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RESUMO 

 

O presente estudo discute a geopolítica da região amazônica na atualidade, 

expondo paradigmas que devem ser rompidos dentro de modelos hegemônicos 

pensados para o desenvolvimento regional e global. A Amazônia passa a ser um 

território de cobiça por diversas potências do sistema internacional, sendo assim, a 

finalidade deste projeto é discutir justamente a posição geográfica da Amazônia, 

bem como sua importância geopolítica para o Brasil. Para isso, a fim de apresentar 

uma sólida contextualização, a primeira parte do estudo explicará o histórico da 

questão Amazônica, como se formou o território ao longo dos anos, bem como foi 

estruturado o seu planejamento regional. Posteriormente, se explorará os conceitos 

geopolíticos fundamentais para esse estudo, utilizando autores da geopolítica 

clássica, como Halford John Mackinder, Friedrich Ratzel, dentre outros. Por fim, a 

partir de uma nova ordem mundial, este projeto irá estudar as políticas de defesa da 

região Amazônica no atual período da globalização, marcado pelo século XXI, 

compreendendo como os projetos de segurança da região Amazônica, como o 

Calha Norte, SIVAM/SIPAM, atuaram e atuam para desenvolver ecologicamente, 

preservar, e proteger esse bioma brasileiro. Este estudo se estruturará em uma 

metodologia de pesquisa exploratória, utilizando fontes bibliográficas para sua 

fundamentação, como referência principal o livro da pesquisadora e Geógrafa Bertha 

Becker denominado Amazônia, Geopolítica na virada do III milênio.  

 

Palavras-Chave: Geopolítica; Amazônia; Fronteiras; Políticas de defesa.  
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INTRODUÇÃO 

Desde o período do regime militar (1964-1985) as preocupações com a 

Amazônia Brasileira aumentaram na medida em que se observaram crescentes 

tentativas de internacionalização da região. A partir do dado momento, houve uma 

preocupação do Ministério das Relações Exteriores, especificamente do núcleo de 

decisão da defesa nacional e também das Forças Armadas com a região 

amazônica, e os olhos se voltaram para sua proteção e preservação. Levando em 

conta sua abundância em recursos naturais estratégicos como a biodiversidade, rios 

com água potável, minerais, e um solo fértil com uma agricultura variada, dentre 

outros, nasce o temor com relação das prováveis ameaças de internacionalização 

da área amazônica ou da imposição de uma soberania relativa aos Estados 

Amazônicos.  

As transformações em curso na Amazônia1 não são meros reflexos da 

globalização. Pelo contrário, uma intensa dinâmica desde fins do século XX gerou 

profundas mudanças estruturais na região, que tendem a alterar o seu papel no 

cenário nacional. Enquanto em nível global a Amazônia se transforma em fronteira 

do capital natural do uso científico-tecnológico da natureza, a dinâmica da economia 

do uso da terra e do planejamento no Brasil tem ainda maior influência no novo 

significado geopolítico da região em nível doméstico: ela tende a não ser mais a 

grande fronteira de expansão territorial demográfica e econômica nacional, segundo 

BECKER (2010, p.73) 

A partir de 1964, a geopolítica da Amazônia começa a ser salientada pelos 

diplomatas, governantes, militares e acadêmicos com uma maior frequência, e seus 

estudos passam a ganhar mais notoriedade e visibilidade. Sendo assim, é 

fundamental estudá-la. Ao que diz respeito à composição territorial do Brasil, 

somente a região amazônica ocupa mais de 50% da geografia nacional e, de forma 

alguma, pode ser deixada de lado na formulação de políticas públicas para 

desenvolvimento e defesa do Estado Brasileiro ou na composição de estratégias 

para sua a inserção internacional.  

                                                           
1 Trata-se aqui da Amazônia Legal, que corresponde às áreas localizadas ao norte do paralelo 16º S (Mato 

Grosso) e 13º S (Tocantins), além da porção do meridiano 44º W do estado do Maranhão. 
Corresponde a 57,4% da área total do Brasil.  
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A compreensão de que as potências globais cobiçam a Amazônia requer uma 

análise do campo da Geopolítica, subciência que discute o Estado enquanto 

organismo geográfico, ou seja, é o estudo da relação intrínseca entre a geografia e o 

poder (HORTA, 2006). Pesquisadores como Terezinha de Castro, Meira Filho e 

Golbery, desde a primeira metade do século XX, dedicaram seus estudos à 

geopolítica, assim tentaram compreender como o governo poderia criar condições 

para defender o território brasileiro. Ao se pensar as questões de fronteiras de todo 

território Amazônico, incluindo a Pan-Amazônia2, Golbery Couto e Silva (1911-1987) 

salienta o vazio demográfico amazônico, levando-o a traçar uma estratégia de 

povoamento da região. A Amazônia é um problema transnacional, pois a floresta 

não está inteiramente no território brasileiro. Há grandes partes no Peru, Bolívia, 

Venezuela. (CURADO; 2011, p.9) 

 A questão do vazio demográfico é elencada por Golbery, 

 Não o preocupava o fato dos centros de poder dos países amazônicos 

vizinhos estarem geograficamente mais próximos às fronteiras políticas 

amazônicas do Brasil do que os grandes centros brasileiros. Golbery leva 

em conta a baixíssima densidade populacional das zonas de fronteira, 

aliado à sua condição militarmente desguarnecida, sem que isso, 

entretanto, represente iminente ameaça à soberania nacional, pois 

considera que Manaus, ainda que relativamente distante, é o centro 

geográfico da Amazônia continental.  

A região amazônica é notoriamente abundante em potenciais fontes para 

geração de riquezas. Este tesouro de proporções continentais ao longo da história 

alternou ciclos de exploração governamental com momentos de quase abandono. 

Foram plurais os modos e a intensidade das ações do Estado brasileiro no intuito de 

explorar e desenvolver a região (NASCIMENTO, 2013), contudo os mais expressivos 

projetos para o bioma Amazônico começam na gestão do Presidente José Sarney 

(1985-1990) como primeiro gestor nacional. Ao que se refere a políticas de defesa, 

será necessário um destaque a dois programas de proteção à Amazônia, sendo 

                                                           
2
 A Pan-Amazônia envolve os países que têm a floresta amazônica em seu território. Colômbia, Peru, Venezuela, 

Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname, além do Brasil. 
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eles: Programa Calha Norte3 e o Sistema de Vigilância da Amazônia4, programas de 

grande importância para a segurança e manutenção do território nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Criado em 1985 pelo Governo Federal, o Programa Calha Norte tem como objetivo principal a manutenção da 

soberania da Amazônia, contribuindo com a promoção de seu desenvolvimento ordenado e sustentável. 
4
 O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) faz parte Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), 

responsável pelo controle ambiental, o desenvolvimento regional, o controle do tráfego aéreo, a coordenação de 
emergências, o monitoramento das condições meteorológicas e o controle de ações de contrabando 

http://calhanorte.defesa.gov.br/
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OBJETIVOS 

O objetivo do presente projeto é estudar diante de uma perspectiva 

internacional, a posição geopoliticamente estratégica da região amazônica e seus 

recursos naturais essenciais para o desenvolvimento econômico do século XXI. Este 

estudo irá buscar, a partir de uma postura multidisciplinar entre as Relações 

Internacionais, Ciência Política e Geografia, explicar os motivos pelos quais a 

Amazônia hoje deveria ser uma prioridade para políticas públicas de defesa 

nacional, e de que forma os governantes lidam e as utilizam para que possa surgir 

efeito em um cenário internacional multidimensional e cheio de interesses.  

É preciso fazer a compreensão do contexto histórico e as mudanças ocorridas 

estruturalmente na Amazônia após os anos 60, bem como os conflitos político-

administrativos e os confrontos com modelos de desenvolvimento ditados para a 

Amazônia – conservacionista e desenvolvimentista ou endógeno e exógeno- que 

são conflitantes entre si, e geram diferentes interesses econômicos e políticos.  

Cabe também, o estudo da regionalização como estratégia para o 

desenvolvimento, e entender a divisão da Amazônia em três macros-regiões: 

Amazônia Central (que se estende do centro do Pará e extremo norte de Mato 

Grosso) e a Amazônia Ocidental (que corresponde aos estados do Amazonas e 

Roraima e à maior parte do Acre, com imensas áreas florestais, disponibilidade de 

águas e de recursos minerais) e Pan-Amazônia que corresponde a área da floresta 

amazônica fora do território brasileiro, em países como Colômbia, Peru, Venezuela, 

Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname. 

Por fim, após o estudo dos dados citados acima, este projeto se focará em 

compreender a geopolítica da Amazônia no período da Globalização, que data o 

século XXI, e entender como os projetos de segurança formulados para a região 

causaram impacto para a proteção e o desenvolvimento ecológico do território.  
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METODOLOGIA 

 

Os objetivos visados serão alcançados por meio de uma pesquisa 

exploratória, procurando, por meio de uma investigação aprofundada, analisar e 

esclarecer o tema. O procedimento técnico de pesquisa será a bibliográfica, 

buscando a fundamentação a partir de artigos científicos, será feita a análise de 

obras de cunho histórico e informativo sobre as questões da Amazônia, política e 

Relações Internacionais. A técnica de pesquisa qualitativa será utilizada, levantando 

dados sobre as questões históricas e de formação do bioma amazônico, sua 

formação geográfica, política e populacional, indicando o caminho para tomada de 

decisões e trazendo conhecimento da região no âmbito geopolítico.  
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DESENVOLVIMENTO 

Para entender o novo lugar da Amazônia5 no cenário internacional e nacional 

é necessário analisar sua formação historicamente construída. Estudar a geopolítica 

amazônica e seus recursos estratégicos que influenciam o atual século, gerando 

cobiça internacional por outras potências, implica em entender como as ações do 

passado geraram impactos no território amazônico. 

Para isso, é preciso compreender que três grandes períodos se distinguem na 

formação territorial da região, sendo: Formação Territorial (1616-1930); 

Planejamento Regional (1930-1985); A Incógnita da Heartland6 (1985-atualmente). 

1.1 Formação Territorial da Amazônia 

Entre 1616 e 1777, efetuou-se a apropriação lenta e gradativa do território, 

estendendo-se a posse portuguesa para além da linha de Tordesilhas e tendo como 

base econômica exportação das “drogas do Sertão”. O delineamento do que é hoje 

a Amazônia se fez somente entre 1850 e 1899, sob a preocupação imperial com a 

internacionalização da navegação do grande rio, e o “boom” da borracha. 

Finalmente, completou-se a formação territorial com a definição dos limites da região 

entre 1899 e 1930, em que se destacou o papel da diplomacia nas relações 

internacionais, e do Exército no controle interno do território, BECKER (1995, p.24) 

Tratando-se da formação da região, três elementos principais ganham 

relevância e notoriedade. O primeiro refere-se à ocupação tardia dependente do 

mercado externo. Tanto a Amazônia quanto a Pan-Amazônia7, por estarem 

                                                           
5
 Trata-se aqui da Amazônia Legal, que corresponde às áreas localizadas ao norte do paralelo 16º S 

(Mato Grosso) e 13º S (Tocantins), além da porção do meridiano 44º W do estado do Maranhão. 
Corresponde a 57,4% da área total do Brasil.  
6
 Esse conceito, proposto por Sir Halford Mackinder em 1904 para a massa continental eurasiana, 

fundamenta-se em extensão territorial, auto-defesa recorrente de feições geográficas no seu entorno 
– altas montanhas, mares gelados e possibilidades de grande mobilidade interna – que lhe atribuíram 
condições para exercer o poder mundial 
7
 A Pan-Amazônia envolve os países que têm a floresta amazônica em seu território. Colômbia, Peru, 

Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname, além do Brasil. O movimento social se 
apropriou desse conceito como sendo um conceito de luta desses povos. Porque a Amazônia não é 
só uma questão física e geográfica, mas são povos que enfrentam os mesmos problemas de viverem 
e sobreviverem numa das últimas reservas de floresta tropical úmida no mundo, e também uma das 
últimas reservas dessa biodiversidade. Os países da Pan-Amazônia sofrem grandes pressões de 
setores empresariais, uma série de interesses econômicos pelas riquezas materiais do lugar, seja 
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geograficamente localizadas em regiões fronteiriças, favoreceram a expansão do 

comércio marítimo das empresas europeias, formando-se essas regiões como as 

mais antigas periferias da economia-mundo capitalista. Nestas regiões a exploração 

dos recursos naturais como a água potável, minerais, plantas medicinais, a fauna e 

flora em geral, fizeram com que a economia de fronteiras ganhasse relevância. 

O segundo elemento se baseia na importância da Geopolítica. A Geopolítica 

pode estar ligada à interesses econômicos. Porém, ao se tratar da região 

Amazônica, o caráter de atuação político-ideológico do governo português e, 

posteriormente do governo brasileiro, são de muita importância. Segundo Becker 

(2010),  

A atuação do governo português, e depois brasileiro, que conseguiram 
controlar o território sem correspondente aumento da população e do 
crescimento econômico, isto é, sem uma base econômica e populacional 
estável, capaz de assegurar a soberania sobre a área. O controle do 
território foi mantido por um processo de intervenção em locais 
estratégicos – fortes na emboscada do grande rio e de seus principais 
afluentes -, pela posse gradual da terra (uti possidetis) e pela criação de 
unidades administrativas diretamente vinculadas ao governo central. 
(BECKER, 2010: p.24) 

O terceiro elemento se refere à experiência e confronto de modelos de 

ocupação territorial. Aqui, é importante distinguir duas concepções: a primeira diz 

respeito ao privilégio das relações com a metrópole, visão externa ao território, 

ocorreu na era do Marques de Pombal durante a Colônia, no Império. A outra é 

baseada no contato com os habitantes do local, uma visão interna, privilegiando a 

autonomia e o crescimento endógeno. Até os dias atuais, a formação do território 

Amazônico foi marcada pela extração de produtos locais destinados à exportação, 

seu controle de território e seus modelos de ocupação.  

1.2 Planejamento Regional (1930-1985) 

Ao se tratar de Planejamento Regional, não se pode deixar de salientar a 

importância do Ciclo da Borracha para a região amazônica. A borracha passou a ter 

uma importância grandiosa nas atividades industriais desde o início da Revolução 

Industrial, no século XVIII. No final do século XIX, início do século XX, aconteceu o 

primeiro Ciclo da Borracha na Amazônia, com seu apogeu entre 1879 e 1912, 

                                                                                                                                                                                     
minério, madeira, biodiversidade. A Pan-Amazônia é uma categoria de luta e a construção de uma 
identidade para a luta. 
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devido, principalmente, ao surgimento do automóvel. O cenário amazônico se 

modificara continua e rapidamente nos primórdios de 1900, movido pelas relações 

econômicas, em face da crescente incorporação da borracha2 como matéria-prima 

na indústria internacional, a qual se expandia com o implemento de novas 

tecnologias e fontes energéticas, pois, “nas últimas décadas do século XIX, essas 

conexões intensificaram-se, possibilitando a incorporação da Amazônia como parte 

do crescente mercado internacional” (DAOU, 2000, p.15). Principalmente pelo seu 

uso industrial, as seringueiras, árvore típica da região Amazônica, foram muito 

exploradas, e o território Amazônico cada vez mais cobiçado.  

Devido às seringueiras, a Amazônia ganhou notoriedade. A fase inicial do 

planejamento regional (1930-1985) corresponde à implantação do Estado Novo por 

Getúlio Vargas. No dia 09 de outubro de 1940, o então presidente Vargas proferiu o 

discurso do Rio Amazonas. Em seu discurso, salientou a importância do sentimento 

de nacionalidade por parte dos brasileiros por este vale tão rico em território e em 

diversidade. Vargas promoveu a Amazônia com a consciência que se tratava de 

uma parte do Brasil tão peculiar e desejada. O próprio presidente elucida que a 

região era a “Terra do futuro, o vale da promissão na vida do Brasil de amanhã”.  

 Senhores, ver a Amazônia é um desejo de coração na mocidade de todos os 
brasileiros. Com o primeiro conhecimento da pátria maior, este vale maravilhoso 
aparece ao espírito jovem simbolizando a grandeza territorial, a feracidade 
inigualável, os fenômenos peculiares à vida primitiva e à luta pela existência em 
toda sua pitoresca e perigosa extensão. É natural que uma imagem tão forte e 
dramática da natureza brasileira seduza o povo e as imaginações moças, 
prolongando-se em duradouras ressonâncias pela existência em fora, através dos 
estudos dos sábios, das impressões dos viajantes e dos artistas, igualmente 
presos aos seus múltiplos e indivisíveis encantamentos. (FILHO, 1942; p.12) 

Tão importante quanto o discurso do Rio Amazonas foi a chamada “Marcha 

para o Oeste”, também proferido pelo então Presidente Vargas no ano de 1938. A 

Marcha incorporou, segundo Vargas, o “verdadeiro sentido de Brasilidade”.  

O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para oeste. No 

século XVIII, de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e 

fez da América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá 

teremos de ir buscar: os vales férteis e vastos, o produto das culturas 

variadas e fartas; das estradas de terra, o metal com que forjara os 

instrumentos da nossa defesa e de nosso progresso industrial. (VARGAS, 

1938, p.124)  
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Incentivou a ocupação e o progresso de todas as regiões do Norte do país 

(futuramente com o foco no Amazonas) que sofriam com o vazio demográfico, 

incentivando a migração. Criou, também, colônias agrícolas, incentivando a pecuária 

e a agricultura. A reforma agrária teve um foco grandioso nesse período e a 

construção de muitas estradas foram planejadas. Porém, as ações de planejamento 

e maior desenvolvimento começaram a ganhar maior notoriedade no governo de 

Juscelino Kubitschek com a implantação das rodovias Belém-Brasília e Brasília-

Acre, decorrente de dois planos de muita evidência em seu governo: “Energia e 

Transporte” e “Cinquenta anos em Cinco”. Entre 1950 1960, a população regional do 

estado do Amazonas cresceu de 1 para 5 milhões.  

 Porém, foi somente entre 1966 e 1985 que se inicia o planejamento regional 

efetivo da região. Desde o final do século XX os métodos para se utilizar a 

agricultura e a agropecuária começaram a se modernizar de uma forma perceptível, 

maquinários começaram a ser usados e, assim, o trabalho braçal foi em grande 

parte substituído. Isso fez com que pequenos produtores residentes no Nordeste e 

Sudeste do país migrassem em busca de novas oportunidades. Assim, a ocupação 

da Amazônia ganha relevância em meio a esse cenário de conflitos sociais. Um dos 

meios da aceleração e da ocupação regional da Amazônia é decorrente da criação 

da Zona Franca de Manaus (ZFM), um pólo industrial em meio à economia 

extrativista, sendo um ponto de grande estratégia nacional uma vez que está 

próxima as fronteiras do Norte do país. Um dos meios de ocupação implementada 

na Amazônia, foi chamada por Henri Lefebvre, 1978 de “produção do espaço pelo 

Estado”. Segundo o autor, após a construção do território, fundamento concreto do 

Estado, este passa a produzir um espaço político, o seu próprio espaço, para 

exercer o controle social, espaço constituído de normas, leis, hierarquias. Para tanto, 

impõe sobre o território uma malha de duplo controle – técnico e político – 

constituída de todos os tipos de conexões e redes, capaz de controlar fluxos e 

estoques, e tendo as cidades como base logística para a ação.  

 Muitos projetos e muitos investimentos foram feitos na Amazônia como forma 

de acelerar e atrair a migração. Rodoviárias foram criadas, redes de 

telecomunicações, início de um mercado de trabalho, principalmente com a criação 

da Zona Franca de Manaus, dentre outros. Porém, o cenário internacional naquele 

momento não era estável. Financeiramente, as taxas de juros no mercado externo 
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subiam de forma acentuada e, o primeiro8 e segundo9 choque do petróleo 

contribuíram para a dívida externa se agravar. Sendo assim, os investimentos não 

perduraram por muito tempo na região, sendo o último grande projeto a Calha 

Norte10. Durante o período de 1966 a 1985, Bertha Becker salienta que 

internacionalmente os nossos únicos problemas não eram apenas as elevadas taxas 

de juros e as possíveis crises econômicas. Em nível continental, principalmente duas 

preocupações se faziam presentes. Segundo Becker, 

A migração nos países vizinhos para suas respectivas Amazônias que, pela 
dimensão desses países, localizam-se muito mais próximo dos seus centros vitais, 
e a construção da Carretera Bolivariana na Marginal de La Selva, artéria 
longitudinal que se estende pela face do Pacífico na América do Sul, significando 
a possibilidade de vir a capturar a Amazônia continental para a órbita do Caribe e 
do Pacífico, reduzindo a influência do Brasil no coração do continente. Finalmente, 
em nível internacional, vale lembrar a proposta do Instituto Hudson de transformar 
a Amazônia em um grande lago para facilitar a circulação e a exploração de 
recursos, o que certamente não interessava ao projeto nacional. (BECKER, 2010: 
p.26) 

Deste intenso período, pode-se levar como lição, a grande violência com a 

qual foi implementada a política de controle da região, tratando o espaço da rica 

floresta como um lugar apenas para se obter riquezas, com imenso desrespeito as 

diferenças sociais e ecológicas que ali existem. Os efeitos foram devastadores para 

a região, foram destruídos gêneros de vida e culturas locais historicamente 

construídas. Lições de como não planejar a região. 

 

 

                                                           
8
 No final de 1973, o preço do barril de petróleo foi aumentado excessivamente pelo cartel formado 

pelos países exportadores. Grande parte das economias mundiais entrou em recessão a partir de 
1974. Como consequência, o comércio internacional se contraiu e os preços das exportações 
brasileiras despencaram. 
9
 No final 1979, o preço do barril de petróleo aumentou novamente. As principais taxas de juros 

internacionais também se elevaram. Isto aumentou o valor das importações e os juros da dívida 
externa. O governo foi obrigado a retirar os subsídios aos exportadores para reduzir seu gasto. Para 
compensar o déficit da balança comercial, a taxa de câmbio foi fortemente desvalorizada em 
dezembro de 1979.Por causa da desvalorização cambial, as importações de petróleo ficaram mais 
caras, contribuindo para o aumento da inflação. 
10 Criado em 1985 pelo Governo Federal, o Programa Calha Norte tem como objetivo principal a 

manutenção da soberania da Amazônia, contribuindo com a promoção de seu desenvolvimento 
ordenado e sustentável. O programa, entretanto, transcende em muito o aspecto de vigilância. Sob a 
coordenação do Ministério da Defesa, e com intensa participação das Forças Armadas, o Calha 
Norte busca atender às carências vividas pelas comunidades locais, por meio da realização de obras 
estruturantes, como a construção de rodovias, portos, pontes, escolas, creches, hospitais, poços de 
água potável e redes de energia elétrica. 
 

http://calhanorte.defesa.gov.br/
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
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1.3 A Incógnita da Heartland (1985 - atual)  

Dois processos opostos têm como marco o ano de 1985. Por um lado, o 

esgotamento do nacional desenvolvimentismo inaugurado na era Vargas com a 

intervenção do Estado na economia e no território, cujo último grande projeto na 

Amazônia é o Calha Norte. Por outro lado, neste mesmo ano, um novo processo tem 

início com a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, simbolizando um 

movimento de resistência das populações locais – autóctones e migrantes – à 

expropriação da terra (BECKER, 2010: p. 27) 

Desde os anos 1960 a Amazônia vem sofrendo transformações que a fizeram 

não ser mais a mesma desde então. A conectividade trazida com a modernidade é 

uma característica que permite a região comunicar-se internamente em âmbito 

nacional e internacional, quebrando sua condição de grande “ilha”. Houve um 

acréscimo e diversificação da população devido a intensas políticas de migrações. 

Cabe salientar a industrialização como forma de mudança estrutural, pois acarretou 

em desterritorialização e danos ao meio ambiente, além da região ocupar o segundo 

lugar no país na exploração mineral e o terceiro lugar na produção de bens de 

consumo duráveis. A urbanização também teve importante papel na mudança da 

região pois promove o desflorestamento e gera conflitos sociais e ambientais. A 

briga por terra é crescente.   

O conflito de interesses é tão crescente que faz com que a região se torne 

cada vez mais um lugar de extrema cobiça, desnaturalizando a questão ambiental e 

crescendo o interesse de diferentes grupos na economia advinda da exploração da 

Amazônia. Devido a todos os processos de mudanças, regionais e nacionais, o 

povoamento da região se altera. Segundo Becker,  

O uso da terra se distingue em três grandes padrões: 1º) A reprodução do ciclo de 
exploração da madeira/expansão da pecuária/desflorestamento; 2º) As 
experiências sustentáveis do extrativismo florestal e pesqueiro tradicional 
melhorados; 3º) A agropecuária capitalizada. Em sua essência, tais processos 
constituem um jogo de forças cujo poder de afirmação é difícil de ser previsto, 
razão pela qual a fase atual do povoamento da Amazônia constitui uma incógnita. 
(BECKER, 2010: p. 31) 

2. Definindo uma Nova Ordem Global 

De maneira histórica, sempre houve a divisão do mundo em regiões 

localizadas de forma estratégicas e protegidas militarmente para aproveitar da 
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melhor forma os recursos naturais imprescindíveis à sobrevivência do homem e para 

dar continuidade ao desenvolvimento econômico das regiões. Por decorrência da 

supremacia militar, muitos Estados implementaram e mantiveram o domínio sobre 

territórios importantes, caracterizados por ambientes com grande diversidade em 

recursos naturais e estratégicos. Nesse contexto, cabe salientar um importante 

estrategista do ramo da Geopolítica que explicaram a questão do poder territorial. 

Ratzel define o Estado como um organismo vivo, 

A obra de Ratzel pode ser sintetizada pelo trinômio Estado – 

posição – dinâmica. No mínimo, o primeiro elemento é indiscutível: toda a 

teoria ratzeliana parte e desemboca no Estado, um Estado síntese e 

produto da sociedade, como se disse, de caráter hegeliano, que 

transcende seus aspectos meramente legais. Porém, um Estado que tem 

como componente fundamental o solo, ou se quisermos, o espaço. Isto 

não significa unicamente extensão espacial, mas também, e sobretudo, a 

relação entre o espaço e a sociedade que nele vive. (FONT & RUFI, 2006, 

p. 58)  

Segundo ele, a força do Estado se dá através do espaço e suas diversas 

características -disponibilidade de água potável, relevo, clima e disponibilidade de 

recursos naturais, dentre outros. 

2.1 A Amazônia e a Globalização 

 No final do século XX e início do século XXI, a globalização mudou a forma da 

condução das relações pessoais e interestatais. Nacional e Internacionalmente, as 

economias ficaram cada vez mais próximas e dependentes, o papel do Estado foi 

redefinido, e neste contexto, alterou-se o significado da Amazônia. Um quinto da 

disponibilidade mundial de água doce (17%) e um terço das florestas mundiais 

latifoliadas estão presentes no território amazônico. Por este motivo, a Amazônia é 

considerada como um coração ecológico, uma Heartland. Segundo John H. 

Mackinder, o Heartland foi definido originalmente como um e vasto território, com 

amplo potencial para a agricultura, pecuária, extrativismo ou assentamento de 

grupos humanos (MACKINDER,1999, p.44). Rica em recursos naturais de toda 

sorte, além de terras férteis ou potencialmente agricultáveis, vastas reservas de 

recurso hídricos, planícies, estepes e florestas. Este conceito é aplicável a Amazônia 



15 
 

  

por conta de suas extensas florestas, sua região geograficamente estratégica perto 

de Rios e seu significado de fronteira para o uso tecnológico-científico da natureza. 

Assim, faz-se pensar a Amazônia como um território abundante em recursos 

naturais e estratégicos, o que gera cobiça internacional.  

 Com o fim da Guerra Fria e o avanço da globalização, um novo ordenamento 

da geopolítica mundial foi criado. A forma de agir dos Estados está mais alinhada à 

diplomacia do que a tomada de territórios à força. A natureza assume um papel de 

capital, passa a ser possibilidade de comércio para outros países. Segundo Becker,  

Mas, se os fluxos financeiros são globais, os estoques de natureza estão 
localizados em territórios de Estados ou em espaços ainda não regulamentados 
juridicamente. A apropriação da decisão sobre o uso de territórios e ambientes 
como reserva de valor, isto é, sem uso produtivo imediato, torna-se uma forma de 
controlar o capital natural para o futuro. Constitui-se, assim, um novo componente 
na disputa entre as potências detentoras da tecnologia pelo controle dos estoques 
de natureza, localizados, sobretudo, em países periféricos e espaços 
juridicamente não apropriados. Enquanto espaço geográfico, territorial, a 
valorização estratégica da Amazônia decorre do novo significado por ela 
adquirido, o de um duplo patrimônio: o de terras propriamente dito, e o de um 
imenso capital natural. Na representação simbólico cultural, o valor da região está 
condicionado pela centralidade que tem hoje no mundo a biodiversidade e a 
sustentabilidade da Terra. Diversos movimentos ambientalistas corporificam em 
organizações não governamentais (ONGs) estendem amplamente suas redes na 
Amazônia graças às telecomunicações, penetrando decisivamente no imaginário 
planetário. (BECKER, 2010, p. 35) 

Até meados de 1980, o Brasil tinha uma posição isolacionista em relação à 

proteção do território amazônico. Porém, nessa mesma época a cobiça internacional 

estava cada vez mais forte e foi necessário um maior posicionamento do Estado e o 

abandono dessa posição de isolamento, abrindo-se para negociar. Nessa era de 

globalização, algumas respostas governamentais a pressões internacionais deram 

lugar a enormes projetos de proteção ambiental, sendo: Calha Norte, SIVAM/SIPAM. 

O quadro internacional do pós-Guerra Fria não era nada favorável para a 

continuidade das políticas de segurança e defesa dos países periféricos, onde 

chegava-se mesmo a afirmar a superação das fronteiras-limite e das estratégias de 

contenção pela intensificação do processo de fronteira-cooperação (ARROYO, 1995; 

RUCKERT, 2003). 

O Programa Calha Norte (PCN) foi criado em 1985 no governo do presidente 

José Sarney. Tem como principal objetivo a manutenção da soberania da Amazônia, 

contribuindo com a promoção do seu desenvolvimento sustentável e de forma 
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ordenada. Inicialmente, seu foco estava direcionado para as áreas de fronteira onde 

ocorriam a justaposição entre reservas indígenas e recursos minerais, mais tarde 

evoluindo para iniciativas de desenvolvimento ordenado e sustentável da região 

fronteiriça amazônica. O período de 1986 a 1994 foi de intensificação da presença 

militar – inclusive sobre a política indigenista - na Amazônia. De 1995 ao presente, 

os recursos se voltaram mais ao “desenvolvimento local por meio de projetos de 

incentivo a atividades produtivas comunitárias” (NASCIMENTO, 2005: p. 122). 

O Programa Calha Norte visa manter a segurança e o controle das fronteiras 

do território Amazônico em uma aliança entre a população civil e as forças militares. 

Áreas de fronteiras ganharam unidades militares em prol dessa proteção, bem como 

as terras da Amazônia foram doadas aos oficiais para assim ocuparem o vazio 

demográfico da região, e literalmente, marcar o território. 

Outro Programa de extrema importância para a região foi o SIVAM/SIPAM.  O 

Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) faz parte Sistema de Proteção da 

Amazônia (Sipam). É um projeto que integra radares, satélites, aviões e estações de 

monitoramentos para rastrear a Amazônia. Tem o objetivo de monitor o espaço 

aéreo, queimadas, poluição do ar e dos rios, controle de tráfico de drogas, uso da 

terra. Segundo Cypriano,  

O SIPAM é  ao mesmo tempo  um  órgão administrativo  e  coordenador,  mas 
também com funções operacionais, voltado para a proteção da Amazônia,   que 
juntamente com os três “Centros Regionais de Vigilância” (CRV) irão dispor de 
meios para apoiar as operações dos diversos órgãos governamentais nas esferas 
federal, estadual e municipal, que isolados ou em conjunto, poderão executar 
trabalhos  de vigilância, repressão ou pesquisa  dentro da sua área de 
competência, para isso aos CRV estarão conectados a várias “Unidades Remotas” 
(UR) e órgãos regionais como a FUNAI,    polícia federal, IBAMA, IBGE e outros, 
de maneira que eles serão ao mesmo tempo usuários e fornecedores de dados. 
Assim, o “Centro de Coordenação Geral” (CCG) estará conectado aos “Centros 
Regionais de Vigilância” (CRV), esses por sua vez são ligados entre si e    aos 
“Centros Estaduais de Usuários (CEU) instalados próximo às sedes dos governos 
estaduais dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. (REVISTA GEO-
PAISAGEM; ANO 5, Nº10, 2006, P.24) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não resta dúvida que a Amazônia Brasileira é um território infindável de 

riquezas naturais que desperta a cobiça internacional. As políticas de defesa do 

território são indispensáveis para sua sobrevivência e manutenção. Uma maneira de 

frear à ameaça externa seria uma posição determinada do governo nacional para 

planejar um padrão de ocupação em que reforce a presença brasileira no território 

respeitando os padrões sustentáveis. A região deve ser tratada como prioridade nas 

políticas públicas, visando o aproveitamento consciente dos seus recursos naturais e 

respeitando as diversas identidades culturais das populações ali existentes, como a 

população indígena, por exemplo.  

Porém, deve-se reconhecer que por consecutivos anos a proteção da região 

foi falha e com fracassos. Uma nova política advinda do Estado Nacional, deve ser 

criada para tentar solucionar problemas crônicos, como a falta de segurança, já que 

espaço para uma vulnerabilidade do território. Os militares defendem o controle das 

fronteiras e a soberania do Estado, com o argumento de proteção e defesa 

estratégica da região. Formas de controle social e transparência, são fundamentais 

para o acompanhamento e a atuação de diversos atores e programas de 

desenvolvimento na região. Em uma era de globalização, é fundamental pensar a 

internacionalização do território amazônico - já que é impossível fugir de uma 

internacionalização – de uma forma transparente e clara. A biopirataria e o uso 

indevido dos produtos regionais devem ser extintos, e para isso políticas de proteção 

são fundamentais. Uma internacionalização silenciosa acaba gradativamente com as 

milhares de substâncias ricas que se possui no território, suga aos poucos a flora e a 

fauna e todo o rico ecossistema. A soberania da Amazônia não pode ser tratada 

com uma questão militar. Apenas uma cultura de segurança e defesa bem 

planejadas podem promover um desenvolvimento sustentável e duradouro para a 

região, deixando um ambiente saudável para as futuras populações que lá habitarão 

e que dependerão da rica floresta. 
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