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1, l NTRODUÇAO 

Senhor Presidente 

Senhores Deputados 

Honrado com esta oportunidade de dirigir a palavra a 
Vossas Excelências, cabe-me, inicialmente, agradecer o convite 
·Que me formulou o eminente Deputado BERNARDO CABRAL Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores desta Casa, para participar, 
como conferencista, do Seminário Parlamentar sobre a problemátl 
cada Amazônia. 

Sinto-me feliz em poder expor, a ilustres membros do 
Congresso Nacional, meus oontos de vista sobre aspectos relacio-· 
nados à Amazônia e, assim, oferecer, como subsídio a seus tra 
balhos parlamentares, algumas informações a respeito desse tema, 
que consideiro da maior imoortãncia para o futuro do nosso oaís. 

Congratulo-me, desde logo, com o propósito desta Comis 
são, de "tratar a matéria de forma racional, séria e abrangente, 
sem que haJa extrapolação oara o camoo emocional ou demagógicou. 

r>. 
1 

( A 

Sob o titulo de AMAZONIA: ECOLOGIA E SOBERANIA aborda- 
rei um conjunto de idéias, de acordo com a seguinte esbuematiza 
çâo geral: 

.. 
AMAZONIA: ECOLOGIA E SOBERANIA 

1 • I NTRODUÇAO 
- I 

2. CARACTERIZAÇAO DA AREA 
3. ECOLOGIA E MITOS 

, - - 
4. GEOPOLITICA: INTEGRAÇAO E PROJEÇAO 
5. CONCLUSOES 
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Os dois primeiros itens, aoós a introdução,tratam do 
ambiente amazônico: dos aspectos fisiográficos; dos mitos que vêm 
se criando sobre o sistema ecológico regional e das respostas 
que o conhec ínento c lent If í cnatua l dispõe, não apenas quanto à 
veracidade desses mitos, como tambén1 sobre o aproveitamento ecQ 
nômico racional das riquezas naturais que por 1~ existem. 

Inseri esse estudo ambiental no início da conferência 
por consider~-lo essencial, como base, para o perfeito enten- . , ., 
d1mento do tooico subsequente. 

Neste, então, tratarei dos fatores geopolíticos, es 
tratégicos e histdrlcos que têm ori~ntado a aç~o do Exército em 
d~jesa de nossa soberania sobre aquela parcela do território 
brasileiro. 

\._ 
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2. CARACTERIZAÇAO DA AREA 

o espaço geográfico da Amazônia Legal ocupa uma superfí 
cie de quase 5 milhões de km2 - aproximadamente 60% do nosso ter 
ritório - que engloba os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Ro 
raima, Mato Grosso, Par~, Amao~, norte de Goi~s (hoje Tocantins) e 
oeste do Maranhão. 

Essa imensa área possui características fisiográficas 
peculiares que se prolongam para além de seus limites, avançando 
sobre o território dos países com aos quais faz fronteira: Guiana 
Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. 

O relevo da região é constituído, basicamente, por uma 
enorme bacia sedimentar lin1itada, ao norte e ao sul, respectiva 
mente, pelos escudos cristalinos das Guianas e Brasileiro, e que, 
n8 direção este-oeste, estende-se do Oceano Atlântico até a Cordl 
lheira dos Andes. 

o relevo, a partir das terras mais baixas apresenta: 

- planícies de inundação (várzeas e igapós}, 
por terraços pouco mais elevados; 

- planalto amaz8nico com altitudes m~ximas de 200 m e 
com unidade geomorfolÓgica muito comoartimentada pela rede de dr~ 

I 

nagem de rios e igaraoes; 

limitadas 

r- 
- escudos cristalinos ao norte e ao sul com altitudes 

significativamente superiores a 200 m <no escudo das Guianas se 
encontra o ponto culminante do Brasil - o Pico da Neblina, com 
3014 rn). 

O clima da amazônia é caracteristicamente equatorial - 
homogêneo ao longo do ano, com Índices anuais bastante elevados, 
tanto para a temperatura média, quanto para precipitações pluvio 
nétr tcas (260 C e mais de 2000 mm). Apresenta, porém, uma esta 
ção mais seca de 3 a 4 meses, sobretudo na fâixa que, de Roraima, 
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se estende ao Planalto ce11tral, passando pela Região de Santarém. 

Os solos predominantes na região, como costuma ocorrer 
em todas as regiões de clima tropical úmido, caracterizam-se pela 
probreza de nutrientes, embora existam algumas ocorrências de 
áreas com terras férteis e bem drenadas, 

Essa or eoonoerênc í a de solos com baixa fertilidade natu 
ral, no entanto, não significa que a agricultura seJa uma atividª 
de inadequada para a região. Técnicas 3gronômicas apropriadas po 
dem, perfeitc1mente, viabilizar essas áreas para o cultivo agricQ 
la. 

Quanto ao uso potencial dos solos,a Amazônia pode assim 
ser entendida: 

- sem 1 imitações de uso li •• li 6% 
aproveitáveis com utilização de fertilizantes .. 58% 

- de difícil aproveitamento (relevo, drenagem ou 
outras limitações físicas) , , , , , , , .. 3'6% 

A cobertura vegetal da região é imensamente diversificª 
da. Com o objetivo, apenas, de possibilitar a apresentação de um 
quadro geral da área, uti 1 í zar e í a forma esquemática preparada oe l a 
SUDAM, que nos mostra os seguintes tipos de vegetaç§o: floresta 
de v~rzea ou igaod: floresta ~mida equatorial; floresta semi-Ómi 
da (transição); outros tipos de cobertura vegetal {cerrados, cer 
radões; campos, vegetação do litoral, etc.). 
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3, ECOLOGIA E MITOS 

a. Os mitos e a verdade científica 

No turbí lhàc do modismo conservacionista que se abateu 
sobre o mundo, nestes Últimos tempos, passou a se tratar, no Bra 
sil, um assunto extremamente sério - a defesa ecológica da Ama 
zônia - em um clima emocional. Assim, temas relevantes são des 
considerados para dar lugar a propagaç~o de diversos mitos, ca 
rentes, todos eles, de apoio no conhecimento cientifico. 

A exploração agrícola racional de uma região tropical 
dmida encerra desafios tecnológicos ·1mciortantes como, oor exem 
plo, o de vencer os efeitos da erosão, da lixiviaçáo ou da com 
pactação do solo. Esses são oroblen1as verdadeiros sobre os ouais 
pouco se ouve falar. 

Os "novos ecologistas" oue passaram, ultimamente, a orQ 
liferar entre nós têm preferido se oreocuoar com problemas especy 
lat ívos ou, mesmo, imaginários, cone a "destruição do pulmão do 
mundo", o efeito estufa, a desertificação da região, entre outros. 

Com o objetivo de contribuir para a desmistificação des 
ses assuntos, formulei algumas perguntas que passarei a apresen 
tar, seguidas pelas respostas que julgo pertinentes: 

1) Seria a Amazônia, realmente, uma espécie de "oulm§o do 
r> mundo"? 

- Qualquer pessoa que estude a ecologia das plantas sa- 
be que enquanto elas estão crescendo produzem mais oxigênio do 

. que consomem. Nessas condições o ambiente está realmente sendo en 
riouecido com oxigênio. Ocorre que uma floresta como.a __ amazôniça 
já alcançou o ponto máximo de desenvolvimento, chamado clímax. 

- Numa floresta clímax A quase totalidade do oxigê- 
nio produzido durante o dia é consumido, pela própria vegetação, 

- durante a noite, 
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- A Região Amazônica possui, realmente, alto potencial 
para a produção de oxigênio, mas, para isso, seria necessário cor 
tar parte da floresta para permitir que t1aja crescimento das plan 
tas. Isto, felizmente, n§o ci necessário uma vez aue, no mundo, a 
proporção de oxigênio do ar permanece estável há ~éculos (20,95% 
em média). 

- Tão absurda quanto a teoria do "pulmão do mundo" é a 
de que a floresta amazônica não produz oxigênio, mas filtra o ex 
cesso de gás carbônico. Todos sabem que as plantas, pela fotossín 
tese absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, e pela respiração 
produzem processo inverso. Havendo, pois, eouilíbrio entre pro 
dução e consumo de oxigênio, diz a lógica aue o gás carbônico tam 
bém será absorvi do e 1 i be rado em proporções seme lhan tes. 

\, 
,! 

2) Estão as queimadas praticadas na Amazônia agravando o 
chamado uefeito estufa"? 

r-, 

- O uefeito estufau é uma teoria desenvolvida por al 
guns cientistas, segundo a qual o Globo Terrestre estaria sofren 
do um processo de aquecimento devido a emissão excessiva de dióxl 
do de carbono CC02J e outros gases produzidos oela combust§o, oue 
11§0 deixaria passar a radiação dos raios infra-vermelhos emitidos 
pela terra. 

- A te o r i a é , a i n d a , e o n t r ove r t i d a . e e r ta e o r rente a dm i te 
um efeito tnversooaraomesmofenômeno, isto é, o bloqueio da luz 
e calor que, emitidos pelo sol, chegam~ terra. Estaríamos, neste 
caso, na iminência de resfriamento. 

- De qualauer forma, é fato verdadeiro que a concentra 
ção de CO~, nos Últimos anos tem aumentado no ar atmosférico - .em 
pequeníssimas proporções, é verdade; as queimadas, como qualquer 
outra combustão, concorrem para isto. 

' - E necessário, entretanto, entender oue a contribuição 
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orooorc í onat das queimadas na produção de dióxido de carbono, é 
111Í11i111c:1. Basta lembrar uue , no mundo, em 1987, foram produzidos 
mais de 5 bilhões de toneladas de C02 e, no Brasil, cerca de 5 mi 
lhões de toneladas (aproximadamente 1%), aí computadas as queimas 
de florestas, combustíveis fdsseis, etc. 

{ necess~rio desmistificar, ainda assim, a extensão 
do problema das queimadas e os prejuízos que elas realmente podem 
causar. Eis alguns fatos que precisam ser conhecidos: 

· a interpretação das imagens de satélite sobre quei 
madns na J\rnazônia, que ongustiararn a opinião Pública brasileira e 
mesmo J mundial, cont ínhan flagrantes erros de dimensão: 

, inicialmente, estas imagens não são adequadas para 
identificar o resultado das queimadas, mas, apenas, os focos acf 
sos. Assim, as áreas recém derrubadas são ca 1 cu l adas por est íma- 
tivas; 

• foram mostradas, em grande maioria, regiões cuja 
vegetação natural não é a floresta úmida eauatorial (cerrados e 
florestas de transição); 

, a floresta únuca. desta forma, foi alcançadaemárea 
i nexo ress i va pe 1 as queima das < segundo parâmetros do I NPE, apenas 
5, 12 % de toda a Amazônia Legal foram at inc í oos n 

- As queimadas devem ser controladas~ e quanto a isto 
há urna consciência nacional - mas por motivos diversos dos oue 
vêm sendo propalados, Nossa preocupação é, principalmente com a 
·conservação do solo e com o desperdício que representa a destrul 
ção da cobertura vegetal natural sem um aorovettamento da terra, 
econômicamente compensador. 

3) Há o perigo de desertificação de extensas áreas da Ama- 
zônia? 

- A hipótese carece de evidência científica. Para que 
houvesse desertificação seria necessária uma alteração climática 
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de grandes proporções; fundamentalmente, modificações no regime 
dos ventos para inverter as condições Pluviométricas da região. 

- Não há nenhum estudo científico sério que indique 
essa possibilidade. Pelo contrário, observações realizadas na 
selva âmazônica têm evidenciado aue em todas as áreas desmatadas 
e abandonadas a floresta tem demonstrado um incrivelmente r~oido 
poder dê regeneração. 

- Há, é verdade, o perigo de degradação do solo, mas 
apenas nos locais em que a floresta for trabalhada sem o apoio 
11a tecnologia agron6rnica pertinente. 

4) Podem as hidroelétricas de grande e médio porte causar 
sérios danos ecológicos à Amazônia? 

A região é extremamente bem dotada de recursos hí 
dricos, que permitem, sem muito dano ambiental, a construção de 
hidroelétricas de porte, que estão sendo e serão construídas. 

- O Brasil não pode prescindir desse potencial energi 
tico que, ao lado do nuclear, constitui a opção tecnicamente viá 
vel para solucionar a carência de energla no Nordeste e at~ no 
Centro-Sul. 

' r-- - E preciso não esquecer que, na Amazônia, estão 2/3 
de nossas reservas hidroelétricas e oue todo o plano energético 
para a região até o ano 2010 implicará na inundação de uma área 
inferior a 0,2% da amazÔnia brasileira. 
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- Uma economia do tamanho da brasileira não pode ser con 
duzida através de impulsos românticos. Os mesmos que combatem a 
construção de novas usinas, posicionam-se contras as usinas nu 
cle~res. Resta saber que alternativas viáveis ofereceriam para 
a demanda de energia que um país em desenvolvimento, como o Bra 
sil, apresenta de forma crescente. 

5) Têm, as populações indígenas, sido prejudicadas pelo 
processo de desenvolvimento da Amazônia? 

- A questão do índio brasileiro tem sido muito discuti 
d a , i n c 1 u s i v e e rn â mb i to i n te r na e i o na 1 . Na v e r d a d e o B r as i 1 , 11 á 
muitos anos, desenvolve política orientada oara a preservação e 
melhoria das condições de vida das tribos indígenas. 

- A própria Constituição Brasileira, em seu Grttgo 231 
estabelece: "São reconhecidos aos índios, sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União 
demarc~-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

Essa oreocuoaç§o tem sido observada, nos Õltimos anos, 
pelo governo brasileiro. Na defesa dos interesses dos indígenas, 
da sua preservação e do seu meio-ambiente contra todo o tipo de 
agressão, foram acelerados os trabalhos de demarcação de terras. 

, 
E preciso não esquecer que, lloJe, existem no Brvs!l 

cerca de 220 mil índios e que essa população ocupa 82 milhões de 
r 

hectares, o equivalente a 10% do territorio nacional. Isso signi- 
fica que cada Índio brasileiro -·incluícta·aí a população infan~ 
til - tem o direito ao uso de quase 400 hectares. 

O Brasi 1 possui, desta forma, uma oo l Ítica séria, res 
ponsável e amadurecida oara a questão indigenista. Pode-se afir= 
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mar, sem receio de engano, aue somos a Nação que mais investe na 
preservação e valorização do indio no Hemisf~rio Sul . 

. b) Exploração racional dos recursos naturais 

A primeira idéia que desejo expressar sobre o assunto é 
muito simples: o Brasil precisa conhecer e desenvolver a região 
amazônica em proveito dos brasileiros para ajudar a tirar da ml 
séria os n1ilh6es de compatriotas nossos,que vivem sem acesso aos 
bens necessários a satisfazer, dignamente, suas necessidades bá 
sicas de vida. 

r> 

Sendo pequena a experiência mundial em explorar econô 
m i carnen te áreas t roo i cais Úmi das, te remos, é natura 1 , grandes de 
safios tecnológicos a vencer. Mas não são desafios intransponí 
veis. Aí está o exemplo dos cerrados do planai to central. Há at' 
guns anos uma imensa extensão de terra subaproveitada; hoje uma 
nova fronteira agrícola conquistada, superando, ano após ano, re 
cordes de produção com alta produtividade. 

A Amazônia é uma ~rea multivocacionada, em termos econ~ 
micos. Além das imensas riquezas minerais já registradas, há pos 
sibilidades reais de exploração racional do extrativismo vege 
tal, da agricultura e da pecuária, isto sem falar da ind~stria e 
serviços, naturalmente mais direcionados para os centros maiores. 

A potencial idade mineral da Amazônia não foi, ainda, con 
pletamente dimensionada. Do ouro ao petróleo, passando por mine 
rais raros, há certezas e exoectivas. As certezas, no entanto, 
configuram uma imensa riqueza. são bastante conhecidas as reser 
vas de ouro, ferro, bauxita e cassiterita. Mas já foram detecta 
das, também, ocorrências importantes de cobre, titânio, manganês, 
níquel, niÓbio, caulim, diamante e minerais radioativos, entre 
outros. 
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Ninguém, em termos s~rios, pode protestar contra a explQ 
ração intensiva das riquezas minerais da Amazônia, considerando oue 
não comprometem o meio-ambiente (Programa Grande CaraJ~s, por exem 
lJ 1 o ) . O mesmo il ão a e o n te e e , i n f e 1 i z mente , e o m as a t i v i d a d e s d e g a 
ri mp o cuja ação precisa ser disciplinada, a fim de se evitar danos 
ecológicos ou desperdícios econômicos. 

O extrativismo vegetal é, oor outro lado, a atividade 
econômica praticada há mais tempo na Amazônia, compreendendo, não 
apenas a cothe í ta de centenas de produtos naturais como a borr acna. 
a castanha, o palmito, mas, também, o abate de árvores cara o apro 
veitamento da madeira. 

O extrativismo de produtos da floresta tem, ainda hoje, 
grande importância para a subsistência de considerável parcela da 
população mais pobre da Amazônia, mas este sistema, obviamente, 
não tem condições de contribuir cara uma sensível me lnora nas con 
dições de vida das populações rurais. 

É indispensável, pois, encontrar formas de tornar a ati 
vidade mais produtiva, resguardando os trechos da floresta mais ex 
plorados contra o empobrecimento que sempre ocorre após extração 
de madeira por períodos prolongados. 

Concentram-se, entretanto, na agricultura e na pecuária 
as opiniões mais contraditórias sobre o problema da exploração dos 
recursos naturais da região amazônica. 

' Uma forma de cultura rudimentar - a itinerante - eco- 
nhecida há muitos anos na região; um sistema que tem aoenas condi 
ções de prover as necessidades mínimas do agricultor e sua famf- 
1 ia. 

o problema consiste, portanto, em se produzir bens agrí 
colas em escala econômica, gerando riquezas para a região e seus 
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' , habitantes, u que e perfeitamente viavel, desde que se 
tecnologia apropriada. 

utilize 

Tecerei algumas considerações sobre três grupos de si~ 
temas de produç§o: os cultivos·oermanentes e os cultivas temporã- . , . rios e a oecuar1a. 

Os cultivas perenes, por serem os oue melhor se campa- 
\ - rama floresta natural, conseguem oferecer boa oroteçao contra a 

erosão e lixiviação. Entre os cultivas permanentes que já foram 
testados na Amazônia encontram-se: o cacau, o dendê, a seringuei 
ra, o café robusta, a fruticultura e os sistemas agroflorestais 
Ccombinaç§o de ~rvores frutíferas ou florestais com cultivas agri 
colas ou de animais). 

No que diz respeito aos cultivos temporários, diversas 
técnicas e produtos têm sido pesquisados para melhorar a produti 
vidade e a proteção do solo. Na Amazônia, além de alimentos sáà 
cultivados, também, Plantas produtoras de fibras como a juta e a 
malva. 

Um dos maiores desafios para a agricultura na região é 
o desenvolvimento de sistemas de produção contínua~ sem necessi 
dade da prática da agricultura itinerante. Estão sendo pesquisa 
d~s técnicas que evitam a erosão e degradação do solo, visando ao 
cultivo de alimentos como: a mandioca, o arroz e o milho, entre 
outros. 

1--· A formação de pastagens em solos pouco férteis, através 
de boas práticas e manejas, é uma maneira racional de valorizar 
alguns tipos de solos. Não é possível, portanto, deixar de con 
siderar a pecuária na ocupação da Amazônia. Não se trata de fa 
zer, lá, apenas pecuária, o cue seria um absurdo, mas de dar a ex: 
tensas áreas, utilização econômica adequada. 

Além das Pastagens em áreas selecionadas, há, ainda, na 
Amazônia, a possibilidade de se criar búfalos em pastagens nati 
vas que se desenvolvem nas áreas inundáveis. Esse sistema, inclu 
sive, não traz nenhum prejuízo ecológico. 
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, - - 4. GEOPOLITICA: INTEGRAÇAO E PROJEÇAO 

, 
a. Areas de importãncia 

Logo ao início da abordagem deste item, cuja finali 
dade~ apresentar alguns aspectos da geopolítica amaz5nlca, con 
vém ressaltar o conceito que utilizarei para essa ci@ncia: na po 
lÍtlca aplicada aos espaços ge6grdftcosu. 

A Força Terrestre, fiel a esse conceito, levantou em 
seus estudos, no contexto mundial, as seguintes ~reas de imoortãn 

. ela geóoolftica oara o Brasil: 
- América do Norte 
- Caribe 

Guianas 
Andes 

- Prata 
Atlântico Sul 
I 

Africa Ocidental 
Oriente Médio 
Europa 
Extremo Oriente 
Antártida 

No Continente Sulamericano podemos detalhar as seguin 
. , .tes areas: 

- Amazônia 
- Fronteira Terrestre Ocidental 
- Guianas 
- Prata 
- Nordeste Brasileiro 
- Núcleo Central Brasileiro 
A Amazônia foi escolhida como uma das ~reas de impor 

tância geopolítica por motivos muito fáceis de se deduzir: temos·a 
necessidade de integrá-la ao ambiente nacional, a extensão territQ 
rial, o vazio demográfico, a longa linha de fronteiras e as rique 
zas potenciais. 
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Esses motivos são tão consistentes que, inclusive, 
têm gerado distintas investidas da cobiça internacional. 

A título de exemplo, ct to alsuns Fatos nl stúr tcos: 
I I - Na decada de 50 do seculo XIX os Estados Unidos, 

com base em proposta elaborada por MATTHEW MAURY, tentou negociar 
a criação da Rep~blica Amazônica, para onde seriam encaminhados 
os negros americanos. Tal proposta tinha por objetivo evitar a 
Guerra da Secessão. 

- A campanha desenvolvida durante a Guerra da TrÍPll 
ce Aliança, a partir dos Estados Unidos, para se instituir a li 
vre navegação em toda a bacia amazônica. 

r- - No início deste século e uBolivian Syndicateu ten- 
tou ocupar a área de fronteira entre o Acre e a Bolívia, 

- A proposta do Hudson Institute, em 1964, de se 
construir o Grande Lago Amazônico. 

- A atuaçªo do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, 
que, em suas diretrizes, afirma claramente ao se referir a Amazô 
nia e~ população que a habita: u ••• s~o oatrim6nio da humanida 
de e não patrimônio dos oaíses cujos territórios, pretensamente, 
dizem lhes pertenceru. 

- A proposta do governo francês de se criar uma es 
trutura supranacional de defesa do meio-ambiente, que apoiada na 
estranha tese de uma soberania comoar t í lhada. teria o direito de 
intervir em nossos assuntos internos. 

Esses fatos são eloqüentes para demonstrar que a co 
biça internacional sobre a Amazõnia, emboia modif)~a~d6- sua fof 
ma de atuação, tem estado presente através dos tempos. Essa cobi 
ça não pode nem deve ser, repentinamente, esquecida, quando se 
pretende tratar de assuntos que dizem respeito à nossa soberania. 
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b. Manobra yeopolítica Interna 

Estamos acostumados a ouvir que nosso extenso esoaço 
geográfico é um dos fatores a nos conferir uma posição vantajo~a, 
em termos de nossas aspirações de acesso na escala do poder en 
tre as naçoes. 

I I I 

Isto e verdade, mas e verdade, tambem, que a exten- 
são territorial ganha maior expressão estratégica , na medida em 
uue 111e lhor am suas condições de a r t i cu 1 ação interna e externa, 

Nosso oaís, através de uma quase inacreditável obra 
de gênio político dos nossos antepassados, teve a felicidade de 
manter unido um imenso território. 

Essa obra, com igual competência, tem sido consolidª 
1,,...... da neste século, por intermédio de uma manobra geooolÍtica, visan 

do à articulação do espaço interno. 

Antes de descrever a "manobra geooolíttca", para que 
os senhores melhor possam entendê-la, mostrarei o esoaço geográfi 
co brasileiro, como ele se apresentava, na década de quarenta. 

Usando a linguagem dos geopolíticos, podemos distin- 
guir: 

- o N6cleo Central "o coração do Brasil"; 
- as trªs Penínsulas: Nordeste, Sul e Meio-Oeste; 

- a Ilha Amazônica. 

O NÓcleo Central era populoso e desenvolvido. As pe 
nínsulas eram vagamente conectadas a este núcleo. A Ilha Amazôni 
ca estava isolada e desconectada do restante do País. 

Era imperioso que uma ação fosse executada·-oara intf 
grár e efetivamente vivificar o espaço geográfico nacional. A 
"manob~a geopolítica" foi o instrumento utilizado. Ela foi conce 
bida_para ser desencadeada em três fases: 



- A primeira: ligar o Núcleo Central ao Sul e ao 
Nordeste do pafs ~ efetivado nas décadas de 40 e 50: 

, BR 116 - Trecho Rio/Porto Alegre/Jaguarão; 
, BR 115 - Trecho Rio/Bahia/Fortaleza; 
, Ligaç§o ferrovijria com o SUL (TS); 

. Interligação da rede ferroviária do Nordeste, 

- A segunda: avançar para o Melo-Oeste, a partir do 
Núcleo Central - décadas de 60 e 70: 

(........_ 

, Construção de Brasília; 

BR 267 - ligando os Estados de São Paulo a Mato 
Grosso do Sul (asfaltamento); 

, BR 040 - Rio/Brasília/Cuiabá; 

, Fv NOB - Bauru/Corumb~ (melhoramento das condi 
ções operacionais; 

Ligação de Brasília à rede ferroviária do Núcleo 
Central: Brasília/Pires do Rio. 

- Finalmente, a terceira: ligar a Ilha Amazônica às 
regiões mais vivificadas. O Meio-Oeste foi definido como base 
avançada para essa conquista, numa ação coordenada com a progres 
são de Leste para Oeste, ao longo da calha do Rio Amazonas. 

Estaeos. pois, vivendo hoje a terceira fase da "manQ_ 
bra geoooIÍtica", justamente aquela em que estamos buscando a art ícu 
1 ação da área objeto de nossa atenção - a Amazônia - com o res 
tan te do país. 

Temos como marcas dessa atuação as rodovias: 

, Belém/Brasília; 
, Cuiabá/Porto Velho/Rio Branco/Cruzeiro do Sul; 
, Porto Velho/Manausj 

, ' , Cuiaba/Santarem 
" . , Transamazon1ca. 

O slide mostra o resultado desse esforço de integrª 
ção da Amazônia, esforço esse que contou, permanentemente, com a 
~fetiva participação do Exército. 
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e. Projeção geopolítica da Amazônia 

Os mesmos fatores geooolfticos aue nos motivaram a 
recJliznr a manobra na frente interna, que acabei de comentar, nos 
indicam a conveniência de prosseguir, agora no nno da art icutaçõo 
com nossos vizinhos amazônicos. 

As medidas de car~ter político, necessárias para 
promover o desenvolvimento da região amazônica como um todo, de 
vem passar pelo reconhec ímento das características eminentemente 
continentais da área. 

Com efeito o espaço geográfico em questão, ocupado 
por oito países, está envolvido por uma linha de aproximadamente 
17500 km, dos quais aoenas 1500 km de litoral, no Oceano Atlânti 
co. Isso nos indica, claramente, uma forte t~ndência para a cont! 
nentabilidade. 

Ocorre, entretanto, que esta evidência nao tem sido 
considerada, historicamente, pelos países amazônicos que têm vivi 
do voltôdos para seus respectivos litorais no Atlântico, Caribe e 
Pacífico. 

o sentimento da continentabilidade da região, no en 
tanto, tem dado sinais de que começa a despertar. Tivemos o pacto 
Amazõnico, assinado em 1978; assistimos um aumento no esforço di 
plomático dos diversos países da região, visando ao incremento do 
relacionamento político e da integração econbmica; presenciamos~ 

r' tentativa de interligação dos diversos sistemas viários. 

Com efeito, a problemática da conquista econômica 
do vasto espaço amazônico e a da articulação continental entre os 
vizinhos da região, não pode apoiar-se, uniçament~, .n~ navegaç~o ~ . 

fluvial. E necessário consolidar uma estratégia de transportes 
\errestres, capaz de garantir as ligações nas direções e locais em 
que os rios, ou não existem, ou não oferecem boas condiçbes de nª 
vegabilidade. 

A tradicionalmente tênue articulação com nossos vi 
zinhos poderá~ e assim tem sido feito~ mell1orar a partir de 
certas áreas onde já existe um esqueleteamento viário mínimo e al 
guma experiência de intercãmbio internacional fronteiriço. 



•- ·-·El 18 
)'. 
'\ 

Na Amazônia, podemos identificar três áreas 
pais que facilitam a articulação de fronteiras. A rede 
sendo o elemento que assegurou o esoueleteamento para a 
dessas áreas: Alto Branco, Solimões e Madeira/Purus. 

A Primeira dessas ~reas J~ est~ razoavelmente estru 
turada, contando com uma rodovia que de Manaus chega a fronteira 
com a Venezuela e, daquele ponto, até Caracôs. Temos ainda a rodQ 
via oue liga Rio Branco h Bonfim na fronteira com a Gulanaeo orQ 
longamento desta até Georgetown, proJetado. 

princi 
f 1 uv ia L 
seleção 

O rio Solimões, amplamente navegável, de Manaus até 
!quitas (Peru) ~ o Principal eixo da ~rea seguinte, exclusivamen 
te fluvial. O sistema hidroviário penetra, ainda, nos territórios· 
da Colômbia e Equador/ considerando-se alguns de seus afluentes, 
também navegáveis. Na região fronteiriça do Solimões existem di 
versas localidades relativamente imoortantes: Tef~, Tabatinga,Ben 
jam1n Constant, Letícia (Colômbia), Ramon Castilla e Iquitos <Pe_: 
ru) , 

A terceira das areas citadas, a do Madeira/Purus, cor 
re3ponde aos Estados de Rondônia e Acre. É, de todas, a mais de 
senvolvida. Dispõe de centros urbanos importantes, contando com 
uma boa articulação com Manaus e Cuiabá. Tem, por outro lado, pla 
nejada sua ligação com o Pacífico, através de rodovia que, da fron 
teira brasileira, chegará a um porto peruano. 

Dois traçados foram propostos para essa rodovia: o 
primeiro, mais simples e preferido pelo governo brasileiro, par 
tindo de Cruzeiro do Sul, alcança a cidade de Pucalpa, de onde já 
existe rodovia que atravessa os Andes e chega a Lima; a segunda 
opção oarte de Assis Brasil, em direç~o a Cuzco e, deoois, rumo a 
um porto ao sul do litoral peruano. 

São Óbvios os benefícios que a melhor articulação 
entre·os países amazônicos poderá trazer para as populações do in 
terior da Amazônia, em termos econômicos, culturais, além de pro 
porcionar ao Brasil a possibilidade estrategicamente importante 
de alcançar o Caribe e o Pacífico. 
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d. A oresença do Exército 

O Exército Possui fortes vínculos com a região Anra 
zônica, desde o início de sua ocupação, ouando, em 1916, FRANCIS 
CO CALDEIRA CASTELLO BRANCO fundou Bel~m do Pará com o erguimento 
de uma fortificação. 

O Capitão PEDRO TEIXEIRA, valoroso soldado portu 
guªs, foi o mais destacado sertanista da Amdzônia. Além de chf 
fiar a grande expedição que começou a reconhecer o Amazonas em 
1637, chegando até a confluência dos rios Napo e Aguarito, foi o 
verdadeiro pioneiro da ~rea. 

A ocuoaç~o trana~Íla e ordeira dos mission~rios foi 
sempre precedida Pela ação dos militares e sertanistas luso-brasl 
lei ros cue asseguravam a posse da Amazônia, ur inc ínalmente com a 

- ~ • 1 - construçao de var1os bast1oes. 

Portugal não se descurou da defesa dos territórios 
amazônicos tão duramente conquistados. Estabeleceu, em aue pese 
todos 9s sacrifícios, postos que marcassem os seus domínios de 
forma inequívoca e que vieram a dar o contorno do Brasil. Ao lon 
go dos séculos XVII, XVlll e XIX, cerca de 37 fortificações foram 
estabelecidas na área amazônica. 

Os fortes e fortins construidos ao longo do século 
XVII tiveram por finalidade basicamente, ocupar a foz do Rio Ama 
zonas, defendendo-a das incursões de franceses, holandeses e in- 

r-- gleses. 

J~ a partir do século XVIII estabeleceram-se marcas 
no extremo oeste da Amazõnia, defendendo as orincioais vias de p~ 
netraçâo fluvial que, das terras coloniais -esoanhol as. adentravam 
ao território conquistado. 

, 
E importante ressaltar que os contingentes militares 

dessas fortificações, constituíram-se, durante muito tempo, nas 
únicas oresenças de civilização luso-brasileira, na área. Muitas 
delas transformaram-se, posteriormente, em vilas e cidades existen 
ies atJ os dias atuais. 



· No início do Segundo Reinado, as fronteiras terres 
tres brasileiras estavao1 praticamente desguarnecidas e estendiam 
se por milhares de quilômetros. Foi instituída, então, a coloniza 
ção militar no país. 

As colônias militares eram estabelecimentos compos 
tos por contingentes militares, destinados a orotegê-las, constl 
tu indo também o principal efetivo demográf Ico . acrescido de colo 
nos civis. 

A primeira colônia militar foi fundada em 1840 na R~ 
gião do Rio Araguari, no atual Estado do Amap~ (D. Pedro II). 

Outras colônias foram estabelecidas na Região Amazõ 
nica, tais como: São Jo§o do Araguaia (1850), São Pedro de Alcãn- , 
tara <1853) e Obidos (1854). 

Mais recentemente criaram-se as Colônias Militares 
do otaoooue < 1964) e a de Tabat ínsa ( 1967), hol e não mais ex í sten 
tes, mas que foram substituídas por unidades militares. 

As estreitas ligações do Exército com a Região Ao@zô 
nica, uma vez mais ficaram evidenciadas através da obra do Mare- 

~ 
chal CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON. 

Sertanista experimentado nas duras tarefas de cons 
trução de linhas telegr~ficas e estradas no centro-oeste, foi RON 
DON, na primeira década dest~ s~culo, incumbido de estender seu 
trabalho em direção à Amazônia, chefiando a Comissão Construtora 

' de Linhas Telegraficas de Mato Grosso ao Amazonas. 

Em agosto de 1907, partiu de Cuiabá para o cumprimen 
to da novn missão. APÓS quarenta e oito.dias de marchas muito ár 
duas foram percorridos, explorados e levantados oor observação a~ 
tronômica 618 quilômetros de caminharnentos. Estava atingido o Prl 
meiro objetivo da expedição: descobrir o então misterioso rio Ju 
ruena. 
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O t raba 1110 da Comissão não parou no Ri o Juruena. pro.s_ 
seguiu rumo à Amazônia Ocidental alcançando, após 237 dias, de~ 
de a saída de Cuiab~, Cachoeira de Santo Antônio, ~s margens do 
rto Madeira. 

A vida desse ilustre chefe militar é um exemplo, in 
clusive, da maneira como o Exército tradicionalmente, tem se pos 
tado em relaçªo ~s populações indígenas. 

Seu lema paradigma é, por si só, eloqüente: "Morrer 
se preciso for, matar, nuncau. 

A presença histórica do Exército na Amazônia, parti 
e i cando de sua conquista e garantindo nossa soberania sobre aaue- 
1 a área, foi confirmada em nossos dias. A Força Terrestre foi assl 
dua colaboradora nos trabalhos de construção das rodovias implan 
tadas para articular a região norte com o restante do país; além 

. 1 

disso, preocupou-se em adaptar seu dispositivo na região as novas 
exigências geopolíticas e estratégicas. 

Esse programa de rearticulação da Força, na Amazô 
nia, f6i elaborado de maneira a estabelecer uma vigilãncia na li 

. nha de fronteira e reservas mais fortes em áreas centrais. 

Para executar tal planejamento, rui desenvolvido um 
enorme esforço. Vencendo a escassez de recursos, utilizando-se 
crlter1osamente cada centavo disponível, diversos canteiros de 
obras se espalharam pela Amazônia. 

1"'"" Como resultado desse esforço uma Brigada de Infanta- 
ria de Selva foi quase que totalmente construída na região de Ma 
rabá e novas Organizações Militares surgiram em nossas fronteiras 
Norte e Noroeste <área do Projeto Calha Norte). 

, - O Projeto Calha Norte e uma açao governamental, coor 
denada Pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli 
ca, com a participação dos Ministérios das Relações Exteriores,do 
Interior, Militares e da SADEN, com vistas a efetiva integração 
ao contexto nacional da região norte das calhas dos rios Solimões 
e Amazonas. 
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O ProJeto é constituído de Projetos Esoeciais com as se 
guintes finalidades: 

- incremento das relações bilaterais; 
aumento da presença militar na área; 
intensificação das campanhas de recuperação dos mar 
cos limítrofes; e 

- incremento das ações da FUNAI na faixa de fronteiras. 

o aumento da presença militar na área tem o objetivo 
principal de fortalecer-o Poder Nacional na Faixa de Fronteiras 
e em suas vias de acesso, ocupando os oontos sensíveis da Faixa 
de Fronteiras, vigiando-a e guardando as vias naturais de aces 
so ao território nacional. 

Eis algumas imagens de quartéis construídos no ProJeto 
Calha Norte: 

- vista aérea do 50 BEF - são Gabriel da Cachoeira/AM; 

- vista aérea do PEF - lauaretê/AM; 
- aloJamento de Cb e Sd - Iauaretê/AM; 

balsa 
pavilhão do PEF - Querari/AM; 

- PNR/PEF - Sao Joaquim/AM. r: 
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6, CONCLUSOES 

Os bras í lei ros her carau a imensa área amazônica, mais da metª 
de do território do país, que, por suas características espe 
ciais, dl s tànc í a e l so l auento dos centros mais oooulosos. oerma 
neceu por lllU í to temoo pouco conhec l dG e tenucmen te exn l orada. 

Essa regi§o, no entanto, é um patrimônio brasileiro que orecl 
sa ser definitivamente entendido como tal, Nossa gente está naqu~. 
la rccí âo 116 1113ls ri~ 350 anos e não foi sem muito sacrifício e 
sem 1nui to sançue dcrromaoo que conseguiu manter sua posse. 

Há sérios desafios a vencer para 1 evarmos a vai I te o processo 
de tumanf zacão e desenvolvimento da Amazônia, particularmente no 

(""· que diz respeito à defesa dos sistemas ecotõsrcos naturais e a 
incorporação de t~cnicas agrícolas adeauadas aos trópicos 6rnidos. 

Isto, entretanto, não pode servir de emoec í lho para a utiliza 
ção racional da região. Manter a Amazônia intocada, qual um san 
tuário da natureza, é um absurdo que somente pode povoar a ima 
ginação de sonhadores ou de quem não tem compromisso com o futu 
ro de nosso pafs e de nosso povo. 

Par cce-ue fora de orooósí to Ignorar a existência dessa lnensa 
regi6o a ser aproveitélda, enquanto 111illlões de brasileiros 
nuserave luente. sem conseguir obter as condições minlmas 
unia vi da digna. 

Vi vem 
P3íD 

A perservação 
mesmo assim, 
intocabilidade e 

da natureza é um assunto importante. 
ser possível repudiar os dois 
devastação. 

Acredito, 
extremos: 

o Exército chegou à Amazônia Junto com seus primeiros desbra 
vadores; participou de todas as fases de sua conquista; lutou dy 
ramente para conter a cobiça de aventureiros alienígenas. 
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O interesse do Exército pela região não é, pois, fortuito ou 
questão de modismo, apoia-se em sólidos vínculos l1istdricos e, 
conforme lhes mostrei, também em consistentes razões estratést- ' . case geopo11ticas. 

São tar11bé111 as razões yeo1;01 r tl cas · aue f or to l e cem nosso desejo 
d e v e r a r e g l ão d e f i n l ti v a 111e 11 te e o 1 1 q u i s ta d a p o r nós b r as i I e i r os , 
obra que se está efetivando a partir de duas frentes: Atlãntico 
e Planalto Central, ns mesmas bases de partida utilizadas, outrQ 
ra, por PEDRO TEIXEIRA e RAPOSO TAVARES. 

I 

VeJo, portanto, coino beneflcos aos interesses brasileiros 
a·construção da rede de estradas planeJadas para a Amazônia. o 
refor~o da articulGção interna e externa da região, alén1 de fa 
cilitar o progresso de todo o grande espaço amazônico, cuja 

r~ maior extensão está no Brasil, nos garante o·acesso às importan 
tes regiões do Caribe e do Pacífico . 

. 
o o o 

Concluindo, quero agradecer, uma vez mais ao Deputado BERNAR 
DO CABRAL e demais membros da Comissão, por esta oportunidade. 
Ac red i Lu ser ínnresc í nd i ve 1 a uni ão de todos os bras i 1 e 1 ros pa ro 
que possamos garantir que as questões relativas a nossa Amazônia 
sejam por nós e somente por nós decididas. O Exército, de sua 
parte, estará sempre pronto a defendê-la, seja do ponto de vista 
ecológico, seja contra qualauer outro tipo de ameaça. 

Sobre a regi ão, quando exe rc 1 a o Comando Mi 1 i ta r da Amazônia, 
assim me expressei: 

"A Amazônia integrada:e desenvolvida - tarefa que estamos 
realizando com determinação - será o derradeiro Pilar geo-só 
cio-econõmico da nacionalidade, capaz de possibilitar ao País 
a a lmeJ ada pos 1 ção de Bras 11-Grande". · 


