenvolveu sua Política 

Nacional de Defesa que alicerçou o estabelecimento de uma Estratégia Nacional de 

Defesa. Tais ações possuem em seu escopo basilar a preservação e 

desenvolvimento da Amazônia. 

Figura 06: Esquema da Teoria Geopolítica de Therezinha de Castro. 

 
Figura 7: Castro, (1958, p. 134). 
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5. DESAFIOS E ÓBICES DA REGIÃO AMAZÕNICA QUE FAVORECEM A 

NARRATIVA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ÁREA 

5.1 SOBERANIA NACIONAL  

Segundo Peixoto (2009), atualmente uns dos problemas mais encontrados na 

fronteira amazônica está relacionado à ameaça internacional e nos seus diversos 

tipos de ações clandestinas. Por isso em vários destes problemas de cunho social, 

político e econômico, o Exército Brasileiro (EB) vem atuando como mediador e 

pacificador intervindo nessas questões, já que a atuação do Estado nessas áreas é 

incipiente. 

 Sendo assim, de acordo com a Constituição da República Federativa do 

Brasil, pode se perceber logo em seu primeiro artigo a importância dada à essa 

questão fronteiriça, estabelecendo a soberania nacional. 

Art. 1º. – A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I- A 
soberania [...] (BRASIL, 1988). 

 

Diante do exposto ratifica-se a importância dada pelo Estado aos aspectos 

como soberania, não-intervenção e igualdade entre os estados. A soberania trata-se 

de um dos elementos formais do estado, ao lado da ordem jurídica, e pode ser 

definida como a qualidade do poder do estado que o situa acima de qualquer outro 

no âmbito interno, e que o coloca no mesmo plano do poder de outros estados. O 

poder do estado é, necessariamente, supremo, soberano. Se o governo é uma das 

causas formais do estado, a soberania é a diferença específica do governo, é seu 

traço identificador (AZAMBUJA, 1988). 

 Portanto, a soberania do estado, diz Azambuja (1998), pode ser considerada 

sob os aspectos interno e externo. Pelo primeiro, o poder do estado impera sobre 

qualquer outro no âmbito de seu território. Indivíduos e sociedades formadas por 

estes submetem-se ao poder do Estado, autolimitado pela própria lei. Pelo segundo, 

observa-se que, nas relações recíprocas entre os Estados, não há subordinação 

nem dependência, mas igualdade. Quanto às características da soberania, a 

doutrina clássica francesa já apontava as seguintes: unidade, indivisibilidade, 

inalienabilidade e imprescritibilidade. 
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5.2 AMEAÇA INTERNACIONAL 

Com o aumento generalizado dos meios de comunicação e o avanço 

significativo dos meios tecnológicos, assim pode-se dizer que estamos no auge da 

globalização, na qual a interação entre os países se tornou muito mais complexa. 

De acordo com Santos (2002), vê-se cada vez mais as ingerências de quem 

tem poder sobre os que não têm, resumindo a relação dos países desenvolvidos 

sobre os que estão em desenvolvimento. Para tanto, isso vem se tornando uma 

ameaça aos países em desenvolvimento, no caso do Brasil pode-se afirmar que tal 

ameaça se reveste até sobre o poder que cada um tem sobre sua soberania, e isso 

é notável quando outros países, países ricos, tem intenção de galgar recursos sobre 

a Amazônia.  

Nas últimas décadas é notório o interesse das demais nações na Amazônia, 

por ser considerada umas das regiões mais ricas em recursos naturais e além de 

tudo ser considerada o “pulmão do mundo”, e isso pode ser visto no interesse de 

importantes autoridades destes países em relação ao Brasil como em algumas 

frases: “Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de 

todos nós. Oferecemos o perdão da dívida externa em troca da floresta”, Al Gore, 

antigo vice-presidente dos EUA (1989), “O Brasil deve delegar parte dos seus 

direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais competentes”, Gorbachev, 

antigo ex-presidente da ex-URSS (1992). Em manchete do New York Times indaga: 

“de quem realmente é a Amazônia?”, (31 de maio de 2008): “Caso o Brasil resolva 

fazer uso da Amazônia, pondo em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos 

que estar prontos para interromper este processo imediatamente”, General Patrick 

Hugles (Chefe do órgão central de informações do Exército Americano) em uma 

conferência no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets), (22 de maio de 

2008) de acordo com matéria publicada no jornal O Globo, 28 de maio de 2008. 

Sabendo do interesse desses países pela Amazônia resta ao Estado protegê-

la contra estas ameaças de forma a integrar nesta área: a unidade militar do (EB) – 

o Pelotão Especial de Fronteira na região amazônica, visando repelir as ações que 

possam comprometer a soberania nacional e que tentam internacionalizar a 

Amazônia. E para manter a autoridade nacional na região os PEF realizam a 

ocupação e o povoamento das áreas fronteiriças da região amazônica. 
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5.3 NARCOTRÁFICO 

É de conhecimento geral que o crime organizado possui como um dos seus 

principais sustentáculos financeiros o tráfico de drogas, sendo assim, com o passar 

dos anos os criminosos despertaram para a necessidade de controlar desde a 

fabricação da droga até a sua venda. A partir dessa mudança de atitude, foi possível 

aumentar as remessas de lucros oriundas desse comércio ilegal. 

 Um aspecto importante sobre o panorama do Brasil, está no Relatório do 

Escritório das Nações Sobre Drogas e Crime (UNODC, 2013; 2014) que aponta para 

o crescimento do consumo de cocaína no país, o que, de certa forma, é favorecido 

por sua localização geográfica próximo aos maiores produtores de cocaína do 

mundo, pelo aumento do poder de compra no país e pela conectividade existente 

entre organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o 

Comando Vermelho (CV) e a Família Do Norte (FDN), conectados aos cartéis 

Colombianos. Este tipo de organização torna-se, portanto, uma espécie de empresa 

multinacional do tráfico de drogas, com mecanismos e estruturas de poder 

consolidados, com atores cujas funções são bem definidas e os espaços de atuação 

bem delimitados, os quais obedecem a comandos hierárquicos (GEOGRAPHIA 

OPPORTUNO TEMPORE, 2017, p.53).  

A Amazônia é um dos principais corredores de transporte de drogas em 

escala global, esse papel é garantido pelo rio Amazonas, rio que possibilita a ligação 

do Atlântico ao Pacífico. Há diversas rotas que conectam a Amazônia Brasileira aos 

países andinos. 

Figura 07: rota do narcotráfico.  

 
Fonte: Polícia Federal, 2018. 
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 São diversas as formas de entrada da droga no país. A Bolívia, por exemplo, 

utiliza o estado do Mato Grosso para escoar seus ilícitos, com uso de rotas 

terrestres e aéreas que levam a droga do Oeste do Pará para a região do Xingu, a 

partir do município de Altamira (Sudeste do Pará), até os municípios de Conceição 

do Araguaia, Redenção e Marabá e para o Norte do Tocantins até Palmas, 

chegando até o Sudeste do Brasil. Já o Peru, possui predomino de rotas fluviais 

para distribuição de seus narcóticos. Os destinos das rotas são em direção aos 

estados de Rondônia e Acre; do estado do Amazonas em direção ao rio Amazonas 

e seus afluentes da margem direita (GEOGRAPHIA OPPORTUNO TEMPORE, 

2017, p.61).  

Segundo a Geographia Opportuno Tempore (2017, p.61): 

Nesse arco, as cidades de São José Chiquitos, San Ignacio, San Matias, 
Guajará Mirin e a capital La Paz, todas na Bolívia, funcionam como nós 
ou nexos conectados que dão sentido a toda a estrutura espacial em 
redes e chega até às cidades da Amazônia, sem respeitar os limites 
fronteiriços. As cidades de Cusco e Pucallpa e Iquitos, no Peru, são os 
nexos das redes; no arco Central e Sul da fronteira, com forte integração 
com o estado do Amazonas pelos rios, destacam-se as cidades de Porto 
Walter e Assis Brasil no Acre 

Figura 08 – Caminho da maconha. 

 
Fonte: Uol notícias (2018). 

Ao analisar a Colômbia, damos destaque a cidade de Letícia, na fronteira com 

Tabatinga, importante ponto para transporta das drogas. Por fim, há uma conexão 

de Bogotá até Pacaraima e Boa Vista passando pela Venezuela.  

 Como explicado, essas rotas têm como característica utilizar diversos modais 

de transporte como as estradas, rios e trilhas no meio da floresta que são criadas 
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por “mulas”, pessoas geralmente de baixa renda que fazem o transporte de 

pequenas quantidades de droga a pé por dentro da floresta. Essa complexa rede de 

escoamento torna difícil o trabalho das forças policiais de mitigar o problema das 

drogas nas cidades.  

Atualmente, o Brasil além de ser um ponto de passagem importante para o 

mercado europeu se tornou um grande polo consumidor. Segundo estudo contido no 

anexo do decreto nº 9761, de 11 de abril de 2019, o uso de drogas ilícitas no Brasil 

cresceu consideravelmente, com destaque para o uso de maconha. Um estudo 

domiciliar realizado no ano de 2012 aponta que 6,8% da população adulta e 4,3% da 

população adolescente declararam já ter feito uso da substância, ao menos, uma 

vez na vida. Em relação a cocaína o resultado do estudo nos mostra que pelo 

menos 3,8% entre os adultos e 2,3% entre os adolescentes já fez o uso da 

substância. Fazendo referência ao crack o estudo apresenta dados numéricos 

relacionado ao uso de 1,3% para os adultos e 0,8% para adolescentes. No tocante 

aos números apresentados, podemos deduzir que o acesso e a exposição as drogas 

ilícitas estão mais facilitadas ultimamente.  

Por tal situação explícita, o risco da internacionalização da Amazônia sempre 

está em constante discussão no cenário internacional, e isso leva à ameaça da 

soberania nacional, como já explicado. Desta forma, conseguimos entender a 

importância dos PEF como vetor de inteligência na faixa de fronteira a fim de inibir a 

ação ilícita dos narcotraficantes e impedir que o crime organizado avance sobre as 

fronteiras do Estados Nacionais. 

Figura 09 – Área de atuação das FARC em prol do narcotráfico. 

 
          Fonte: www.hardmob.com.br. 
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5.4 Garimpo ilegal 

Garimpo ilegal é uma atividade de extrativismo mineral, que usa geralmente 

equipamentos rudimentares. Essa atividade traz uma série de consequências 

negativas tanto para o indivíduo quanto para o meio ambiente. O principal problema 

enfrentado é o uso de mercúrio, que através de uma reação em cadeia contamina os 

rios, peixes e o próprio ser humano.  

Segundo Moraes (2018), “no Brasil, a valorização do metal, de 149% desde 

2010, com o grama valendo na última sexta R$153,23 – é apontado como uma das 

razões do recrudescimento do garimpo ilegal na Amazônia nacional, cujo polo 

minerador localiza-se na região do rio Tapajós. 

 

Figura 10 – Garimpo ilegal na Amazônia. 

 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49053678. 

 

O garimpo, na maioria dos casos, é uma atividade ilegal e informal, tão antiga 

quanto à chegada dos europeus à América. É realizado para a extração de diversos 

elementos de alto valor unitário, como o ouro, o diamante, a esmeralda e o estanho. 

O garimpo torna-se uma atividade preocupante para a integridade da Amazônia pelo 

fato de atrair muitas pessoas, entre elas estrangeiros, que vêm para o Brasil de 

forma ilegal. Segundo depoimento do geólogo Everi Aquino, do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM): “em 400 garimpos no Tapajós, são 
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movimentadas cerca de 40 mil pessoas” (O LIBERAL, 16.04.2006 apud 

MEIRELLES, 2006, p.219).  

Outro problema, também, gerado pela atividade de garimpo é o conflito entre 

garimpeiros e índios. Desde a década de 1970, em Roraima e no Amazonas os 

índios vêm sofrendo com a mineração sendo estes, em muitos dos casos, as 

principais vítimas. Atualmente, o cuidado do governo é com a invasão de áreas 

indígenas, como no caso da reserva Raposa Serra do Sol (MEIRELLES, 2006). 

 

Figura 11 – Garimpo em áreas indígenas. 

 
Fonte: amazoniasocioambiental.org. 

 

A atividade de garimpo traz consequências sérias para a população local. O 

primeiro impacto é no nível pessoal, muitos garimpeiros com baixo grau de 

escolaridade acham que o garimpo irá lhes trazer riqueza e vivem buscando novas 

áreas de garimpo na esperança de mudar de vida. Outro ponto a ser tratado é a 

questão da degradação ao meio ambiente. Com a utilização de produtos químicos 

como, por exemplo, o mercúrio, os garimpeiros poluem o solo e os rios trazendo 

sérios problemas de saúde para população local (MEIRELLES, 2006).  
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Em depoimento prestado para Arini (2019), um garimpeiro afirma “Se eu 

tivesse na roça não tirava nem meio mínimo [R$ 499 reais]. Não tivemos chance de 

estudo, aqui é o melhor que temos”. Ao analisar a realidade de garimpeiros 

podemos entender o porquê dessa atividade ser de difícil erradicação. 

5.4 DESMATAMENTO  

De acordo com Meirelles (2006), o desmatamento é uma atividade constante 

no território amazônico desde as premissas do movimento de expansão agrícola 

trazido para essa 24 região pelo povo sulista e nordestino que vieram de suas terras 

em busca de oportunidade. O Brasil é um país tipicamente produtor de produtos 

primários como: soja, cana, agropecuária, principalmente a exploração madeireira, 

que é uma das principais fontes de renda desses esquecidos povoados, e dentre 

outros. Isso tudo fez com que a fronteira agrícola do Brasil crescesse, já que na 

região ocupada, Centro-Sul, estava inchada, ou seja, a demanda já era pequena, 

para o Norte – região Amazônica, que por consequência desta atividade para o seu 

melhor desempenho utilizam-se métodos como o desmatamento.  

Portanto, o desmatamento também contribui para o aumento da instabilidade 

social econômica e política desta região, pois nessas áreas na qual o poder do 

Estado praticamente não existe, as atividades ilegais ganham vulto, de tal forma, a 

colaborar com o enfraquecimento da soberania nacional, instaurando um poder 

paralelo, e utilizando as grilagens para subtrair território nacional. Desta forma esse 

poder, que por aliciamento de grandes empresas até mesmo multinacionais, 

adentram na Amazônia a fim de conquistar e utilizar-se da nossa riqueza, 

internacionalizando o território (MEIRELLES, 2006).  

Peixoto (2009) afirma que em 2002, aproximadamente 47% da Amazônia 

brasileira estavam sob algum tipo de pressão humana, incluindo desmatamento, 

zonas de influência urbana, assentamentos de reforma agrária, áreas alocadas para 

prospecção mineral e reserva garimpeira, bem como áreas sob pressão indicadas 

pela incidência de focos de calor.  

A derrubada de árvores está relacionada à construção de rodovias e a 

movimentos migratórios. O acesso rodoviário facilita a entrada na mata e a extração 

seletiva de madeira, segundo estimativas da Imazon, com base em imagens de 

satélites, há 95,4 km de estradas clandestinas na Amazônia Legal, sendo que a 

maioria delas está localizada no Estado do Pará (PEIXOTO, 2009) 
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Figura 12 – Áreas de desmatamento na Amazônia. 

 
Fonte: CENSIPAM, 2020. 
 

5.5 TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 

A lei 5.197/67 classifica como crime o uso, perseguição, apanha de animais 

silvestres, caça profissional, comércio de espécies da fauna silvestre e produtos 

derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécie exótica (importada) e 

a caça amadorística sem autorização do Ibama. Criminaliza também a exportação 

de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto.  

No entanto, na Amazônia é crescente o tráfico de animais silvestres. O 

IBAMA (2010) conceitua tráfico de animais silvestres como sendo “a retirada de 

espécimes da natureza para que possam ser vendidos no mercado interno brasileiro 

ou para o exterior”. 

IBAMA (2010) informa que o tráfico de animais silvestres ocorre desde os 

tempos do descobrimento do Brasil, quando um enorme número de aves, como 

araras e papagaios foram mandados para Portugal. No entanto, observa-se que até 

os dias de hoje há tráfico de animais silvestres, principalmente para a Europa e 

Estados Unidos, sendo que a Inglaterra é o principal importador de penas de aves, 

conforme dados do IBAMA.  

De acordo com o Renctas (2011) esse comércio tem movimentado cerca de 

US$ 2,5 bilhões por ano. Segundo o IBAMA (2010) a maioria dos animais são 
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capturados em seus habitats naturais e levados, via terrestre ou fluvial, para serem 

vendidos em feiras ou a atravessadores, que por sua vez os levam para os grandes 

centros. Quando exportados, eles são levados para as fronteiras ou aeroportos. 

Segundo Renctas (2011) 

As redes de tráfico de vida silvestre, como toda rede criminosa, 
possuem grande flexibilidade e adaptabilidade e se junta a outras 
categorias ou atividades (legais ou ilegais), tais como drogas, armas, 
álcool e pedras preciosas. Seus produtos são geralmente enviados das 
mesmas regiões e possuem procedimentos parecidos como falsificação, 
suborno de autoridades, sonegação fiscal, declarações alfandegárias 
fraudulentas, entre muitas outras. 

 
Hernandez (2006) afirma que muitas vezes os traficantes infiltram seu pessoal 

em órgãos públicos, no intuito de facilitar o tráfico, levando propina aos funcionários, 

o que torna difícil localizar os traficantes.  

Ainda segundo Hernandez (2006) os principais compradores de animais 

silvestres são: zoológicos e colecionadores particulares, laboratórios para utilizar em 

pesquisas científicas, petshops, pessoas que os utilizam para subprodutos. 

 Wasser et at (2008) chamam atenção para o fato de que o tráfico de animais 

traz um lucro muito grande para quem o pratica, no entanto observam os autores 

que as penas são pequenas e raramente são instaurados processos contra esses 

indivíduos, o que facilita a ação destas pessoas. 

6. DECLARAÇÕES E NARRATIVAS CONTRÁRIAS À SOBERANIA BRASILEIRA 

NA REGIÃO AMAZÕNICA 

Uma grande área de 200 milhões de hectares onde vivem 30 milhões de 

pessoas, entre seus habitantes 385 povos indígenas, de oito países sul-americanos. 

Este é o tamanho do que seria um imenso corredor ecológico transnacional que 

ligaria a cordilheira dos Andes, passando pela floresta amazônica até o oceano 

Atlântico. Uma grande área de 200 milhões de hectares onde vivem 30 milhões de 

pessoas, entre seus habitantes 385 povos indígenas, de oito países sul-americanos. 

Este é o tamanho do que seria um imenso corredor ecológico transnacional que 

ligaria a cordilheira dos Andes, passando pela floresta amazônica até o oceano 

Atlântico. (https://www.oeco.org.br/reportagens/triplo-a). 
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Figura12: Mapa da proposta do corredor AAA 

 
Fonte: Fundação Gaia Amazonas- 2017 

Segundo o antropólogo Martim Von Hildebrand: 

Não se pode simplesmente invocar a soberania brasileira sobre a 
Amazônia para rechaçar críticas às políticas ambientais, porque a 
floresta amazônica funciona como uma bomba d'água de todo o 
continente sul-americano garantindo chuvas desde Roraima até 
Argentina. Trata-se de um corredor Ecológico sociocultural que une os 
Andes, a Amazônia e ao Atlântico daí os três As. Dessa forma haveria 
maior articulação entre povos indígenas e entidades de proteção dos 
diversos países para recuperar a conectividade entre as área.  
(FOLHAPRESS- MEDELLÍN, COLÔMBIA -2019). 

 
Outra teoria discutida com frequência é a de que a demarcação de terras 

indígenas poderia, no futuro, levar ao desmembramento do território brasileiro e a 

criação de países indígenas na região da Amazônia. 

Segundo a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, elaborada pela 

ONU e ratificada pelo Brasil em 2007, os indígenas têm direito ao autogoverno. Para 

muitos militares, potências estrangeiras interessadas nas riquezas da floresta 

brasileira poderiam usar o documento para levar adiante o projeto de 

internacionalização da Amazônia por meio da exigência de independência de 

territórios ocupados por povos indígenas. https://www.gazetadopovo.com.br/ 

republica/internacionalização-da-amazonia-mitos-e-verdades/). 
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Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our 

Common Future), publicado em 1987. Coordenado pela então primeira-ministra 

da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia 

de desenvolvimento sustentável, conceito o qual vinha sendo concebido desde a 

década de 1970. 

 O relatório Brundtland indicou que a pobreza dos países do terceiro mundo e 

o consumismo elevado dos países do primeiro mundo eram causas fundamentais 

que impediam um desenvolvimento igualitário no mundo e, consequentemente, 

produziam graves crises ambientais. Também trazia ainda dados sobre 

o aquecimento global, as chuvas ácidas e a destruição da camada de ozônio, 

temáticas que também eram bastante novas para o momento de seu lançamento, 

inclusive sugerindo à Assembleia Geral da Nações Unidas a necessidade da 

realização de uma nova conferência internacional para avaliar esses e outros 

grandes impactos sofridos pelo meio ambiente nos anos anteriores, como perda 

da biodiversidade e ocorrências de desastres ecológicos de responsabilidades 

industriais. 

Afirmações questionando a soberania do Brasil sobre a Amazônia na década 

de 1990 também são atribuídas a Mikhail Gorbatchov, ex-líder da União Soviética, 

John Major, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, e ao diplomata americano Henry 

Kissinger, segundo um artigo de Delfim Netto publicado na Folha de São Paulo em 

2004.  

Segundo Antônio Delfim Neto: 

A excelente "Carta Mensal", publicada há quase meio século pela 
Confederação Nacional do Comércio, traz, no seu número 587, volume 
49, de fevereiro de 2004, um impressionante artigo do general Leônidas 
Pires Gonçalves, ex-ministro do Exército do governo Sarney. Intitula-se 
"Amazônia: Reflexões sobre sua Problemática" e trata da estratégia 
governamental para enfrentar a crescente idéia de que a Amazônia não 
é brasileira, apenas "está" brasileira. 
Demonstra o ilustre militar seu teorema transcrevendo algumas opiniões 
que o Brasil tem levado pouco a sério, mas que, lentamente, vão 
firmando doutrina. É assim que:  
3. A pobreza intelectual de John Major, o infeliz ex-primeiro-ministro da 
Inglaterra, sugeriu, em 1992, que "as nações desenvolvidas devem 
estender o domínio da lei ao que é comum a todos no mundo. As 
campanhas ecológicas internacionais sobre a região amazônica estão 
deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa 
que pode, definitivamente, ensejar intervenções militares diretas sobre a 
Região;  
4. O "maladroit" Mikhail Gorbachov disse, em 1992, que "o Brasil deve 
delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos 
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internacionais competentes". 
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/internacionalizacao-da-
amazonia. 

 
O G-7, grupo de países mais ricos do mundo, utilizou de sua estrutura 

financeira no ano de 2019 para  liberar em caráter de urgência US$ 20 milhões o 

equivalente a R$ 83 milhões, para enviar aviões-tanque para combater os incêndios 

na Amazônia. O presidente da França, Emmanuel Macron, questionou a 

conveniência de conferir um status internacional à floresta caso os líderes da região 

tomem decisões prejudiciais ao planeta. (https://exame. com/mundo/macron-nao-

descarta-solicitar-status-internacional-a-amazonia). 

Segundo Macron: 

"Hoje, não é o caso da iniciativa que tomamos. Mas é uma questão que 
se coloca. Se um estado soberano toma, de forma clara, concreta, 
medidas que evidentemente se colocam em oposição ao interesse de 
todo o planeta. Há todo um trabalho jurídico, político a ser feito", 
https://jamilchade.blogosfera.uol.com.br/2019/08/26/macron-provoca-
brasil-ao-citar-status-internacional-de-florestas/?cmpid=copiaecola  

7. ESTRATÉGIA DE DEFESA NA REGIÃO AMAZÔNICA 

A elaboração da Estratégia Nacional de Defesa na Amazônia baseou-se nos 

nas orientações estabelecidas pelos pressupostos dos pensadores geopolíticos já 

supracitados nesse trabalho. Atualmente, observa-se que em sua articulação tem se 

estabelecido uma forma prática de atendimento à demanda permanente de 

manutenção da soberania nacional, evidenciando os possíveis cenários 

internacionais. 

 

7.1 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA 

A Política Nacional de Defesa (PND) consiste no documento condicionante 

para o planejamento de estratégias e ações no tocante à Defesa Nacional. 

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a PND articula-se com as demais políticas 

nacionais, com o propósito de integrar os esforços do Estado brasileiro para 

consolidar o seu Poder Nacional, compreendido como a capacidade que tem a 

Nação para alcançar e manter os objetivos nacionais, o qual se manifesta em cinco 

expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-

tecnológica. (PND, 2006, p. 11). 

A região amazônica tem seu protagonismo na PND do Brasil. As 

peculiaridades da Amazônia brasileira, tendo em vista sua riqueza, biodiversidade e 
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principalmente extensa faixa de fronteira, requer um capítulo à parte no contexto de 

políticas de defesa, desenvolvimento e integração da região. 

A PND expressa os objetivos a serem alcançados com vistas a assegurar a 

Defesa Nacional, conceituada como o conjunto de atitudes, medidas e ações do 

Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do 

Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças 

preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. (PND, 2006, p. 13). 

Em decorrência da análise dos ambientes internacional e nacional e suas 

projeções, bem como da Concepção Política, são estabelecidos os Objetivos 

Nacionais de Defesa, os quais devem ser interpretados como as condições a serem 

alcançadas e mantidas permanentemente pela nação brasileira no âmbito de 

Defesa.  

No intuito de melhor orientar as ações e estratégias para alcançar os 

Objetivos nacionais de Defesa, no que tange à região amazônica, a PND ressalta 

que para contrapor-se às ameaças à Amazônia, é imprescindível executar uma série 

de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da presença militar, a efetiva 

ação do Estado no desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e a 

ampliação da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas 

naturais. 

 

7.2 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA 

 

A concepção estratégica de defesa do País, em tempo de paz ou de crise, 

está pautada na capacidade de dissuasão para inibir eventuais ameaças, 

observando o estabelecido na Constituição, nos preceitos do direito internacional e 

nos compromissos firmados pelo País. 

A Defesa Nacional, portanto, contribui com a Segurança Nacional e atua em 

consonância com a política brasileira, ao preparar o País para o emprego do Poder 

Nacional, especialmente a sua Expressão Militar, garantindo a capacidade de 

dissuasão, visando à preservação da soberania, da integridade territorial e dos 

interesses nacionais, no País ou no exterior, conforme vão se esgotando as 

possibilidades de negociações e, consequentemente, de soluções pacíficas. 

A região amazônica está presente nas premissas das diretrizes da END. As 

estratégias de dissuasão e a cooperação entre os países amazônicos são 
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preponderantes para o desenvolvimento da região. O monitoramento e controle por 

meio de variados sistemas e a necessidade de integração consistem em um trinômio 

que busca o desenvolvimento sustentável regional e a defesa da soberania nacional 

“A Amazônia, assim como o Atlântico Sul, também é uma área de 
interesse geoestratégico para o Brasil. A proteção da biodiversidade, 
dos recursos minerais, hídricos, além do potencial energético, no 
território brasileiro é prioridade para o País. A dissuasão deve ser a 
primeira postura estratégica a ser considerada para a defesa dos 
interesses nacionais naquela região. A exploração e o desenvolvimento 
socioeconômico da Amazônia, de forma sustentável, continuarão a ser 
vitais para a integração nacional, exigindo o incremento das 
capacidades de prover segurança e soberania, intensificando a 
presença militar e a efetiva ação do Estado, evitando que entidades 
exógenas influenciem as comunidades locais. Para a ampliação dessa 
segurança, é imprescindível o fortalecimento da cooperação e da 
integração com os demais países amazônicos” (Brasil- 2020). 

 

A defesa da região amazônica exige adaptações necessárias requeridas pela 

natureza da região: a intensificação das tecnologias e dos dispositivos de 

monitoramento a partir do espaço, do ar e da terra; a primazia da transformação da 

brigada em uma força com atributos tecnológicos e operacionais; os meios logísticos 

e aéreos para apoiar unidades de fronteira isoladas em áreas remotas, exigentes e 

vulneráveis; e a formação de um combatente detentor de qualificação e de 

rusticidade necessárias à proficiência de um combatente de selva, são ações e 

medidas fundamentais para alcançar os objetivos propostos. 

  No tocante aos objetivos estratégicos e as ações estratégicas presentes na 

END que se relacionam com a defesa, integração territorial e desenvolvimento 

regional na região amazônica, pode-se destacar as seguintes: 

- ED-2 Fortalecimento da Capacidade de Dissuasão 
 • AED-62 Desenvolver capacidades para preservar nacionais em 
situação de risco e resguardar bens, recursos e interesses brasileiros, 
no exterior, inclusive linhas de comunicação marítimas.  (PNB, Brasil. 
2012) 
- ED-4 Incremento da presença do Estado em todas as regiões do 
País 
• AED-16 Intensificar a presença de diversos setores governamentais 
nas áreas estratégicas de baixa densidade demográfica (PNB, Brasil. 
2012) 
• AED-17 Intensificar a contribuição de diversos setores governamentais 
para a proteção, o desenvolvimento e a maior integração da região 
Amazônica com as demais regiões do País (PNB, Brasil. 2012) 
- ED-5 Dimensionamento do Setor de Defesa  
• AED-25 Incrementar as capacidades das Forças Armadas para 
contribuir na prevenção e no enfrentamento às redes criminosas 
transnacionais. (PNB, Brasil. 2012) 
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7.3 A PRESENÇA DA FORÇA TERRESTRE NO CENÁRIO DA AMAZÔNIA LEGAL 

A presença militar na Amazônia foi construída ao longo do século XX. O 

Exército Brasileiro tem unidades de combate e de proteção de fronteiras em mais de 

70 cidades na Amazônia, fazendo com que a sua presença seja a mais impactante. 

Antes do século XX, as estruturas do EB estavam concentradas na foz do Rio 

Amazonas e a ocupação do espaço se procedeu de forma lenta até a década de 

1940. Isso se deve a vocação para a defesa sul do país, reflexo dos conflitos 

históricos existentes naquela região. (FRANCHI, 2013). 

A chegada dos militares ao governo, a partir de 1964, possibilitou que 

concepções e projetos nacionais fossem colocados em prática. O período foi 

marcado pela tentativa de integrar, de forma acelerada, a Amazônia ao restante da 

nação. Isso se devia, em parte, às percepções do espaço amazônico como suporte 

ao desenvolvimento nacional e aos receios da cobiça internacional que ameaçasse 

a soberania. 

O impacto do governo militar sobre Amazônia foi a ampliação da ocupação 

militar, sendo criadas várias unidades durante o período. As novas instalações 

abrangeram tanto as áreas fronteiriças quanto as regiões internas, geralmente 

próximas às áreas de rodovias e de polos de desenvolvimento. 

As modificações na conjuntura mundial, entre o final da década de 1980 e 

1990, bem como o processo de aproximação comercial com o Cone Sul (Argentina, 

Uruguai e Paraguai), possibilitaram uma mudança na balança geoestratégica militar. 

Com a fronteira sulina estabilizada, as atenções do Brasil se voltaram para a 

Amazônia. A alocação de bases, portos, aeroportos, efetivos e demais recursos 

militares aumentaram gradativamente, levando a região às esferas mais elevadas de 

prioridade das Forças Armadas. (FRANCHI, 2013). 

 

7.4 A ESTRUTURAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA AMAZÔNIA ATÉ 2013  

A estratégia da presença na Amazônia tem origens ainda na colônia, sempre 

respeitando o anacronismo do conceito, quando os portugueses estimularam não 

só a exploração da região como ratificaram tratados, no século XVIII, solucionando 

disputas contra os espanhóis e começando a instalar fortes para salvaguardar as 

principais vias penetrantes por meio da ocupação e vivificação (MATTOS, 2011b). 
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A partir dos anos oitenta e no início do século XXI, a presença de 

movimentos de guerrilha em países vizinhos e a ascensão da questão ambiental 

global com ameaças de internacionalização, serviram de fatores para uma nova 

fase de adensamento da presença militar na região (FRANCHI, 2013), como uma 

espécie de resposta aos temas de  

securitização da agenda ambiental internacional (BUZAN, 1998).  

          A partir de 1996, no intuito de definir e publicitar suas políticas de Defesa, o 

Brasil criou documentos oficiais com seus Objetivos de Defesa Nacional e suas 

estratégias de Defesa, balizando o entendimento dos estudos de Segurança e 

Defesa no Brasil. A evolução desses documentos pode ser visualizada conforme a 

tabela. 

Tabela 1-Evolução dos documentos oficiais de Defesa no Brasil 

 
Fonte: Carlos Henrique (2020).  
 

O Comando Militar da Amazônia até o ano de 2013 era composto por cinco 

grandes                   unidades operacionais, as Brigadas de Infantaria de Selva. A 1a Brigada 

de Infantaria de Selva localizada em Boa Vista (RR); a 2a Brigada de Infantaria de 

Selva localizada em São Gabriel da Cachoeira (AM); a 16a Brigada de Infantaria 

de Selva localizada em Tefé (AM); a 17a Brigada de Infantaria de Selva localizada 

em Porto Velho (RO); e a 23a Brigada de Infantaria de Selva localizada em 

Marabá (PA) (Brasil, 2006). No âmbito dessas Brigadas existem quatro Forças de 

emprego estratégico: O 1
o
 Batalhão de Infantaria de Selva, com sede em Manaus; 

o 52o Batalhão de Infantaria de Selva, com sede em Marabá (PA); o 4o Esquadrão 

de Aviação do Exército e a 3a Companhia de Forças Especiais, ambos com sede 

em Manaus (PEIXOTO JUNIOR, 2020). 

O Comando Militar da Amazônia conta igualmente com o 2o Grupamento de 

Engenharia de Construção, sediado em Manaus. Este grupamento é um Grande 

Comando responsável pela construção de aquartelamentos e suas infraestruturas 

e, principalmente, pela construção e manutenção de estradas. 
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Buscando atender as demandas elencadas na Política Nacional de Defesa 

e norteadas pelos pensadores geopolíticos, nota-se que houve, de fato, um 

movimento   de transferência de grandes unidades operacionais das regiões sul-

sudeste para a região amazônica. Das cinco Brigadas pertencentes hoje ao 

Comando Militar da Amazônia, três foram transferidas de outras regiões do país a 

partir dos anos 90. A 1a Brigada de Infantaria de Selva é oriunda da 1a Brigada de 

Infantaria Motorizada de Petrópolis (RJ) e foi transferida para Boa Vista (RR) no 

início de 1992 (Exército Brasileiro, 2007c). A 16a Brigada de Infantaria de Selva é 

oriunda da 16a Brigada de Infantaria Motorizada de Santo Ângelo (RS) e foi 

transferida para Tefé em 1993 (Exército Brasileiro, 2007d); e a 2a Brigada de 

Infantaria de Selva é oriunda da 1a Brigada Estratégica de Niterói (RJ) e começou 

a ser transferida para São Gabriel da Cachoeira (AM) em 2004 (Exército 

Brasileiro, 2007e).  

Esta transferência de unidades militares pode ser facilmente interpretada 

como um sinal de que o Exército está reconfigurando sua estrutura organizacional 

em resposta às mudanças estruturais no contexto internacional (MARQUES, 

2007). 

Figura 13 – Mapa com a distribuição das OM do CMA antes de 2013 

 
           Fonte: brasilsoberanoelivre.blogspot.com 
 
 
 

7.5 A ESTRUTURAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA AMAZÔNIA APÓS 2013  
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No quarto extrato do Sistema de Planejamento do Exército, mais conhecido 

como SIPLEX-4, a estratégia da presença é caracterizada como “a presença militar 

no território nacional e suas extensões, com a finalidade de cumprir a destinação 

constitucional e contribuir de modo eficaz para o desenvolvimento da Nação (Brasil, 

2006:08).  

A presença das Forças Armadas nas áreas estratégica da Amazônia 

Ocidental e Amazônia Oriental, também conhecidas como, Amazônia e 

Guianense, respectivamente, além de proporcionar um conhecimento mais 

detalhado desses ambientes operacionais, na opinião do Exército, contribui com o 

desenvolvimento regional, atenuando parte dos problemas que podem ser usados 

como pretexto para uma intervenção internacional na região amazônica (Abreu, 

2003:30-31) 

No que concerne à Concepção Política de Defesa, alguns posicionamentos 

do Estado brasileiro se destacam dos demais, como a promoção de maior 

integração da região amazônica brasileira e a manutenção de Forças Armadas 

preparadas, equipadas e com capacidade de cumprir suas missões constitucionais 

(BRASIL, 2016). 

O ambiente nacional e internacional tem influência direta e decisiva na  

definição da PND, a qual se mantém atualizada de maneira a refletir a realidade do 

País, bem como as circunstâncias que podem afetar as políticas que serão adotadas 

na área da Defesa. Dessa maneira, observa-se a constante preocupação com a 

Amazônia, devido a sua grande extensão territorial, baixa densidade demográfica, 

dificuldades de mobilidade e presença de vastos recursos naturais exploráveis 

(BRASIL, 2016).                                                          

A ocupação da fronteira amazônica tem relação direta com o conceito de 

segurança interna, já que o povoamento da região permitirá a manutenção da 

soberania sobre as riquezas naturais presentes, viabilizando o uso econômico de 

tais recursos para o desenvolvimento dessa sociedade (NASCIMENTO, 2009). 

 Com relação a problemática existente nas fronteiras dos estados do Pará e 

Amapá, o crime ambiental tem lugar especial, sem desconsiderar outros também 

presentes. Esses crimes ocorrem em ambos os lados da fronteira, em território 

brasileiro e em territórios franceses, surinameses e guianenses, caracterizando-se 

pela existência de garimpos ilegais. Tais garimpos tem como objetivo principal a 

extração do ouro, tornando tensa as existências desses garimpos na fronteira com a 
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Guiana Francesa, principalmente pela presença de brasileiros no território amigo 

(MARQUES,2007). 

Por outro lado, a exploração do ouro acaba por movimentar a economia da 

fronteira amapaense, principalmente na cidade do Oiapoque, onde se encontram 

fábricas artesanais de jóias de ouro. (SUPERTI; SILVA, 2015)  

Inseridos nos crimes transfronteiriços e ambientais, também se pode  

encontrar a ocorrência de contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de animais  

silvestres e exploração sexual infantil, denotando a complexidade relacionada ao 

controle dessas fronteiras (SUPERTI; SILVA, 2015). 

Na Guiana Francesa, território ultramar do Estado da França, o garimpo ilegal 

de ouro se constitui em problema permanente, obrigando o mesmo a realizar ações 

de combate buscando eliminar sua prática, tendo no Exército Brasileiro um parceiro 

resiliente, visto que a maioria dos garimpeiros presentes em território francês 

provém do norte e nordeste do Brasil. Ainda se observa o fluxo irregular de 

imigrantes brasileiros na direção francesa, o que demanda maior ação daquele 

estado no controle fronteiriço (SUPERTI; SILVA, 2015).  

           Na fronteira com a República do Suriname, país pobre da América do Sul e 

que mantém contatos restritos com o Brasil, o ilícito ambiental também prepondera.  

Muitos brasileiros adentram ilegalmente ao país para a extração de ouro, minério 

explorado pelo Estado, gerando disputas territoriais nas áreas de garimpo, que 

muitas vezes acabam em mortes.  

Assim como no caso do Suriname, a fronteira brasileira no estado do Pará 

com a Guiana não apresenta significativa presença populacional, não existindo 

nenhuma cidade fronteiriça, sendo os contatos, nessa região, bastante escassos.  

Os fatos destacados anteriormente vão ao encontro dos fundamentos e 

concepção política da própria PND, quando a mesma descreve que o país deve ter 

capacidade de exercer vigilância de seu território e deve fortalecer a presença militar 

na Amazônia, de maneira a poder contrapor-se a possíveis ameaças à região 

(BRASIL, 2016). 
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.Figura 14 – fronteira terrestre na Amazônia oriental  

 

Fonte: FERREIRA (2018) 

   

     Nesse viés o ano de 2013, seguindo o planejamento contido nas 03 (três) 

edições do Plano Estratégico do Exército, foi criado o Comando Militar do Norte 

(CMN). Com sede na cidade de Belém/PA, a criação do CMN visou contribuir para o 

aumento da presença militar terrestre na região amazônica oriental, em especial na 

foz do rio Amazonas, local de interesse estratégico para o Estado Brasileiro. O 

nascimento deste Comando ocorreu com a publicação da Portaria Nº 142, de 13 de 

março de 2013, do Comandante do Exército, sendo efetivada em junho do mesmo 

ano, com a assunção do comando por parte de seu primeiro comandante.  

A criação do CMN teve como objetivos, além do que já foi citado, a  

multiplicação das ações do Exército Brasileiro na região da Amazônia Oriental,  

visando, também, aumentar da capacidade operacional e proporcionar melhores 

condições de emprego da força naquela região. Essas ações estão diretamente 

ligadas à importância estratégica da foz do rio Amazonas e à diversidade de 

estruturas existentes na área desse novo Comando Militar, bem como da presença 

de grandes reservas minerais exploráveis. (COMANDO MILITAR DO NORTE, 

2018).    
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Figura 15 – Mapa com as OM do CMA e do CMN. 

 
Fonte: Secretaria Geral do Exército (SGEx), 2020. 

 
O advento do Comando Militar do Norte ensejou uma nova organização da 

Força Terrestre na região, passando para a subordinação do CMN a 8ª Região 

Militar, juntamente com suas OM subordinadas, e a 23ª Brigada de Infantaria de 

Selva, além de algumas Organizações Militares diretamente subordinadas.  

 
Tabela 02:  A estrutura do CMA e do CMN.

Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017). 

8. EFEITOS DA REESTRURAÇÃO DO COMANDO MILITAR DO NORTE  

A reestruturação do Comando Militar do Norte possibilitou a aplicação do 

Objetivo Estratégico do Exército 001, que busca contribuir com a dissuasão 
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extrarregional, ampliando a capacidade operacional, rearticulando e reestruturando a 

Força Terrestre na Área Estratégica da Amazônia (OEE 01 – SIPLEX 2020-2023). 

 

8.1.   A IMPLANTAÇÃO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA EM 

MACAPÁ-AP  

A rearticulação do Comando Militar do Norte proporcionou ao Estado Maior do 

Exército realizar a implantação da 22ª Bda Inf Sl, em Macapá- AP a “Brigada da Foz 

do Amazonas” como é conhecida a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, fortalece a 

presença do Exército Brasileiro em todo o território nacional, particularmente nas 

regiões de fronteira do País. A presença dessa Grande Unidade Operativa reforça 

as ações do Exército Brasileiro em uma região estratégica do País: a Amazônia 

Oriental Brasileira (BRASIL, 2018). 

Através da Portaria Nº 447 do Estado Maior do Exército, de 24 de outubro de 

2017, foi publicada a Diretriz para a Implantação do Comando e da Companhia de 

Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva. Isso se fez necessário para atender 

as seguintes demandas:  

 

(...) 3. OBJETIVOS  

 a. aumentar a capacidade operacional da Força Terrestre na Região 

Amazônica, dotando-a de mais uma brigada de selva.  

 b. potencializar, politicamente, a presença militar na foz do Rio Amazonas e 

no Estado do Amapá.  

 c. enquadrar as OM atualmente diretamente subordinadas ao Comando do 

CMN (Cmdo CMN), contribuindo para o aperfeiçoamento da estrutura militar. 

(BRASIL, 2017).  

A “Brigada da Foz do Amazonas” como é chamada a 22ª Brigada de 

Infantaria de Selva, fortalece a presença do Exército Brasileiro em todo o território 

nacional, particularmente nas regiões de fronteira do País. A presença dessa 

Grande Unidade Operativa reforça as ações do Exército Brasileiro em uma região 

estratégica do País: a Amazônia Oriental Brasileira (BRASIL, 2018). 

A 22ª Brigada de Infantaria de Selva possui a missão de cooperar na  

manutenção da soberania do Brasil na faixa de fronteira norte da Amazônia Oriental, 

participando do combate aos crimes transnacionais, ambientais e transfronteiriços; 
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cooperando com o desenvolvimento regional e a Defesa Civil, nas áreas do Amapá, 

Pará e Oeste do Maranhão. Além disso, desenvolve as seguintes ações: operações 

para defesa da Amazônia Oriental; Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 

e de apoio a grandes eventos;; ações cívico-sociais em apoio às instituições 

públicas e integração dos Estados em sua ARP; atividades de apoio logístico, de 

transporte de alimentos em auxílio à população que reside em áreas atingidas por 

calamidades naturais; e remoção de pessoas e materiais de área de risco. 

A constituição e a articulação da 22ª Bda Inf Sl ficou assim distribuída:  

             a. Comando da Brigada em Macapá-AP;  

b. Comando de Fronteira Amapá/34º BIS em Macapá-AP;  

c. 2° BIS em Belém-PA;  

d. 24º BIS em São Luís-MA;  

e. Companhia de Comando em Macapá-AP;  

f. Pelotão de Polícia do Exército em Macapá-AP; e  

g. Grupo de Operações de Inteligência (omitido). 

  

8.2 A OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA LOGÍSTICA OPERACIONAL DA REGIÃO 

AMAZÔNICA, CONTRIBUINDO COM A PRONTIDÃO LOGÍSTICA 

A logística possui importância capital para uma operação militar, pois ela é um 

requisito crítico para a obtenção do êxito. Ao longo dos séculos, diversos estudiosos 

da guerra abordaram a logística em seus trabalhos sobre a guerra, relacionando-a 

como fator essencial para a vitória nos campos de batalha. (FERREIRA, 2019, p.47) 

Sun Tzu alertou que: “Faz com que os víveres sejam saudáveis e 

abundantes. Se as tropas estiverem mal armadas, se os víveres escassearem, e se 

não tiveres previamente todos os suprimentos necessários, dificilmente vencerás” 

(SUN TZU, 2006, p. 38-39).  

A logística possui três níveis de planejamento e de execução similares aos 

níveis de planejamento e execução da guerra: estratégico, operacional e tático. 

Cabe destacar que esses níveis não são estanques, ocorrendo às vezes uma 

sobreposição. Argumentando essa afirmação, Kress destacou que:  

Da mesma forma que os três níveis de guerra – estratégico, 
operacional e tático, a logística também é dividida em três níveis 
correspondentes: logística estratégica, logística operacional e 
logística tática. Esses três níveis não são necessariamente disjuntos: 
existem áreas funcionais, às vezes bastante substanciais que 
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cruzam dois níveis adjacentes e constituem uma ligação entre os 
processos em ambos os níveis (KRESS, 2002, p. 17). 

 

Resumidamente, a logística estratégica se ocupa da construção e 

manutenção da infraestrutura nacional, incluindo as indústrias, serviços, rodovias, 

ferrovias, portos, aeroportos, energia. A logística operacional se encarrega das 

linhas de comunicação (LOC) que mantém o fluxo de suprimentos provenientes dos 

fornecedores externos ou do Território Nacional (TN) com destino às tropas dos 

escalões mais avançados no teatro de operações (FERREIRA, 2019, p.47). 

A logística tática é a logística responsável por garantir a manutenção 

do fluxo de suprimentos das diversas classes, desde os gêneros alimentícios, 

passando por combustíveis, equipamentos e munições, necessárias para as tropas 

no terreno. Dessa forma, a logística tática é a responsável pela sustentação do 

poder de combate da força militar, sendo considerada como um elemento essencial 

para a vitória. Nesse sentido, Kress destacou que “a logística tática sustenta as 

tropas, fornece-lhes matérias-primas (munições e combustível) e mantém seus 

equipamentos em condições de emprego” (KRESS, 2002, p. 26). 

Com o pensamento alinhado ao de Kress, Pagonis e Krause analisaram a 

logística nos níveis operacional e tático. Com relação à logística tática, esses dois 

autores compartilham da ideia de Kress sobre esse nível da logística, uma vez que 

para eles, a logística no nível tático é a responsável por garantir a sustentabilidade 

das forças e garantir o ritmo em desfavor do inimigo, exercendo o protagonismo na 

execução da batalha. Assim, Pagonis e Krause afirmaram que “no nível tático, a 

logística é usada para afetar a batalha em andamento” (PAGONIS; KRAUSE, 1992, 

p. 2).  

 A rearticulação do Comando Militar do Norte mitigou em grande parte os 

encargos logísticos em toda região da Amazônia, sobretudo na parte ocidental. Tal 

ação vem viabilizando, oportunidades para otimização da logística operacional à 

cargo da 12ª Região Militar, como a transformação do Centro de Embarcações do 

Comando Militar da Amazônia (CECMA), no 12º Batalhão de Transportes de Selva, 

previsto do Plano Estratégico do Exército (OEE- Aperfeiçoar o sistema logístico 

militar Terrestre PEEx 2020-2023). 

As atividades de logística na Amazônia apresentam maior grau de dificuldade 

em comparação com essas atividades executadas pelo Exército Brasileiro em outras 

regiões brasileiras, especialmente pela influência do ambiente em que são 
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executadas, razão pela qual a logística deverá ser pautada pela flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade (BRASIL, 2018, p. 15). 

A 12ª RM, sediada em Manaus, é subordinada ao Comando Militar da 

Amazônia (CMA). Possui o encargo de garantir o abastecimento para as OM 

localizadas no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e, em especial, para as 

unidades militares de Fronteira (MIRANDA, 2012, p. 111).  

Para isso, esse Grande Comando Logístico conta com o apoio de outras 

organizações militares do Exército Brasileiro situadas em Manaus, como o Centro de 

Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA) e o 12º Batalhão de 

Suprimentos (12º BSup). Excepcionalmente, o 4º Batalhão de Aviação do Exército 

(4ºBAvEx) poderá ser empregado nessa atividade de abastecimento de unidades de 

fronteira. Além desses meios orgânicos do Exército, a 12ª RM coordena o emprego 

dos aviões de transporte de carga/pessoal da Força Aérea Brasileira (FAB) por meio 

do Plano de Apoio à Amazônia (FERREIRA, 2019, p. 49). 

Para fazer frente às adversidades existentes no abastecimento e a fim de 

maximizar a eficiência dos recursos logísticos, é desejável que haja um elevado grau 

de integração entre as logísticas militar e civil, considerando-se a divisão das tarefas 

em função das capacidades de cada segmento, da normatização e padronização de 

procedimentos e da eliminação de redundâncias (BRASIL, 2018, p. 17). 

 Nessa perspectiva, a 12ª RM vem adotando práticas de gestão logística civil, 

como a contratação de meios de transporte civis, como aeronaves de pequeno porte 

e embarcações tipo balsa e rebocadores, visando a manutenção do fluxo de 

abastecimento para os Comandos de Fronteira. Cabe destacar que a terceirização 

de tarefas logísticas permite que empresas especializadas ampliem a sua eficiência 

e eficácia na prestação dessas tarefas (BRASIL, 2018, p. 18). 

A doutrina, organização e apoio logístico do CMN é realizada pela 8ª RM, a 

qual tem como missão síntese recompletar, alimentar, fardar, transportar e 

manutenir os equipamentos das OM daquele Comando, com ênfase no fornecimento 

de adequado padrão de operacionalidade do grande comando. 

O Escalão Logístico da 8ª RM (Esc Log/8ªRM) coordena as funções logísticas 

com a finalidade de prover o apoio necessário tanto à condução das operações 

militares, quanto à manutenção da vida vegetativa. O Esc Log/8ªRM também é 

encarregado por integrar as diversas Diretorias do Comando Logístico, atuando 

como facilitador na obtenção dos recursos e itens de suprimento demandados pelas 
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OM do CMN. Para tal, emprega as Organizações Militares Diretamente 

Subordinadas (OMDS) vocacionadas às funções logísticas de suprimento, 

manutenção e saúde.  

Uma das principais atividades conduzidas pelo Esc Log/8ªRM é coordenar a 

função logística transporte, junto ao 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup), que é a 

OM encarregada de operacionalizar os transportes, utilizando ampla intermodalidade 

e, integrando os modais rodoviário, aéreo e aquaviário, contando com apoio das 

Forças congêneres.  (EDUARDO,2020). 

 

 8.3 A OTIMIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS GRANDES COMANDOS NAS AÇÕES 

CONTRA AS AMEAÇAS NA REGIÃÕ AMAZÔNICA  

A restruturação do Comando Militar do Norte Promoveu uma redistribuição 

das áreas territoriais entre o do CMA e CMN, proporcionando uma maior capacidade 

de atuação dos grandes Comandos de Área na condução de atividades 

administrativas e operacionais pertinentes às suas áreas de responsabilidades. 

Ainda como diferença básica apresentada pelas duas Amazônias, a ocidental 

e a oriental, tem-se que os crimes ocorridos na região de fronteira também diferiam; 

na Amazônia Ocidental havia grande preocupação com o tráfico de drogas 

internacional, já que possui fronteiras com o maiores produtores de cocaína do 

mundo, a Colômbia, o Peru e a Bolívia. 

 Na Amazônia Oriental a grande problemática reside nas questões sociais, 

nas questões relacionadas à terra e aos garimpos ilegais, demandando muita vezes 

o emprego da tropa no contexto da Garantia da lei e da Ordem, e a ocorrência de 

crimes ambientais na região da fronteira (LOPES, 2019). 

Como parte de sua missão constitucional e atribuições elencadas na Lei 

Complementar Nr 97, do ano de 1999, principalmente com as alterações inseridas 

pela edição da Lei Complementar Nr 136, o Exército passou a ser empregado no 

combate aos delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira brasileira.  

Essa atuação pode ser desencadeada de maneira isolada ou em 

coordenação com outras Forças Armadas, ou ainda com outras instituições federais 

relacionadas aos problemas visualizados. Como exemplo de instituições voltadas 

para o combate aos delitos transfronteiriços e ambientais tem-se a Polícia Federal, a 
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Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares e Polícias Civis dos estados, além 

do IBAMA, ICMBio e DNPM.   

Como parte dessas ações, o Ministério da Defesa passou a desencadear, 

desde 2011, as Operações Ágata. A Operação Ágata se insere no contexto das 

Operações Interagências, nas quais as Forças Armadas atuam em conjunto com 

outras instituições federais, estaduais e municipais, visando reunir forças para maior 

efetividade das ações de segurança nos quase 17 mil quilômetros da faixa de 

fronteira brasileira (DEFESA, 2018). 

No mesmo contexto da Operação Ágata, o CMA passou a desencadear  

diversas operações em sua área de jurisdição para o combate aos crimes  

transfronteiriços em ambientais, sempre buscando operar conjuntamente e em  

ambiente interagências, utilizando-se da expertise das diversas instituições do  

Estado. São exemplos dessas operações a Operação Curare, Operação  

Curaretinga, dentre outras. O região prioritária para essas operações sempre foi a 

fronteira oeste do Brasil na área do CMA, principalmente por conta de seus países 

vizinhos que vivem problemas sociais de toda ordem que acabam por refletir no 

território brasileiro.  

Até a reestruturação do CMN, as operações desencadeadas pelo CMA 

contavam com o estabelecimento de um Comando Conjunto, normalmente baseado 

na cidade de Manaus, de onde todas as operações eram coordenadas, abrangendo 

ou não toda a sua área de responsabilidade. Nas oportunidades em que não se 

desencadeavam operações englobando toda o território sob responsabilidade do 

CMA, elas eram coordenadas pelas Grandes Unidades com responsabilidade de 

segurança da faixa de fronteira.  

Nesses termos é possível observar o vácuo existente na região da  

Amazônia Oriental, já que a única Grande Unidade dessa área é a 23ª Brigada de 

Infantaria de Selva, situada em Marabá no estado do Pará, a qual não tinha como 

subordinado nenhum Comando de Fronteira ou Unidade com responsabilidade 

sobre a fronteira. 

No período de transição da responsabilidade da área do CMA para o CMN 

ocorreram as Operações Ágata 7 e Ágata 8, que englobaram toda a fronteira da 

região amazônica, incluindo a fronteira dos estados do Amapá e Pará. Para as 

ações dessa operação foram empregados as Brigadas com responsabilidade sobre 

a faixa de fronteira e subordinadas ao CMA, exceção feita à fronteira do estado do 
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Amapá, local onde se empregou uma Unidade, notadamente o Cmdo Fron AP/34º 

BIS, o qual estava diretamente subordinado, à época, à 8ª Região Militar.  

A Brigada desdobrada no estado do Pará, mais próxima à Área de 

Operações, era a 23ª Bda Inf Sl, sediada em Marabá e com Unidades espalhadas 

pelo estado, que se encontrava a mais de mil quilômetros, em linha reta, do 

município do Oiapoque. Além de um menor escalão empregado na área de fronteira 

do Amapá, também não foram deslocados meios aéreos do 4º Batalhão de Aviação 

do Exército para a região onde estava sendo empregado o Cmdo Fron AP/34º BIS, o 

que dificultou sobremaneira a execução das operações na região.  

Em contraste com a Operação Ágata 7, quando o CMA era responsável por 

toda a região amazônica e tinha dificuldades em atender a todas as demandas de 

fronteira, o CMN conduziu a Operação Ágata 8, no ano de 2014 nas áreas de 

fronteira dos estados do Pará e Amapá com elevada prioridade. Nessa oportunidade 

foi deslocado o Comando da 23ª Bda Inf Sl para a região do município do Oiapoque, 

além de meios orgânicos da GU essenciais ao desenvolvimento das operações, 

como elementos da Companhia de Comunicações. Associado ao emprego de uma 

GU na região fronteiriça, foram disponibilizados, ainda, meios aéreos do 4º BAvEx 

que possibilitaram um melhor emprego das unidades na região e uma melhor 

abrangência da operação.  

Ainda na Operação Ágata 8 no ano de 2014, pode-se observar claramente o 

aumento do prestígio da área da Amazônia Oriental, então sob encargo do CMN.  

Nessa operação o então Vice-Presidente da República, acompanhado do Ministro 

da Defesa e do Comandante do Exército, visitou a Área de Operações baseada no 

município do Oiapoque para acompanhar as ações da operação, mostrando a 

importância estratégica da região e a importância da criação do último Comando 

Militar de Área.  

Em 2015 as operações desencadeadas comprovaram a intensificação das 

ações na região e uma maior importância estratégica evidenciada pelo CMN. A 

Operação Curare Oriental empregou uma Força Tarefa da Brigada de Infantaria 

Paraquedista, Força de Emprego Estratégico do Exército, baseada no 25º Batalhão 

de Infantaria Paraquedista, a qual saltou no rio Oiapoque e prosseguiu em 

operações na faixa de fronteira com a Guiana Francesa e com o Suriname. A 

Operação Ágata X empregou o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, sediado em 

Formosa/GO, na localidade do Oiapoque, realizando um deslocamento de uma 
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bateria que se enquadrou no contexto da operação e realizou tiro real na região, 

demonstrando a capacidade logística e operacional das Artilharia de Mísseis e 

Foguetes como elemento dissuasório da Força Terrestre (GUARINO,2019). 

A Operação Combinada na Faixa de Fronteira (2019) Segundo Brasil (2019), 

sob o comando da 22ª Bda Inf Sl, o CFAP/34º BIS realizou em abril de 2019, a 

Operação Tumucumaque. Foi uma operação combinada, conforme acordo militar 

bilateral, em que tropas, do Exército Brasileiro (22ª Bda Inf Sl) e dos Legionários 

Franceses, da Guiana Francesa, atuaram de forma coordenada para combater os 

delitos transfronteiriços e ambientais. 

 As ações constaram de patrulhamento e controle do Rio Oiapoque, no lado 

brasileiro da fronteira, patrulhamento do Rio Sikini pelos franceses, no seu lado da 

fronteira; deslocamento de parcela do Estado-Maior do 3º Regimento Estrangeiro de 

Infantaria Francês para o Destacamento Especial de Fronteira de Vila Brasil (BR) a 

fim de compor o Posto de Comando Combinado; execução de patrulhamento fluvial 

na calha do Rio Marupi; e o controle de embarcações no Rio Oiapoque em conjunto 

com as tropas legionárias francesas. (GUARINO,2019). 

 

 

8.4 MAIOR APROXIMAÇÃO POLÍTICA ENTRE A FORÇA TERRESTRE E OS 

PODERES EXECUTIVOS DOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ 

Paralelo ao desencadeamento de operações, a ativação do CMN  

proporcionou uma maior aproximação política entre a Força Terrestre e os  

Governados dos estados do Pará e Amapá, os quais se posicionam como grandes 

interessados na manutenção da segurança em suas fronteiras, e por conseguinte na 

Unidades da Federação que administram. Desta feita, o Comando Militar do Norte 

passou a participar das ações governamentais de forma mais contundente, naquilo 

que lhe cabia, em apoio aos Governos Estaduais. Isso pode ser observado com a 

inauguração do Colégio Militar de Belém (CMBel), intensamente negociado com o 

então Governador do Pará e que trouxe um incremento educacional ao estado.  

Da mesma forma, a aproximação com o Governo do Estado do Amapá 

possibilitou uma maior integração com as agências estaduais, o que irá conduzir à 

uma maior abrangência das ações do EB junto a sociedade amapaense e em 

assuntos correlatos com os objetivos nacionais permanentes. 
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A reestruturação do CMN proporcionou um incremento no desenvolvimento 

econômico e psicossocial do estado do Pará quando coordenou junto a outros 

órgãos do governo federal a conclusão da Rodovia BR 163 (Cuiabá –Santarém). 

Para que a obra fosse concluída, a Diretoria de Obras de Cooperação, do 

Departamento de Engenharia e Construção, do Exército Brasileiro, responsável 

pelas obras de cooperação com os governos federal, estaduais e municipais, 

designou o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), localizado em 

Santarém-PA, para realizar o trabalho, trecho de 65 quilômetros entre as cidades de 

Novo Progresso e Morais Almeida, ambas no estado do Pará. 

A BR-163, neste trecho, corta uma das regiões mais importantes da 

Amazônia, do ponto de vista do potencial econômico, diversidade biológica, riquezas 

naturais, diversidade étnica e cultural. A paisagem engloba biomas como Floresta 

Amazônica, Cerrado e áreas de transição além das importantes bacias hidrográficas: 

Amazonas, Xingu, Teles-Pires, Tapajós e Iriri. Dessa riqueza natural dependem 

cerca de 2 milhões de habitantes. (MEIO AMBIENTE, 2020) 

Assim, com relação às ações e execução de operações militares sob 

responsabilidade do CMN, observa-se a maior prioridade estabelecida  

pelo CMN em relação às mesmas, sempre empregando grandes efetivos e  

proporcionando às unidades envolvidas os meios necessárias ao patrulhamento das 

fronteiras e ao cumprimento da missão constitucional na área. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou responder ao problema apresentado: em que medida o 

redimensionamento da estrutura do Exército Brasileiro, por meio da reativação do 

Comando Militar do Norte, alicerçados no Pensamento Geopolítico Brasileiro, 

Política e Estratégia de Defesa Nacional, contribuiu para minimizar a narrativa de 

internacionalização da Amazônia Legal?  

Para isso, foi demonstrada a diretriz de pensamento geopolítico deixado pelos 

pensadores brasileiros, evidenciando a importância da região Amazônica e 

preocupação de povoa-la, à semelhança das demais áreas do território nacional, 

afim de que se possa, por meio da presença do Estado, estabelecer projeções para 

os setores periféricos. 
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 Buscou-se apresentar os principais recursos naturais estratégicos existentes 

na Amazônia brasileira, identificando a região como detentora das maiores riquezas 

naturais ainda inexplorada no Brasil. O que aumenta ainda mais a necessidade de 

politicas estratégicas para proteção desse imenso e valioso legado. 

 Ressaltou-se, que essa porção do território ainda não se encontra 

profundamente integrada ao restante do país, sofrendo forte assédio de agentes 

antrópicos que ameaçam os recursos estratégicos, contribuindo para o 

enfraquecimento do poder nacional e ensejando questionamentos externos quanto à 

capacidade de proteção do Estado brasileiro sobre essa imensa área. 

Nesse sentido, este estudo demonstrou intensa presença atuadores 

internacionais que tem criado uma suposta falta de capacidade brasileira em 

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

nacional, e criando-se imbróglios nas relações internacionais do país. 

Foram apresentadas, também, a legislações consubstanciadas em conceitos 

basilares da Política Nacional de Defesa, que vem norteando diversas aplicações da 

Estratégia de Nacional de Defesa. Tais legislações buscam o emprego sinérgico das 

Forças Armadas com as diversas agências envolvidas na proteção dos recursos 

naturais na Amazônia. Dessa forma, conclui-se que o Estado brasileiro possui em 

seus documentos legais a previsão da proteção do meio ambiente bem como uma 

gama de órgãos que desempenham o papel de proteção dos recursos naturais 

estratégicos. 

Foi apresentada a constante preocupação do comando das Forças Armadas, 

em especial, o Exército Brasileiro que, elaborando hipóteses de emprego, face as 

ameaças internacionais; e como forma de contribuição com o desenvolvimento 

socioeconômico do país, busca estruturar e ordenar suas organizações militares nos 

pontos estratégicos da Região Amazônica.  

Nesse contexto, foi evidenciada a restruturação do Comando Militar do Norte, 

em atendimento a estratégia da presença nacional; fato que notabilizou a 

preocupação do Estado Brasileiro, ao equilibrar as demandas operacionais entre o 

Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte, projetando no cenário 

nacional e internacional o poder nacional expressado por sua vertente militar.  

Conclui-se, a reativação do Comando Militar do Norte demonstra um dedicado 

empenho das ações estratégicas nacionais ligadas a defesa dos objetivos nacionais 

permanentes. Tal fato pode ser evidenciado pela ativação do comando da 22ª 



69 

 

Brigada Infantaria de Selva, na cidade de Macapá-AP.  

Esta grande Unidade, tem como principal missão coordenar as atividades 

operacionais de suas organizações militares subordinadas, bem como, contribuir 

para a solução dos óbices da região, proporcionando o desenvolvimento 

socioeconômico e materializando a presença do poder nacional principalmente nas 

áreas de fronteiras com a Guiana Francesa, Suriname e Guiana. 

Outra inferência que se pode atribuir a reativação do Comando Militar do Norte 

é a aproximação política da Força Terrestre com o poder executivo e legislativo dos 

estados do Pará, do Amapá e Maranhão. A presença de um comando de oficial 

General-de-Exército, membro do Alto Comando do Exército, propiciou o 

estreitamento de tratativas com os representantes políticos dos estados, na busca 

de realização de parcerias para estabelecimento de melhorias das condições de vida 

da população dessa região, como a criação do Colégio Militar de Belém. 

Conclui-se que, a reativação do Comando Militar do Norte trouxe para a Região 

Amazônica inúmeras melhorias, que não se limitaram ao escopo militar. Sua 

representatividade perpassa todas as expressões do poder nacional permitindo o 

fortalecimento das relações entre a sociedade e as representações do Estado 

Brasileiro, mitigando os problemas e óbices existentes na região, promovendo a 

integração regional e, por conseguinte, oportunizando o crescimento 

socioeconômico e tornando, dessa forma, infundada, qualquer narrativa de 

internacionalização da Região Amazônica. 
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