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RESUMO 

 

SOBERANIA (AMBIENTAL) E DEFESA NACIONAL: MECANISMOS DE DEFESA 

NACIONAL NO COMBATE À INGERÊNCIA AMBIENTAL 

 

 

AUTOR: Daniel Corrente de Moraes 

ORIENTADORA: Prof.ª Dra. Maria Beatriz Oliveira da Silva 

COORIENTADORA: Prof.ª Dra. Danielle Jacon Ayres Pinto 

 

 

Este trabalho utiliza um olhar que busca fugir da hegemonização imposta pelos países do norte, 

com esta visão, busca-se explorar o “conflituoso diálogo” entre as teses que pregam, de um 

lado, a defesa da soberania ambiental e, de outro, a ingerência ambiental. O estudo utiliza uma 

abordagem dialética, na qual é trabalhado no primeiro capítulo a formação e evolução do 

conceito de soberania, direcionando este enfoque, em um segundo momento, para a soberania 

ambiental, a qual parte da doutrina prega ser necessária para a preservação do meio ambiente, 

bem como o desenvolvimento de países periféricos, posição que, por meio de um viés realista, 

culmina com a necessária utilização de mecanismos de defesa nacional para sua consolidação. 

O segundo capítulo parte de um posicionamento neoliberal, contrário à ideia do capítulo 

anterior, trazendo a concepção de um amoldamento da soberania, de forma a colocar o Estado-

nação em segundo plano, abrindo espaço para o discurso securitizador que prega a “ingerência 

ecológica” ou “intervenção por motivo ecológico”, como ferramenta necessária para a 

manutenção dos bens naturais do planeta. No terceiro capítulo, o trabalho apresenta uma síntese, 

na qual se afirma, por meio de uma visão construtivista, a necessidade de conservação da 

soberania ambiental, uma vez que a carga discursiva da tese securitizadora da ingerência 

ecológica, traz consigo, implicitamente, os interesses de países ricos em explorar o patrimônio 

natural de países detentores de riquezas naturais, tais como Brasil, motivo pelo qual o país deve 

ter mecanismos de defesa nacional aptos a dissuadir qualquer iniciativa que caminhe nesse 

sentido. Consequentemente, o terceiro capítulo busca responder quais são os mecanismos de 

defesa, no âmbito das três Forças (Marinha, Exército e Força Aérea) que potencialmente podem 

ser utilizados para combater a ingerência ecológica em território brasileiro, e em que medida 

esses mecanismos podem efetivamente contribuir na preservação da soberania ambiental do 

país. Por fim, chega-se ao entendimento de que, apesar das metamorfoses sofridas, a soberania 

mantem-se como um sustentáculo do Estado, localizando nos mecanismos de defesa o aparato 

necessário a sua manutenção. Conclui-se, que estes instrumentos existentes, e o planejamento, 

ainda são insuficientes para salvaguardar o meio ambiente brasileiro frente às ambições 

externas, tanto presentes como futuras, principalmente em razão do sucateamento ocorrido 

durante anos a fio, como também à contenções orçamentárias impostas recentemente. 
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RESUMEN 

 

SOBERANÍA (AMBIENTAL) Y LA DEFENSA NACIONAL: MECANISMOS DE 

DEFENSA NACIONAL EN EL COMBATE À INJERENCIA AMBIENTAL  

 

 

AUTHOR: Daniel Corrente de Moraes 

ORIENTADORA: Prof.ª Dra. Maria Beatriz Oliveira da Silva 

COORIENTADORA: Prof.ª Dra. Danielle Jacon Ayres Pinto 

 

Este trabajo utiliza un mirar que busca escapar de la hegemonización impuesta por los 

países del norte, con este punto de vista, tiene como objetivo explorar el "diálogo de 

confrontación" entre las tesis que predican, de un lado, la defensa de la soberanía ambiental y, 

de otro, la injerencia ambiental. El estudio utiliza un enfoque dialéctico, en lo cual es trabajado 

en el primer capítulo la formación y la evolución del concepto de la soberanía, dirigiendo este 

enfoque, en un segundo momento, para la soberanía ambiental, la cual, parte de la doctrina 

argumenta ser necesaria para la preservación del medio ambiente, bien como para el desarrollo 

de los países periféricos, posición que, por medio de una perspectiva realista, culmina con la 

necesaria utilización del mecanismos de defensa nacional para su consolidación. El segundo 

capítulo parte de un posicionamiento neoliberal, contrario a la idea del capítulo anterior, 

trayendo la concepción de un amoldamiento de la soberanía, de forma a incluir el Estado-nación 

en segundo plano, abriendo espacio para el discurso securitizador que ampara la “injerencia 

ecológica” o “intervención por motivo ecológico”, como una herramienta necesaria para el 

mantenimiento de los activos naturales del planeta. En el tercer capítulo, el trabajo presenta una 

síntesis, en la cual se afirma, por medio de una percepción constructivista, la necesidad de la 

conservación de la soberanía ambiental, una vez que la carga discursiva de la tesis 

securitizadora de la injerencia ecológica, conduce consigo, implícitamente, los intereses de los 

países ricos en explorar lo patrimonio natural de los países detentores de las riquezas naturales, 

tal como el Brasil, motivo pelo cual el país debe ter mecanismos de defensa nacional aptos a 

disuadir cualquier iniciativa que camine en este sentido. Consecuentemente, el tercero capítulo 

busca responder cuales son los mecanismos de defensa, en ámbito de las tres Fuerzas (Marina, 

Ejército e Fuerza Aérea) que potencialmente poden ser usados para combatir la injerencia 

ecológica en territorio brasileño, e en qué medida eses mecanismos poden efectivamente 

contribuir en la preservación de la soberanía ambiental del país. Por fin, llegase en lo 

entendimiento de que, a pesar de las metamorfosis sufridas, la soberanía mantén-se cómo un 

sustentáculo del Estado, localizando en los mecanismos de defensa el aparato necesario a su 

manutención. Concluí-se, que estos instrumentos existentes, y la planificación, siguen siendo 

insuficientes para salvaguardar el medio ambiente brasileño frente las ambiciones externas, 

tanto presentes como futuras, principalmente en razón del desguace ocurrido durante años a fio, 

como también las limitaciones presupuestarias recién impuestas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inicialmente cabe destacar que grande parte deste trabalho foi elaborada durante o ano 

de 2016. É preciso situar o leitor que inicia a prática desta leitura já com certo receio em razão 

de seu tema, pois quem vivencia, ou vivenciou, o atual período da história brasileira, sabe que 

foi um ano de retrocessos, tanto em âmbito nacional, como internacional, os quais advém de 

uma espécie de um novo conservadorismo, que no Brasil tomou forma de uma espécie de 

“fascismo à brasileira”, que trouxe consigo o preconceito e a intolerância, buscando resgatar os 

abusos outrora praticados por parte do Estado. Portanto, encarar uma leitura como esta, que 

trata da defesa nacional parece, em um primeiro momento, induzir o leitor a suspeitar que o 

autor tenha certa simpatia com este nacionalismo conservador, que faz lembrar aquele 

vivenciado na primeira metade no século XX, na Europa. Contudo, é preciso enfatizar que a 

busca desta dissertação é a de caminhar no sentido de dar enfoque à defesa da sociedade, meio 

ambiente, cultura e a economia de países pobres (com destaque para o Brasil), justamente contra 

os abusos advindos de ameaças internas e externas daqueles que se utilizam da violência, em 

suas diferentes formas, para usurpar e dominar os menos favorecidos. 

Consequentemente o trabalho parte de uma perspectiva assentada em um olhar advindo 

do sul do globo terrestre. Esta afirmação é feita para balizar o posicionamento quanto ao 

“Conflito Norte-Sul”, destacando a utilização de um pensamento crítico às ideias 

universalizastes, que têm como único fundamento o pensamento hegemônico do norte, 

chamado por Boaventura de Sousa Santos (2009, p. 23) de pensamento abissal. Diante disto, 

busca-se uma análise que adota uma visão diferenciada, fugindo dos padrões estandardizados 

pelo poderio econômico que contamina a produção do conhecimento, influenciando-a com 

interesses meramente mercadológicos. 

Fazendo uso da ótica acima mencionada, é possível perceber que as práticas capitalistas, 

que visam ao lucro acima de qualquer questão ética ou social, têm há muito degradado o meio 

ambiente, tornando as condições do planeta cada vez mais insalubres. O modelo de produção e 

consumo utiliza os bens naturais existentes de maneira insensata, sendo responsável por uma 

escassez cada vez maior dos insumos necessário a esta produção, ocasionando uma perspectiva 

global de disputa por tais riquezas, que tendem a agravar-se com o passar do tempo. Partindo 

desta análise inicial e sumária da questão ambiental, verifica-se o embrião de um conflito entre 

países ricos, detentores de meios tecnológicos avançados, em contraposição a países pobres, 

como vasta gama de bens naturais não explorados.  
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Dentro deste contexto, no atual cenário das relações internacionais tem aparecido, com 

cada vez mais frequência, a aceitação por parte da comunidade internacional da ideia da prática 

da ingerência em Estados que estejam causando danos ao meio ambiente. Apesar de ter, à 

primeira vista, um objetivo nobre, qual seja o de preservar o meio ambiente, a teoria merece ser 

tratada com atenção, uma vez que pode servir de pretexto para a apropriação de bens naturais 

localizados no território de países que não tem a capacidade de promover sua autodefesa.  

Assim, percebe-se uma tendência de se superdimensionar os danos ambientais 

provocados por países pobres, por meio de uma crítica que parte do discurso advindo dos países 

ricos, os quais, contraditoriamente, são os maiores poluidores do planeta. Neste aspecto, o 

Brasil que figura no cenário internacional não só como um país megadiverso, mas também por 

suas reservas minerais e fontes de água doce, é um sério candidato à diferentes formas de 

ameaça à sua soberania, tanto em sentido amplo como em sentido estritamente ambiental. 

Consequentemente, surge a indagação sobre quais são os mecanismos de defesa nacional 

utilizados para combater a ingerência ecológica em território brasileiro e, em que medida, esses 

mecanismos têm efetivamente contribuído para preservar a soberania ambiental do país? 

É importante frisar que a dissertação tem como tema central a defesa nacional e o meio 

ambiente. Tal tema é delimitado de forma a abranger o estudo dos mecanismos de defesa 

nacional na atualidade, e como estes se colocam frente à possibilidade de ingerência ecológica. 

Para se chegar neste cenário optou-se por utilizar uma abordagem dialética, que apresenta ideias 

contraditórias nos dois primeiros capítulos, para então chegar-se ao cerne do tema com a síntese 

proposta no capítulo derradeiro. 

O trabalho justifica-se à medida que o tema demonstra ser atual e relevante, 

contemplando diferentes áreas do conhecimento a fim de elucidar aspectos necessários à 

compreensão dos conflitos que envolvem o conceito de soberania e sua ligação direta com a 

defesa nacional. Verifica-se, ainda, que a aproximação da academia com a área da defesa tem 

sido cada vez maior no Brasil, principalmente após o fim do Regime Militar. Este diálogo 

mostra-se preponderante, uma vez que é por meio dos conhecimentos científicos que poderá se 

proporcionar a escolha e adoção de políticas de defesa compatíveis com os interesses nacionais. 

Dentro deste contexto de conflito, utiliza-se a técnica de fichamento e resumo, para 

fundamentar a abordagem dialética, que busca interpretar a contradição entre a tese que defende 

a soberania sobre o meio ambiente, em contraponto com a sua antítese, que prega a relativização 

da soberania a fim de possibilitar a ingerência por motivo ecológico. Do confronto de tal 

realidade, chega-se a síntese que destaca a necessidade de manutenção da soberania do Estado, 
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principalmente em relação aos seus bens naturais, situação que só é assegurada, na prática, com 

mecanismos de defesa nacional adequados para prover a dissuasão contra possíveis ameaças. 

Assim sendo, o primeiro capítulo tem o por objetivo (re)visitar os conceitos de 

soberania, além de verificar como se consolidou a ideia de soberania ambiental dos Estados e 

quais são os principais dispositivos legais que atestam sua validade. Também busca demonstrar 

o papel fundamental da defesa nacional na manutenção da soberania (ambiental). Desta forma, 

disserta sobre a formação e evolução do conceito de soberania, direcionando este enfoque, em 

um segundo momento, para a soberania ambiental, a qual parcela da doutrina prega ser 

necessária para a preservação do meio ambiente, bem como para a consecução do 

desenvolvimento dos países periféricos, posição esta que, por meio de um viés realista, culmina 

com a necessária utilização de mecanismos de defesa nacional para sua consolidação.  

Portanto, o primeiro capítulo destaca, a construção histórica do conceito de soberania, 

revistando as etapas de formação e transformação deste instituto, com a finalidade de enfatizar, 

que apesar das modificações ocorridas, a soberania continua a ser um dos fundamentos dos 

Estados Nacionais. Assim, ao direcionar o foco para a soberania ambiental, são colocados em 

evidência os tratados e conceitos que moldam a prevalência da fruição dos Estados sobre seus 

bens naturais. É neste contexto que o capítulo passa a destacar a necessidade de manutenção da 

soberania, trazendo à baila a tese do realismo, que afirma que a sustentação da soberania se dá 

por meio do poder que, por sua vez, tem nos mecanismos de defesa nacional seu melhor meio 

de afirmação. 

O segundo capítulo parte de um posicionamento neoliberal, objetivando a análise das 

novas percepções quanto ao conceito de soberania (ambiental), para então verificar quais são 

as principais formas de ingerência e, por fim, estudar a tese que defende a ingerência por motivo 

ecológico. Neste aspecto, se posiciona de forma oposta à ideia do capítulo anterior, trazendo a 

concepção de um amoldamento da soberania, de forma a colocar o Estado-nação em segundo 

plano em relação aos novos atores não estatais que surgem no palco das relações internacionais. 

Este cenário, teoricamente, abre espaço para o discurso securitizador, que prega a possibilidade 

de legalização, ou ao menos a aceitação, em âmbito internacional da “ingerência ecológica” ou 

“intervenção por motivo ecológico”, como ferramenta necessária e urgente à manutenção dos 

bens naturais do planeta.  

Esta visão, de modo contrário àquela discorrida na primeira parte do trabalho, afirma 

que o instituto da soberania hoje é relativo, chegando ao ponto de defender sua total 

desconsideração em prol de “interesses superiores”. Por meio deste enfraquecimento da 

soberania, são suscitados conceitos como o “dever de proteger”, que dá sustentação para a 
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possibilidade da ingerência por motivos humanitários e, para alguns, dá ensejo à novas teorias 

com mesmo fundamento. Neste ponto, passa a ser destacada a tese que, com base nesse 

arcabouço de ideias, defende a possibilidade da ingerência ecológica, mecanismo que 

possibilita a intervenção internacional em países que descumprissem normas ambientais. 

Por fim, o terceiro capítulo faz uma síntese das conjecturas apresentadas nos dois 

primeiros capítulos, procurando demonstrar que o embate entre estas concepções antagonistas, 

quando vislumbrado por meio de um olhar “do lado de cá”, aponta para a manutenção da 

soberania ambiental, o que só pode ser garantido, de modo prático, com o emprego de 

mecanismos de defesa nacional adequados à importância estratégica do Brasil no cenário 

mundial. Portanto objetiva demonstrar a necessidade de manutenção da soberania ambiental, e 

a consequente necessidade de investimentos em mecanismos de defesa nacional que possam 

consolidar esta posição, assim como analisar os mecanismos de defesa nacional de Marinha, 

Exército e Força Aérea, averiguando se os mesmos são adequados às necessidades brasileira 

frente as ameaças de ingerência.  

A síntese citada no parágrafo anterior, aborda a concepção construtivista das relações 

internacionais, apontando para a necessidade de conservação da soberania ambiental, uma vez 

que a carga discursiva da tese securitizadora da ingerência ecológica traz consigo, 

implicitamente, os interesses de países ricos em explorar o patrimônio natural de países 

detentores de riquezas naturais, tais como Brasil, motivo pelo qual o país deve ter mecanismos 

de defesa nacional aptos a dissuadir qualquer iniciativa que caminhe nesse sentido. 

Consequentemente, o terceiro capítulo busca responder quais são os mecanismos de defesa, no 

âmbito das três Forças (Marinha, Exército e Aeronáutica) que potencialmente podem ser 

utilizados para combater a ingerência ecológica em território brasileiro, e em que medida esses 

mecanismos podem efetivamente contribuir na preservação da soberania ambiental do país. 

No que tange ao referencial teórico, este “conflituoso diálogo” entre Defesa e Soberania 

Ambiental de um lado, e Ingerência Ambiental de outro, é construído por meio de algumas 

obras-chaves de autores selecionados. No primeiro capítulo utilizam-se, principalmente, as 

obras de Juliana de Oliveira Jota Dantas e Liziane Paixão Silva Oliveira, bem como Ronaldo 

Gomes Carmona e Kenneth Waltz. No segundo capítulo, já no domínio da ingerência, trata-se, 

principalmente, das obras de Michel Bachelet e de Robyn Eckersley, além Robert Owen 

Keohane e Joseph S. Nye. Para o último capítulo, destacam-se as ideias de Alexander Wendt e 

Michel Foucault, bem como as concepções do Livro Branco de Defesa Nacional.   

Destaca-se que o conflito de ideias ora abordado é de grande relevância, uma vez que 

as ameaças à soberania se dirigem para países detentores de recursos naturais abundantes, 
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conforme anteriormente citado. Consequentemente, as estratégias de defesa nacional devem 

estar em consonância com a proteção do meio ambiente, devendo fazer parte das discussões 

acadêmicas e não apenas nomeio militar, pois dizem respeito aos interesses da sociedade. 

Assim, torna-se de suma importância a verificação dos mecanismos de defesa nacional 

existentes para combater ingerências ambientais em território nacional, bem como verificar se 

estes mecanismos tem a capacidade se serem eficazes nesta tarefa.  
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2 SOBERANIA (AMBIENTAL) E DEFESA NACIONAL 

Aos poucos toma força uma corrente teórica advinda de países com forte poder político, 

ditos centrais, a qual sustenta a necessidade de revisão do princípio da soberania ambiental, 

uma vez que urge a necessidade de tomada de medidas concretas para salvaguardar o meio 

ambiente frente a ações irresponsáveis dos Estados. De modo contrário, outra linha defende que 

tais medidas vão além dos limites de cooperação, configurando uma ingerência a serviço de 

interesses político econômicos em detrimento a Soberania Nacional (DANTAS, 2009, p. 12 – 

13). 

O debate sobre a conceituação de soberania ganha importância à medida que se 

verificam posições divergentes conforme a lente da qual o observador faz uso. Existem posições 

destoantes, principalmente quanto ao posicionamento de autores do norte social, em 

contraposição aos autores do chamado sul social. No entanto, antes de entrar em tal discussão, 

em um primeiro momento, se faz necessário um resgate histórico do termo “soberania”, para 

uma correta interpretação de sua construção, conforme destacado a seguir. 

2.1 (RE) VISITANDO O CONCEITO DE SOBERANIA  

A soberania pode ser descrita como a força que decide o destino dos povos, dando 

origem ao Estado Moderno e possibilitando o seu desenvolvimento. Quanto à expressão jurídica 

dessa força no Estado, é possível afirmar que é constituída pelos imperativos éticos, 

econômicos, religiosos, etc., da comunidade nacional, mas não é nenhum desses elementos de 

forma individualizada: Portanto, a questão da soberania não deve ser vista de modo 

reducionista, pois é sempre sócio-jurídico-política, ou não é soberania. É esta necessidade de 

considerar concomitantemente os elementos da soberania que nos permite distingui-la como 

uma forma de poder peculiar do Estado Moderno (REALE, 2000, p. 138 – 139). 

O termo soberania já existia, pelo menos desde o século XII, porém sua origem 

etimológica é controversa, existindo uma primeira corrente que acredita que o termo vem do 

latim medieval supermus, que significa “aquele que supera”, enquanto outra corrente defende 

que o termo vem do latim clássico super omnia, tendo se configurado por meio do vocábulo 

francês souveraineté, que expressa o poder absoluto e perpétuo da Republica (OLIVEIRA, L., 

2002, p. 20). 

O texto de Direito Canônico Decretum Gratiani, publicado pelo monge e jurista 

Franciscus Gracianus, que compilou numerosas leis canônicas, produzidas durante o 

pontificado de Gregório VII, pode ser considerado o ponto de partida para o estudo do termo 



22 

 

soberania. O texto visava limitar o Poder do Império, fazendo com que os reinos, ficassem a 

mercê das decisões eclesiástica em diversas áreas. A crescente influência do clero a partir do 

século XIII e essa tentativa de centralização do poder podem ser vistos como a semente da 

soberania, uma vez que o termo começa a ser utilizado com o intuito de definir a autoridade 

papal, não só em matéria espiritual, mas também em matéria jurisdicional (MACHADO, M., 

2009, p. 25).  

Conforme Morgenthau (2003, p. 567), a concepção moderna de soberania foi idealizada 

na segunda metade do século XVI, sendo aplicada à época ao “novo” fenômeno do Estado 

territorial. Em termos legais se referia ao fato político fundamental daquela era, consistindo no 

surgimento de um poder centralizado com autoridade de legislar e fazer cumprir as suas leis no 

âmbito de um território. Esse poder, investido a um monarca absoluto, era então superior a 

quaisquer outras forças existentes naquela extensão de terra. Este poder aos poucos se tornou 

incontrastável, tendo influência tanto no interior como no exterior de seu território, tornando-

se supremo. 

Weber (2009, p. 35), no início do século XX, conceituava o Estado moderno a partir de 

suas características, com destaque para existência de uma ordem administrativa e jurídica que 

orientava as ações realizadas em seu interior, determinando a vida não somente dos indivíduos 

pertencentes a este Estado por nascimento, mas também tendo ingerência sob toda a ação que 

se dê em seu território. De mesmo modo, o autor enfatiza que o Estado é uma relação de 

dominação de homens sobre homens, apoiada na coação considerada legítima. Assim, para que 

o Estado se mantivesse soberano, as pessoas dominadas têm que se submeter à autoridade 

invocada pelas que exercem tal dominação (WEBER, 2004, p. 526). 

De acordo com Tilio Neto (2010, p. 4 - 5) quando do estudo do conceito de soberania, 

existem dois autores que podem ser considerados os principais sustentáculos da teoria da 

soberania: Jean Bodin (1530-1596) e Thomas Hobbes (1588-1679). Para o primeiro autor, a 

essência da soberania reside no poder de fazer e de anular as leis. Já na visão do segundo autor, 

a soberania tem seu cerne no poder coativo de se fazer obedecer. 

Um importante passo para o surgimento do Estado Moderno é a evolução na ideia de 

autonomia que implicará no conceito de soberania. A época, o desafio para os Estados era o de 

centralizar o poder, superando o sistema feudal, a fim de emancipar-se politicamente frente ao 

Império e ao poder clerical. Surge então a necessidade de criar uma doutrina que justifique este 

poder interno, bem como o poder frente a outros Estados. Para enfrentar esta disputa com os 

múltiplos centros de poder da ordem medieval, as nações necessitavam de uma teoria que 

sustentasse sua autonomia. Esse novo paradigma jurídico encontrou em Jean Bodin um 
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excelente articulador. Nesse contexto, a obra de Bodin serviu não só à França, mas a todos os 

Estados europeus que enfrentaram problemas semelhantes, buscando centralizar o poder nas 

mãos de um único governante, sem ingerências externas (MACHADO, M., 2009, p. 79 – 80). 

Para entender o pensamento de Bodin é necessário destacar que para ele o elemento 

constitutivo da República (termo utilizado pelo autor como sinônimo de Estado) é a família. 

Porém, a simples união organizada de famílias em grupos sociais, embora necessária, não é 

suficiente para a formação de uma República. Assim, o autor aponta para a necessidade de um 

poder soberano, o qual funciona como o princípio que determina a existência desta República.  

Jean Bodin assevera que as ações humanas só podem ser realizadas numa comunidade 

política. Ao tratar desta comunidade, o autor destaca três disciplinas responsáveis pela sua 

ordenação e existência: a lei moral; a lei doméstica; e a lei civil. A lei civil é considerada a mais 

importante, por ser a norma suprema em matéria de prescrição ou proibição. Esta, por sua vez, 

é dividida em três partes: o comando (imperium), a deliberação (consilium), e a sanção 

(executio). Bodin se detém sobre o comando supremo (summum imperium), que seria o 

equivalente aos direitos da soberania, que dão ao seu detentor as condições necessárias para 

governar a comunidade política do qual as outras partes da lei civil derivam. Ele reconhece que 

o summum imperium se manifesta principalmente em quatro ações: a criação de magistraturas 

e a atribuição de suas funções; o poder de promulgar e revogar as leis; o direito de declarar a 

guerra e concluir a paz; e a atribuição de penas e recompensas (BARROS, 1996, p. 140 - 141). 

Desta maneira, Bodin prega que a soberania é o poder absoluto e perpétuo de uma 

república. Perpétuo, em razão de o soberano ter a faculdade de outorgar seu poder a um ou mais 

súditos, por um tempo determinado, sem deixar de ser soberano, isso é, delega apenas o 

exercício da soberania, mas não sua titularidade. Logo, a soberania é perpétua, pois continua 

existindo enquanto perdurar a república. Quanto a sua característica de ser absoluta, esta ocorre 

na medida em que ela não conhece condições que a limitem. O soberano não conhece limites 

quanto ao tempo, quanto à responsabilidade, ou quanto a seus encargos de governo. O principal 

atributo do soberano é o poder de dar leis a todos em geral e a cada um em particular, sem 

precisar contar com o consentimento de superior, igual ou inferior. Desse atributo é que derivam 

todas as suas demais prerrogativas (TILIO NETO, 2010, p. 6). 

Diferentemente de Bodin, para Hobbes, o Estado se constitui por meio de uma espécie 

de contrato, por meio do qual cada homem transfere a uma única pessoa, o soberano, seus 

direitos naturais, passando do chamado estado de natureza para o estado civil. Dentro desta 

perspectiva contratual de Hobbes pode-se verificar que a soberania, detém três características 

fundamentais: é irrevogável, já que o que se transmite não é o mero exercício de determinados 
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direitos, e sim sua titularidade; é fundada por um contrato que é celebrado entre indivíduos, e 

não entre povo e soberano; e por fim, a rescisão do contrato não depende apenas de um consenso 

entre todos os indivíduos contratantes, mas sim da concordância de um terceiro, não contratante, 

beneficiário do contrato - o soberano (TILIO NETO, 2010, p. 8 – 9). 

Assim, Hobbes destaca o caráter artificial da soberania, que surge de um contrato, no 

qual o soberano recebe os direitos cedidos por seus súditos, tendo em contrapartida o dever de 

protegê-los. Esta obrigação protetiva tem a finalidade de limitar o poder do soberano, o que se 

dá por meio dos chamados direitos do povo (DANTAS, 2009, p. 22). Para o autor, o Estado 

constituiria uma criatura (Leviatã), da qual a soberania é a alma artificial, pois dá vida e 

movimento a seu corpo (HOBBES, 2003, p. 9). 

Hobbes (2003, p. 60) entende que a obrigação dos súditos para com o soberano dura 

enquanto dura enquanto este é capaz de protegê-los. Segundo o autor, isto ocorre em razão do 

direito que por natureza os homens têm de autodefesa, que seria indisponível, não podendo ser 

abandonado através de um pacto. Seguindo este raciocínio, a soberania é a alma do Estado, e 

uma vez separada deste corpo, os membros deixam de receber dela seu movimento. Desta 

forma, o autor conclui que o fim da obediência é a proteção, e seja onde for que um homem 

encontre esta proteção, a natureza manda que ele a obedeça e se esforce para conservá-la.  

Ressalta-se que diferenciam-se às visões que Bodin e Hobbes das relações 

internacionais, pois o primeiro defende que o soberano deve adotar uma posição neutra diante 

de conflitos entre outros Estados, objetivando o equilíbrio de poderes entre estes, a fim de que 

não haja risco à autonomia dos demais Estados. Para tanto o soberano pode manter uma atitude 

passiva, de não apoiar qualquer um dos lados; ou ativa, buscando compor acordos entre os 

adversários. Já para Hobbes, o Estado soberano não reconhece externamente qualquer poder 

superior ao seu, sendo esta uma posição comum a todos os Estados. Desta forma, o sistema 

interestatal de Hobbes é uma espécie de estado de natureza, o qual tende a se transformar em 

um estado de guerra potencial, em razão da insegurança mútua que impera entre os Estados 

(TILIO NETO, 2010, p. 10). 

Dentro deste contexto, aspecto relevante a ser abordado diz respeito à origem do poder 

soberano, bem como a justificação da escolha do sujeito do direito da soberania no Estado. Tais 

aspectos têm como aporte teórico duas teorias: a teoria teocrática e a democrática. Quanto às 

teorias teocráticas, verifica-se que estas predominaram no fim da Idade Média, no mesmo 

momento em que a soberania começava a aparecer como elemento essencial do Estado 

Moderno, baseando-se na afirmação de que todo o poder vem de Deus. De modo diferente, as 

teorias democráticas sustentam que a soberania origina-se do povo. Ressalta-se que dentro das 
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teorias democráticas existem três variações: na primeira, o titular da soberania é o povo, situado 

fora do Estado; já a partir da Revolução Francesa, é atribuída à nação a titularidade da soberania; 

e, por fim, a última variação consolida o Estado como titular do poder soberano (COLOMBO, 

2007, p. 69). 

Conforme salienta Machado (2009, p. 86), na obra de Bodin estão presentes as mais 

elementares noções da soberania, dentre as quais podem ser mencionadas: seu caráter uno, 

indivisível, inalienável e intransferível. Tais elementos são, posteriormente, objeto de 

consolidação do termo soberania na escola clássica francesa, na qual se destaca Jean-Jaques 

Rousseau, o qual tem como principal distinção de suas ideias em relação às de Bodin, o 

deslocamento da figura do soberano monarca para o soberano popular. 

Desta forma, com a Revolução Francesa, surgem duas importantes teorias sobre 

soberania: a já mencionada soberania popular de Rousseau, e a da soberania nacional, de Sieyès. 

A primeira defende que a soberania não pode ser representada, pois não admite alienação, sendo 

expressão da vontade geral. Desta forma, aparece como uma teoria democrática, que dá a 

titularidade da soberania a todos os componentes de determinada população, tendo cada cidadão 

direito a desfrutar de uma parcela desta. Já para Sieyès, a soberania pertence à Nação. Destaca-

se que o conceito de nação utilizado por Sieyès, transcende o conceito de povo, abarcando os 

interesses permanentes da população, isto é, tanto no passado como no presente e futuro 

(DANTAS, 2009, p. 22). 

Na obra de Rosseau, no que se refere à soberania popular, verifica-se que esta se 

diferencia da soberania proposta por Hobbes, pois embora também exista a ideia de um 

Soberano, bem como de um corpo político, que se desvincula dos cidadãos que o criaram, na 

soberania de Hobbesiana o próprio cidadão permanece ainda soberano, apenas imputando a 

alguém uma função administrativa de governo. Já para Rousseau o cidadão permanece soberano 

após nomear seus comissários, os quais não representarão sua vontade, mas tão somente 

executarão a vontade geral (MACHADO, M., 2009, p. 117 – 118). 

Destaca-se ainda que uma das principais características do Estado Moderno é a 

soberania que apresenta na ordem interna e externa significados diferentes. Na ordem externa, 

ela significa independência, já que cada unidade política, enquanto ordem jurídica soberana e 

independente, apenas se submete às suas próprias leis e anseios, implicando no reconhecimento 

de outras unidades políticas juridicamente iguais e soberanas. Na ordem interna, o poder 

exercido dentro dos limites territoriais do Estado é superior a todos os demais poderes existentes 

na sociedade, isto é, a soberania do Estado designa sujeição a um poder soberano (COLOMBO, 

2007, p. 70).  
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Dentro do contexto acima mencionado, Bonavides (2000, p. 161) afirma que a expressão 

soberania do Estado busca sobre tudo assinalar a superioridade de um grupo político. Desta 

maneira, o Estado está hierarquicamente acima dos demais grupos sociais internos ou externos 

com os quais se defronta. Podem ser citados como grupos sociais internos as comunidades 

humanas, tais como a igreja, a escola, a família; já do ponto de vista externo, o autor refere-se 

à comunidade internacional. 

Com Rousseau e Sièyes, o embate acerca do titular da soberania, fica pacificado por ora, 

dando ao povo (ou a nação) tal titularidade. Deste período em diante, as discussões que se 

seguiram tratavam acerca dos limites e da unidade da soberania. Autores de renome como John 

Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, contestaram em suas obras o risco da tirania e do 

absolutismo do poder, mesmo quando a soberania tem como titular, teoricamente, o povo. 

Assim, ideias como o direito de resistência e equilíbrio entre os poderes, passam a estar em 

foco, contribuindo na formação do constitucionalismo, movimento que dá à constituição status 

de documento organizador do poder (MACHADO, M., 2009, p. 126 - 127). 

A partir do início do século XIX, grandes potências passam a dedicar esforços a 

conquistas territoriais e, para isso, buscam sustentar sua imunidade a qualquer limitação 

jurídica, influenciando o surgimento da noção de soberania como expressão de poder político, 

culminando com o surgimento da teoria da personalidade jurídica do Estado, o qual passa então 

a ser apontado como o titular da soberania. Com o aperfeiçoamento da doutrina jurídica do 

Estado, a soberania passa a ser indicada como uma de suas principais características Estatais. 

Tal construção teórica teve um desenvolvimento gradativo, sendo moldada por meio do 

conjunto de diferentes épocas ou a diferentes pontos de vista (DALLARI, 2012, p.85). 

Com um olhar crítico acerca da construção histórica do conceito de soberania é possível 

verificar que a doutrina basilar do tema sempre caminhou na direção daquilo que almejam os 

agentes detentores do poder. Assim, foi possível perceber a tendência por uma soberania 

absoluta, quando o monarca buscava fugir do poder papal. Mais tarde o poder soberano, mesmo 

que aparentemente, passou às mãos do povo, atendendo aos anseios da burguesia, que buscava 

enfraquecer a monarquia e o clero. Já no século XIX, a doutrina, convenientemente, coloca 

como titular da soberania o Estado, servindo a interesses de expansão territorial. Atualmente 

verifica-se, novamente, uma transformação no conceito de soberania, principalmente no que 

concerne a relação entre estados, abrindo espaço para a possibilidade de intervenção. 

Neste contexto Silva (2015, p. 13) destaca que atualmente o conceito de soberania vem 

passando por uma série de transformações, as quais se deram com maior ênfase a partir do 

surgimento do processo de globalização. Este quadro ensejou o aparecimento de concepções 
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contraditórias, quais sejam: de um lado a manutenção da soberania com a afirmação do Estado-

nação; e de outro, novos sujeitos internacionais que compartilham ou disputam papeis em 

âmbito internacional. 

Assim, dentre as várias acepções sobre soberania, Liziane Paixão Silva Oliveira (2002, 

p. 30) afirma que na atualidade a mesma pode ser entendida como um poder de decisão atribuído 

juridicamente a determinado Estado, dando-lhe independência e autonomia, tanto interna como 

externamente, estando tal liberdade pautada em fins éticos. No entanto, cresce o entendimento 

de que o aumento do poder de instituições internacionais, juntamente com um mercado mundial 

mais integrado, acabam enfraquecendo a soberania dos Estados. 

Com relação aos fatores descritos acima, verificam-se dois entendimentos distintos das 

implicações da globalização com relação à soberania dos Estados. De um lado há quem entenda 

que a globalização colocou em crise a soberania, uma vez que os países em desenvolvimentos 

passaram a ter suas ações ditadas pela economia mundial. De outro lado estão aqueles que 

acreditam que a globalização apresenta novos desafios que servirão para o fortalecimento dos 

Estados-Nação, pois estes decidem em última instância, possuindo o monopólio das normas.  

Seguindo a linha de raciocínio supracitada, a soberania é classicamente entendida por 

grande parte dos doutrinadores como sendo inalienável, indivisível, prescritível, perpétua e 

absoluta. Contudo, entendimentos mais recentes, apontam que a soberania adquiriu as 

características da alienabilidade e da divisibilidade. Tal entendimento baseia-se, primeiramente 

no fato do compartilhamento da soberania quando da concordância, entre diferentes Estados, 

na criação de tratados, caracterizando a divisão da soberania, bem como em razão da cedência 

de poder a agências supranacionais, demonstrando a possibilidade de a soberania ter a 

característica da alienabilidade (OLIVEIRA, L., 2002, p. 24).  

Dantas (2009, p. 15 – 16), levando em conta o conceito jurídico de soberania, relata que 

esta pode ser entendida como o poder que se sobrepõe aos demais, não aceitando limitações 

além daquelas dispostas voluntariamente, tais como as firmadas em tratados internacionais. Tal 

poder pode ser visto sob o aspecto interno, no qual o Estado é reconhecido pelos particulares 

como fonte legitima do direito, bem com sob o aspecto externo, no qual o Estado é visto pela 

comunidade internacional de forma independente dos demais.  

É preciso destacar que a conceituação de soberania não é de fácil construção, uma vez 

que está vinculada a certo momento histórico. Contudo, ressalta-se o pensamento que se volta 

para a sustentação desse princípio, fato que pode ser verificado atualmente nas relações 

internacionais, com a manutenção das cláusulas de igualdade formal conservadas pelos Estados, 

quando da assinatura de tratados internacionais. Já em âmbito interno, a consagração do 
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princípio da soberania frente aos tratados internacionais, se dá em razão da necessidade de 

aprovação do crivo do poder soberano, considerando suas tradições culturais, sociais e jurídicas 

(DANTAS, 2009, p. 31). 

Quando nos referimos à soberania como um princípio, é necessário atentar para o fato 

de que os princípios refletirem a estrutura ideológica do Estado, representando os valores de 

determinada sociedade. Assim, há de se reconhecer a diferenciação entre a forma de 

compreensão do princípio da soberania entre um Estado e outro, uma vez que seu entendimento 

relaciona-se com a realidade político social de cada um destes (DANTAS, 2009, p. 33). 

Consequentemente, a ideia de soberania defendida pelos países do sul está alinhada com seus 

interesses em defender seu território frente à ambição do capital internacional. 

Ao se falar na soberania como princípio absoluto, o que se está querendo dizer é que 

esta não deve ser preterida em face de outro princípio qualquer, sugerindo que a questão da 

autonomia e independência são extremamente relevantes para o Estado, o que justifica sua 

proteção absoluta. Em suma, reflete a autoridade do Estado, não sendo submisso a outra fonte 

de poder, senão àquele que emana do povo. Assim, o fato de um Estado se obrigar em razão de 

um tratado é um exemplo de reafirmação desta soberania, pois evidencia vontade do Estado 

soberano de pactuar (DANTAS, 2009, p. 33 - 35). 

Cabe destacar o entendimento de Liziane Paixão Silva Oliveira (2002, p.78), autora 

que faz referência ao fato de que a soberania pode ser delegada. Segundo a estudiosa, exemplo 

disso ocorre quando o Estado confia parte do exercício de suas competências sem deixar de ser 

titular do poder, nem se subordinar a outro Estado; como no caso da assinatura de tratados. De 

acordo com tal perspectiva, aquele para quem é delegado o poder somente tem a posse direta, 

temporária, estando o poder soberano em posse do Estado que o delegou. 

Neste aspecto, enfatiza-se que a corrente que defende a soberania como princípio 

absoluto, não defende uma “soberania absoluta”. Isto significa dizer que é um princípio que não 

pode ser preterido em face de outro qualquer, sugerindo que o valor (autonomia e 

independência), é o mais relevante para o Estado, justificando uma proteção absoluta, mas 

sempre em conformidade com os valores que lhe servem de limite. Cabe ressaltar que estes 

limites sempre existiram, sendo representados no passado pelos chamados “direitos das gentes”, 

que hoje conhecemos com Direito Internacional (DANTAS, 2009, p. 33). 

Apesar de atualmente haver uma abertura para o multilateralismo nas relações políticas 

internacionais, com a delegação de poderes antes exclusivamente estatais, em contraponto com 

a independência outrora incontestável, mesmo que com extensão reduzida a soberania resiste. 

Este fato evidencia-se à medida que cada Estado mantém a autoridade máxima para tratar dos 
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assuntos da esfera de sua individualidade (DANTAS, 2009, p. 41). Neste ponto, vale destacar 

que a soberania, reconfigura-se, adaptando-se à nova realidade, mas não deixa de existir. 

Dallari (2012, p. 90) afirma que a soberania continua sendo concebida de duas formas 

distintas: como sinônimo de independência, sendo invocada pelos dirigentes dos Estados para 

afirmar sua não submissão a potências estrangeira; ou como expressão de poder jurídico mais 

alto, uma vez que dentro dos limites da jurisdição do Estado, este é que tem o poder de decisão. 

Assim, no sentido de independência, se apoia no poder de fato que tenha o Estado de fazer 

prevalecer sua vontade dentro de seus limites jurisdicionais. Já a conceituação jurídica de 

soberania, considera irrelevante o potencial de força material, uma vez que se baseia na 

igualdade jurídica dos Estados, pressupondo o respeito mútuo como regra de convivência. Deste 

modo, teoricamente, a prevalência da vontade de um Estado mais forte, nos limites da jurisdição 

de um mais fraco, é sempre um ato irregular, antijurídico, o que seria passível de sanções 

jurídicas. Mesmo quando da impossibilidade de imediata aplicação de sanções, o caráter 

antijurídico da violação permanece, servindo de base para futuras reivindicações bem como à 

obtenção de solidariedade de outros Estados. 

Dentro deste contexto, a soberania, tem sua configuração modificada em relação àquela 

que lhe foi atribuída nos tempos de Bodin. Hoje tem seu viés de preponderância absoluta 

modificado, não mais apresentando a carga axiológica máxima dentro das normas 

constitucionais. Ganha cada vez mais força o movimento doutrinário voltado para a 

reconfiguração do conceito de Soberania, confrontando-se com outras teorias que defendem a 

queda da Soberania como princípio jurídico ou seu explícito desrespeito, como também em face 

daqueles que negam a própria existência da Soberania, a qual existiria apenas como um instituto 

formal (DANTAS, 2009, p. 93). 

Morgenthau (2003, p. 568 – 569) afirma que a soberania manteve a sua importância 

durante a história moderna, pois surgiu para o Estado como uma poderosa arma política. 

Contudo, esteve sujeita a reinterpretações e ataques em razão da aparente incompatibilidade 

entre duas das premissas do direito internacional moderno: de um lado, a presunção de que o 

direito internacional impõe restrições legais às nações, e de outro, a presunção de que essas 

nações são soberanas. O autor assevera que na verdade, a soberania é incompatível somente 

com um sistema de direito internacional forte, eficiente e centralizado. Portanto, ela não é 

inconciliável com uma ordem legal internacional descentralizada, que até o momento tem se 

mostrado fraca e ineficaz. 

Dentro deste contexto, a discussão sobre a soberania dos Estado, aliada aos constantes 

problemas de degradação ambiental, faz com o arcabouço jurídico no qual se baseia a 
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intervenção humanitária, sirva de suporte para teses que defendem a extensão deste instituto a 

fim de atender demandas concernentes ao meio ambiente, possibilitando a ingerência externa 

em países que coloquem em prática ações consideradas prejudiciais ao ecossistema. 

Consequentemente, cresce de importância o estudo da soberania ambiental e de sua eficácia no 

atual cenário das relações internacionais. 

2.2 SOBERANIA AMBIENTAL  

Conforme afirmado anteriormente, o conceito de soberania se encontra em constante 

evolução. Verifica-se que novos valores acabam por dar legitimidade para um amoldamento do 

princípio, como ocorre no caso dos direitos humanos, bem como em situações concernentes à 

segurança mundial, à primazia pelos interesses econômicos, ao meio ambiente, entre outros. 

Há, portanto, uma falta de consenso na definição de um único conceito de soberania. Embora 

haja uma corrente que defenda uma “reformulação” da soberania, sua concepção tradicional 

não é descartada e continua a vigorar no atual sistema internacional (LUDWIG, 2014, p. 108). 

Alia-se aos fatores acima mencionados, um cenário específico do campo ambiental, de 

conflito e contradição. Esta situação se dá em razão dos países detentores do capital do norte 

terem consumido a maioria dos recursos naturais disponíveis em seus territórios, enquanto os 

países pobres do sul mantém grande parte de suas reservas naturais intocadas. Esta discrepância 

causa grande tensão entre estes dois blocos, principalmente no tocante a questão da soberania 

dos Estados sobre seus recursos naturais, a qual Silva (2015, p. 13) intitula de “soberania 

ambiental”. 

Como exemplo da existência deste “Conflito Norte-Sul”, se verifica, por parte das 

nações consumidoras de biodiversidade, uma postura que busca impedir a utilização, ainda que 

sustentável, destas riquezas, afirmando que as mesmas constituem-se como um patrimônio da 

humanidade (OLIVEIRA, L., 2002, p. 91). Neste sentido, começam a se delinear de forma cada 

vez mais nítida posturas que pregam a necessidade de uma ingerência internacional dos países 

desenvolvidos nos países pobres, sob o pretexto de salvaguardar este patrimônio para as 

gerações futuras.  

Este pensamento hegemônico do norte, que desconsidera a perspectiva do restante do 

mundo, é chamado por Boaventura de Sousa Santos de pensamento abissal que, segundo o 

autor, consistiria em distinções visíveis e invisíveis da realidade social em dois universos: o 

universo ‘deste lado da linha’ (norte-social) e o universo ‘do outro lado da linha’ (sul-social). 

Esta divisão se dá de tal forma que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-
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se inexistente, sendo a característica fundamental do pensamento a impossibilidade da co-

presença dos dois lados da linha. De acordo com o autor, esta distinção visível acaba por 

fundamentar todos os conflitos modernos (Santos, 2009, p. 23, 24). 

Dentro desta perspectiva de pensamento abissal, a chamada tese do dever de ingerência 

vem ganhando espaço por estar atrelada aos direitos humanos e à proteção do meio-ambiente. 

Porém, a grande polêmica centra-se na interferência de Estados estrangeiros em áreas estranhas 

à sua competência, por meio da utilização de uma postura dissimulada de pregar a legítima 

defesa, individual ou coletiva, ou a intervenção humanitária, para mascarar tendências 

imperialistas. Ressalta-se que a intervenção com fins humanitários só é cogitada com o aval das 

Nações Unidas, já o citado dever de ingerência não observa à mesma premissa, caminhando em 

sentido contrário aos princípios vigentes de Direito Internacional, além desrespeitar a soberania 

dos Estados (DANTAS, 2009, p. 66).  

Um exemplo da utilização deste direito de ingerência por causas humanitárias pôde 

ser visto quando, em março de 1992, um acordo de cessar-fogo, durante a guerra civil na 

Somália, não foi respeitado, fazendo com que a distribuição de ajuda humanitária ficasse 

impossibilitada. O principal problema enfrentado naquela situação era decidir quais medidas 

deveriam ser tomadas, sem a existência de um governo a ser pressionado. Foi neste contexto, 

que mesclava extrema violência, pilhagem e roubo de suprimentos e medicamentos, que o 

Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 794, de 03 de dezembro de 1992, com 

fundamento no capítulo VII da Carta das Nações Unidas, para autorizar o estabelecimento da 

“Operação Restaurar Esperança”. Esta Resolução reconheceu a natureza complexa e 

excepcional da situação, levando em conta a tragédia humana causada pela guerra civil que se 

apresentava como obstáculo à distribuição de assistência humanitária, atentando contra a paz e 

segurança internacionais. A resolução autorizou o Secretário-Geral e os Estados-membros a 

utilizarem todos os meios necessários para estabelecer um ambiente seguro para as operações 

de ajuda humanitária na Somália (SILVEIRA, A., 2009, p. 794). 

Verifica-se que o “dever de ingerência” é bem mais extremo que o “direito de 

ingerência” invocado para tutelar direitos humanos, porquanto se refere à noção de 

enforcement1, que por sua vez é inerente à temática da responsabilidade internacional. Neste 

tocante, enfatiza-se que não há um órgão supranacional de competência ambiental para impor 

sanções aos Estados por ilicitude em relação ao ambiente. Consequentemente, aduz-se que esta 

abordagem (ingerência ambiental/ecológica) não possui legitimidade jurídica segundo as 

                                                 
1 Mecanismo destinado a compelir os Estados a atender aos ditames dos regimes protetores do meio ambiente 

(FRADE; LOPES, 2009, p. 63). 
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normas e princípios de Direito Internacional Ambiental, uma vez que se origina tão somente do 

consenso entre alguns países (DANTAS, 2009, p. 66).  

Na situação anteriormente descrita, quando foi invocado o direito de ingerência por 

motivo humanitário, havia a emergência do chamado collapsed state (Estado em colapso), no 

qual o Estado está em uma situação agravada ao longo dos anos, a qual pode se dar em razão 

de guerras, problemas econômicos ou outros. O Estado, nesta situação, não possui meios 

econômicos, políticos e/ou sociais suficiente para garantir os direitos humanos em suas 

fronteiras, permitindo a organização de uma intervenção com vistas a impor o respeito a estes 

direitos. Configura-se, juridicamente, uma situação de ofensa aos direitos humanos e, 

teoricamente, não existe nenhuma ofensa à soberania do Estado, simplesmente porque neste 

contexto ele não existe mais. Por conseguinte, a fundamentação do raciocínio deixa de estar na 

proteção do direito de autodeterminação dos povos, passando para a proteção dos direitos 

humanos (VARELLA, 2004, 116 – 117). 

Refutada a ideia de ingerência por motivo ecológico, ou ambiental, resta destacar a 

soberania ambiental dos Estados, demonstrando em que fundamentos está ancorada a 

possibilidade de utilização dos recursos naturais existentes no território dos países pobres para 

a promoção de seu desenvolvimento sustentável. Logo, torna-se necessária uma análise da 

formação do Direito Ambiental, em nível internacional, por meio da verificação dos principais 

tratados que se referem à soberania ambiental, uma vez que hoje estes se configuram como uma 

das principais fontes deste ramo do Direito. 

Cabe destacar que ao trazer a discussão para o ponto de vista jurídico, constata-se que 

o Estado, como participante da sociedade mundial, é uma pessoa jurídica de direito público 

internacional. Ele se distingue das demais pessoas jurídicas de direito internacional público uma 

vez que só ele tem soberania. Esta, conforme mencionado anteriormente, ao ser observada sob 

um percepção interna, é uma afirmação de poder superior a todos os demais Estados, já com 

relação ao ponto de vista externo é uma afirmação de independência (DALLARI, 2012, p. 259). 

Na atualidade, a consideração do meio ambiente sob um prisma internacional pode ser 

confirmada com surgimento da ramificação jurídica do Direito Internacional do Meio 

Ambiente, constituído pelas regras de Direito Internacional voltadas à preservação ambiental. 

Esta ramificação é formada com as mesmas fontes que compõem o Direito Internacional, quais 

sejam os tratados, os princípios gerais do direito, o costume internacional, as decisões 

judiciárias e a doutrina. Logo, as diretrizes para a conduta dos Estados acabam sendo 

determinadas por meio destas normas advindas da comunidade internacional, que cada vez mais 

determina o direcionamento mundial tocante as questões ambientais (DANTAS, 2009, p. 44).  
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Verifica-se uma acentuação da preocupação mundial com a exploração do meio 

ambiente a partir da década de 1960. Neste período, os Estados começam a se movimentar com 

a intenção de promover a regulamentação global do meio ambiente (DANTAS, 2009, p. 46). 

Entretanto, as opiniões em torno da questão ambiental mostraram ser diversificadas, sobretudo 

quanto à questão da exploração do meio ambiente, principalmente em razão do 

desenvolvimento assimétrico dos Estados. Enquanto países centrais desconheciam problemas 

como a miséria e a fome, voltando suas atenções exclusivamente para a questão ambiental, os 

países periféricos buscavam formas de promover o desenvolvimento econômico e social em 

seus territórios. Neste aspecto, destaca-se que: 

 

O grande conflito ultrapassa as barreiras ideológicas, configurando-se como ameaças 

para muitos Estados. Enquanto os países desenvolvidos almejavam uma reunião com 

ênfase nos aspectos derivados do processo de industrialização, os países em 

desenvolvimento defendiam-se, afirmando que uma política preservacionista serviria 

de instrumento para interferência em assuntos internos, além de constituir alto encargo 

para as nações periféricas. Ainda hoje, poucos países em desenvolvimento têm uma 

capacidade significativa de concretizar as normas estabelecidas em acordos 

internacionais e nenhum deles consegue se colocar em paridade com países 

desenvolvidos ecologicamente envolvidos (DANTAS, 2009, p. 46). 

 

Conforme o texto acima, o conflito de ideias, entre países desenvolvidos do norte e 

países subdesenvolvidos do sul, quanto à utilização dos recursos naturais, demonstra ser antigo. 

Esta postura de defesa do meio ambiente adotada por países ricos guarda, no entanto, um 

histórico de exploração e enriquecimento à custa dos países periféricos. Estes últimos, por sua 

vez, almejam com a utilização de seus recursos naturais alcançar o tão sonhado 

desenvolvimento, a fim de livrarem-se de mazelas como a pobreza e a fome. As intenções destes 

últimos, somam-se às várias disposições que destacam a soberania dos Estados sobre seu 

patrimônio ambiental.  

Falando com uma perspectiva nacional, de afirmação da soberania ambiental, Dantas 

(2009, p. 99 - 100) sustenta que a gestão autônoma dos recursos naturais existentes no Brasil 

pertence ao Estado brasileiro, não sendo legítima qualquer interferência estrangeira com fins 

econômicos. Saliente, ainda, que esta soberania ambiental não é uma exclusividade nacional, 

mas sim, direito de todos os demais países. A autora destaca que Resolução 1803 (XVII) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 14 de Dezembro de 1962, sobre a “Soberania 

Permanente sobre os Recursos Naturais”, já mencionava a prerrogativa estatal em explorar os 

recursos de interesse do desenvolvimento nacional.  

Dentro do panorama supracitado, ocorre em 1968 a primeira de uma série de reuniões 

do chamado Clube de Roma, uma associação informal, constituída por cientistas, economistas 
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e empresários europeus, com a finalidade de debater sobre os problemas ambientais e sociais 

do mundo (O CLUBE..., 2011, s. p.). A iniciativa foi divulgada como sendo uma busca por 

soluções para a crescente necessidade de matéria prima e a quantidade alarmante de resíduos 

que a população mundial produzia. O Clube de Roma constatou que a demanda por matérias-

primas, por recursos naturais, bem como a geração de resíduos provenientes do sistema de 

produção são incompatíveis com a capacidade de recomposição de recursos naturais e de 

absorção dos resíduos pelo planeta (MACHADO, R., SOUZA, BRUM, 2012, p. 5). 

Por meio da análise dos membros que o constituíam, bem como pelas ideias 

apresentadas, fica claro que o Clube de Roma possuía uma visão eurocêntrica, pois destacava a 

necessidade de impor limites ao crescimento sem, no entanto, atentar para a gigantesca 

desigualdade existente entre os países já desenvolvidos e os países periféricos, que viviam (e 

vivem) em meio a inúmeros problemas sociais e econômicos. Neste ponto, cabe salientar que 

não se nega a necessidade de impor limites à utilização desmedida de recursos naturais, isto é 

evidente diante da degradação imposta ao meio ambiente. Contudo, a contradição advém da 

posição privilegiada dos componentes do Clube, que propunham as soluções mais adequadas 

aos interesses dos países desenvolvidos.  

Feita esta ressalva, é necessário enfatizar, ainda, que o atual estado de deterioração do 

meio ambiente se deve, em grande parte, a selvageria dos países ditos desenvolvidos, quando 

do processo de colonização. Tal situação se mantém na atualidade, com a produção e consumo 

em níveis exacerbados e imprudentes. Em consequência, os limites devem ser impostos 

primeiramente a estes países, sendo que por outro lado, o desenvolvimento sustentável 

necessário a uma melhor qualidade de vida deve ser proporcionado aos países pobres. 

Em suma, verifica-se que os países desenvolvidos passaram, aos poucos, a questionar o 

direito soberano dos países em desenvolvimento sobre seus recursos naturais, sendo que tal 

questionamento surge “coincidentemente” a partir do momento em que suas reservas naturais 

começaram a se esgotar. Portanto, fica clara a utilização de uma lógica de apropriação por trás 

do debate de proteção ambiental (OLIVEIRA, L., 2002, p. 129). Entretanto, as ideias de 

proteção do meio ambiente, por mais contaminadas que possam estar por uma visão “nortista”, 

aos poucos ganham grande repercussão, passando a permear os debates ocorridos nas décadas 

seguintes, durante as diversas conferências da ONU que discutiram os problemas ambientais.  

Desta feita, as ideias advindas do Clube de Roma serviram como germe para a 

realização, em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suíça, da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano. Destaca-se que a Conferência de Estocolmo foi marcada 

justamente, por debates entre países do norte social e países do sul social, em razão de que os 
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últimos enfrentavam (e enfrentam) problemas sociais de proporções gigantescas, o que 

culminava com a limitação de seu desenvolvimento. Como estas propostas partiam de países 

que encontravam-se em outro patamar de desenvolvimento, eram vistas com muita 

desconfiança. Neste contexto, percebe-se claramente a utilização de um discurso que se 

apresenta como defensor da natureza e do planeta, mas que mascara interesses econômicos nas 

reservas naturais ainda inexploradas dos países pouco desenvolvidos. 

Corroborando as ideias acima mencionadas, Campos (2009, p. 85) afirma que a 

Conferência de Estocolmo ao mesmo tempo em que foi inovadora, também foi ingênua, pois 

estabeleceu princípios que não refletiam a maioria das preocupações existentes à época. 

Ocorreram inúmeras discordâncias entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, pois 

as propostas dos primeiros eram vistas como empecilho à expansão econômica dos últimos. 

Sucede que as propostas acolhidas ao fim da Conferência, em sua maior parte, favoreceram os 

países de primeiro mundo, uma vez que permitiam a continuidade da alarmante produção de 

resíduos por parte dos países industrializados, enquanto, de outro lado foram criadas zonas de 

preservação ambientais estáticas nos países em vias de desenvolvimento. 

Portanto, assim como o conceito de soberania ganhou diferentes tons com o passar do 

tempo, esta noção de soberania absoluta do Estado em relação aos seus recursos naturais 

também recebeu novos balizamentos, tanto no campo jurídico, como econômico e social. 

Exemplo destas mudanças pôde ser observado na já citada Declaração de Estocolmo, a qual 

menciona a necessidade de não prejudicar o meio ambiente como condicionante quando das 

atividades de exploração dos recursos naturais. Apesar de não questionar a soberania estatal 

sobre estes recursos, a Declaração dá os primeiros sinais da preocupação, de parcela da 

comunidade internacional, com as atividades desenvolvidas principalmente pelos países pobres.  

A tentativa de conciliação da preservação dos recursos naturais defendida pelos países 

desenvolvidos, com o desenvolvimento sustentável proposto pelos países em desenvolvimento, 

ficou evidente a partir da década de 1980. A partir das reflexões e experiências acumuladas 

neste período, foi realizada em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Eco 92 ou Rio 92), que buscava promover a discussão ora abordada, por 

meio da sintetização das preocupações mundiais. Verifica-se que a Eco 92 promoveu um debate 

mais amplo do que o realizado em 1972, em Estocolmo, principalmente por dar vez ao prisma 

dos países em desenvolvimento (CAMPOS, 2009, p. 85). 

Todo o debate quando da exploração dos recursos naturais feito desde a Conferência de 

Estocolmo, e ampliado na Rio 92, refere-se em grande parte ao tema da presente dissertação, 

uma vez que neste trabalho busca-se sintetizar posições pro e contra a soberania ambiental dos 
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Estados. Dentro deste contexto, neste primeiro capítulo dá-se enfoque à tese que defende a 

manutenção da soberania ambiental, a qual é colocada em pauta na Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que em seu “Princípio 2” destaca que: 

 

Os Estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito 

internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo 

suas próprias políticas de meio ambiente e de desenvolvimento, e a 

responsabilidade de assegurar que atividades sob suas jurisdições ou seu controle não 

causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da 

jurisdição nacional (ONU, 1992, p. 1, grifo nosso). 

 

A Declaração acima citada, elaborada na Rio 92, deixa clara a ideia da soberania do 

Estado sobre seus recursos naturais, o qual tem pleno controle sobre as políticas de exploração 

destes recursos, podendo, portanto, utilizar os meios naturais para a promoção de seu 

desenvolvimento sustentável. Convém salientar que a Declaração também atribui ao Estado a 

responsabilidade quando da precaução a possíveis danos ocasionados por suas atividades, sejam 

estes dentro ou fora de seu território.  

Além do princípio acima mencionado, a Declaração traz outros que devem ser 

destacados em razão de trazerem a perspectiva dos países pobres. Verifica-se que o “Princípio 

3” afirma que o direito ao desenvolvimento deve ser conciliado com as necessidades de 

preservação do meio ambiente, anseio já pleiteado pelos países em desenvolvimento por 

ocasião da Convenção de Estocolmo. Já o “Princípio 8” destaca a necessidade de “eliminar os 

padrões insustentáveis de produção e consumo”, condição esta que é verificada de maneira 

muito mais alarmante nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento (ONU, 

1992, p. 1 - 2). 

Silva (2015, p. 21), ao falar da soberania sobre os recursos naturais, dá destaque à 

Convenção do Rio sobre Diversidade Biológica (CBD), que é um tratado da Organização das 

Nações Unidas também elaborado durante a Eco 92. A autora enfatiza que neste documento é 

reconhecido o Estado como o titular dos benefícios provenientes da utilização da 

biodiversidade. Neste tocante, salienta que a convenção também dá papel complementar as 

comunidades tradicionais, além de atribuir responsabilidades comuns, mas de modo 

diferenciado, aos Estados. 

A CBD pode ser definida como um instrumento jurídico que promove políticas de 

desenvolvimento e proteção ao meio ambiente, tendo por objetivos a utilização sustentável e a 

conservação da diversidade biológica, bem como a viabilização do acesso e a repartição de 

recursos genéticos e de tecnologia. A Convenção traz em seu bojo importantes princípios como 
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o da precaução, o qual pode ser definido como a necessidade de adoção de medidas preventivas 

para evitar riscos ambientais quando houver a ausência de certeza científica sobre a segurança 

de um determinado produto. No mesmo patamar de tal princípio está o já mencionado princípio 

da consagração da soberania dos Estados sobre seus recursos. A CBD possuía à época de sua 

criação 172 países signatários, contando atualmente conta com 196 países (OLIVEIRA, C., 

2009). 

Destaca-se que a referida Convenção leva em conta o fato do meio ambiente ser formado 

por uma rede de ligações que não se restringe aos territórios nacionais, pois o dano causado 

localmente pode ter consequências globais. Consequentemente, mesmo sem segregar a 

soberania dos Estados, o agir livremente por parte destes está condicionado a não praticar atos 

que comprometam a qualidade de vida na Terra, o que não impossibilita, de maneira alguma, a 

promoção do desenvolvimento sustentável, principalmente nos países pobres (OLIVEIRA, L., 

2002, p. 88 - 89). 

Deste modo, quando o Brasil se propôs a preservar e explorar de modo sustentável sua 

biodiversidade, sem com isso causar danos a outras nações, esta limitação não inviabilizou seu 

poder soberano, apenas estabeleceu restrições ao exercício de sua soberania. 

Consequentemente, deve haver o entendimento de que a independência não significa liberdade 

ilimitada e sem restrição, mas também não pode significar a sujeição de um Estado a interesses 

meramente econômicos dos demais (OLIVEIRA, L., 2002, p. 77). 

Ainda com relação às negociações realizadas durante a Rio 92, Meira Mattos (2001, p. 

40 - 41) salienta que apesar da Declaração de Estocolmo, bem como a Resolução 44/228 da 

Assembleia Geral da ONU/89 já terem garantido o direito soberano aos Estados quando da 

exploração de seus recursos naturais, durante a Eco 92 houve uma clara tentativa, por parte dos 

países do G-7 (atual G-8), de interferir nos interesses internos dos países do G-77. O autor faz 

menção a CDB, que na ocasião foi boicotada pelos EUA, além de sofrer pressões, por parte do 

grupo de países desenvolvidos, para que abrangesse apenas florestas úmidas, excluindo as 

florestas temperadas e boreais do norte. 

Fica clara a posição contraditória dos países desenvolvidos quanto à questão da 

soberania ambiental, uma vez que, embora não aceitem a soberania dos países em 

desenvolvimento sobre seus recursos naturais, raramente cedem seu poder soberano quando da 

utilização de seus próprios recursos. Tal fato já pôde ser verificado em 1895, quando o México 

protestou contra a má utilização da água do Rio Grande pelos Estados Unidos. Os norte-

americanos responderam por meio de um parecer no qual afirmava que era direito seu utilizar 

o rio, independentemente dos danos causados ao país vizinho. A ideia defendida baseava-se na 
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doutrina Harmon que, em suma, prega que o Estado tem o direito absoluto de fazer o que desejar 

com a água que se encontra no seu território. De modo semelhante, quase um século mais tarde, 

no ano de 1986, a França invocou tal doutrina no caso da exploração de minas de potássio na 

Alsácia, demostrando mais uma vez que os interesses econômicos moldam, conforme o caso, 

atitudes e opiniões destes países (OLIVEIRA, L., p. 130 – 131). 

Considerando o disparate da posição dos países desenvolvidos, em relação às ações 

contraditórias adotadas em relação aos recursos naturais, corroboram a tese de fortalecimento 

da soberania ambiental. Porém, ao mesmo tempo, é inegável que o direito ao meio ambiente 

equilibrado, aparece hodiernamente com grande relevância jurídica, estabelecendo-se como 

forte elemento de vinculação entre níveis de sistemas jurídicos e políticos entre os Estados 

(DANTAS, 2009, p. 93).  

Assim, é preciso enfatizar que a superposição do meio ambiente acima de interesses 

considerados locais, deve ser vista com cautela, uma vez que a hegemonização de ideais, 

desconsidera as peculiaridades existentes dentro dos diferentes territórios do globo terrestre. 

Verifica-se, ainda, que esta lógica dita universal, em verdade é a lógica estabelecida pelos países 

do norte, que por meio do discurso de preservação impõem, de maneira quase imperceptível, 

seus interesses ao restante do mundo.  

Por mais que tenham ocorrido mudanças nas relações entre os Estados com as 

convenções mencionadas, a posição dos doutrinadores que defendem o fortalecimento da 

soberania assevera que o Estado é revigorado pelos atuais processos de internacionalização, 

uma vez que é ele que detém o monopólio das normas, sem as quais os poderosos fatores 

externos perdem eficácia.  Esta corrente defende que os Estados nacionais passam a atuar, 

muitas vezes, com exclusividade como intermediário entre as aspirações políticas externas e 

internas, deixando de desempenhar funções eminentemente locais, tornando-se mais fortes 

neste processo.  

Dentro do panorama supracitado, a questão ambiental passa a ocupar a agenda dos 

Estados na medida em que as consequências destas questões são globais. O reconhecimento do 

viés transfronteiriços do problema ambiental, bem como seu caráter coletivo, faz com que o 

Estado atue diretamente na busca de uma solução. Contudo, observa-se que o Estado, para 

responder aos novos padrões mundialmente implantados, abdica de algumas funções e avoca 

outras, mas mantém a sua autoridade e seu poder soberano (OLIVEIRA, L., 2005, p. 221). 

Através da análise da soberania relativa aos Estados, bem como de seu papel na esfera 

ambiental, verifica-se que são fortes os elementos que apontam para a continuidade de tal 

princípio, apesar de serem inegáveis certas transformações ao longo do tempo. Contudo, 
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conforme citado anteriormente, interesses econômicos acabam por contaminar a opinião sobre 

a preservação do meio ambiente, em um verdadeiro “esverdeamento do capital” (ZARRAF, 

DURÃO, 2011, p.1) fazendo com que diferentes formas de ingerência sejam suscitadas para 

um futuro breve, ou mesmo já postas em prática de forma dissimulada. 

O panorama relatado acima faz com que torne-se urgente que os países em 

desenvolvimento estejam preparados para eventuais práticas de afronta à sua soberania em um 

futuro próximo. Esta preparação deve ser abrangente, passando inclusive pela correta utilização 

dos recursos naturais, como forma de enfraquecer o discurso da ingerência ecológica. Contudo, 

verifica-se que o poder de dissuasão2 de uma nação está diretamente atrelado à sua defesa 

nacional, assunto que passa a ser explorado no próximo item do trabalho. 

2.3 RELAÇÃO ENTRE DEFESA NACIONAL E SOBERANIA (AMBIENTAL) 

Conforme suscitado anteriormente, a soberania ganha novos nuances por meio de 

convenções que tratam de temas que conjugam interesses de diferentes Estados, dentre as quais 

ganham destaque as que versam sobre os problemas ambientais. Consequentemente, as ações 

que advém destes acordos devem estar pautadas em um olhar multifacetado do problema e não 

no viés exclusivamente econômico dos países desenvolvidos. Seguindo esta ideia, e utilizando 

a perspectiva de manutenção da soberania, cabe trazer à baila a Teoria Realista que, dentro do 

contexto das Relações Internacionais, prega que o surgimento e a articulação dos Estados estão 

mais no domínio da força do que do argumento legalista (CASTRO, 2012, p. 115). Morgenthau 

(2003, p. 28) define o Realismo como sendo uma teoria que busca entender a política 

internacional como ela é, e como deve ser, face à sua natureza intrínseca, e não como as pessoas 

gostariam que ela fosse.  

Situação prática desta tese é trazida por Castro (2012, p. 300), autor que aponta o 

exemplo do Conselho de Segurança da ONU, que segue a chamada lógica do realismo 

multilateralista de manutenção da ordem mundial vigente. Conforme o referido autor, o 

Conselho tem se fundamentado na fabricação de decisões consensuais à luz do hegemonismo 

unicêntrico dos EUA. O autor faz esta afirmação com base nas decisões deste órgão, nas quais 

o país norte-americano influencia, por meio de seu poderio econômico e militar, com vistas a 

manter seu status de potência hegemônica. 

                                                 
2 Dissuasão: quando o agente não precisar empregar a força bruta para impor sua vontade, pois o adversário desiste 

de seus propósitos por crer na capacidade e disposição do primeiro em cobrar-lhe um preço elevado (PAIVA, 

2012, p. 317). 
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De acordo com o autor supracitado, os argumentos norteadores do realismo clássico 

podem ser descritos, de maneira sucinta, como sendo os seguintes: a natureza humana 

individualista se reflete nas articulações internas e externas dos Estados; a guerra representa 

instrumento no domínio da política para fins de sobrevivência e segurança; o Estado utiliza a 

maximização do poder diante de seus constrangimentos internos e externos; o militarismo e as 

políticas de defesa nacional servem para a obtenção e manutenção do tripé força-poder-

interesse; a pouca controlabilidade internacional faz com que os Estados adotem posturas de 

priorização de seus interesses; o principal ator do cenário internacional é o Estado nacional, 

tendo prioridades auto justificadas e prerrogativas exclusivas; e os Estados têm uma distribuição 

irregular e assimétrica de força-poder-interesse, ocasionando, assim, uma hierarquização 

cratológica3 em uma determinada ordem mundial (CASTRO, 2012, p. 319). 

Estas argumentações, acerca da visão realista da soberania, destacam a necessidade do 

Estado possuir força suficiente para manter sua soberania, em detrimento a interesses externos 

que buscam deteriorá-la. Portanto, a defesa nacional dos Estados acaba por influenciar no 

contexto internacional, fazendo com que um país passe ocupar uma posição mais confortável 

em uma negociação, ou mesmo possibilitar a imposição de sua vontade por meio de uma 

demonstração de força. Neste sentido, destaca-se que: 

 

Uma das principais premissas do realismo clássico é, em suma, que as relações 

humanas e, em última instância, as Relações Internacionais são centradas no 

poder, tendo a lógica da dominação como seu combustível. Em Hobbes, tal percepção 

reforça o sentido de “dilemas de segurança”, que é uma situação onde um determinado 

padrão de desenvolvimento da segurança interna, por meio de investimentos em 

defesa nacional, pode gerar, com os países vizinhos, situações até mesmo de 

aumento da insegurança (CASTRO, 2012, p. 317, grifo nosso). 

 

A despeito da existência de ideias que caminham em sentido contrário ao realismo, esta 

corrente das Relações Internacionais traz considerações que se aplicam ao contexto atual. 

Quando é ressaltado, na citação acima, que as Relações Internacionais são centradas no poder, 

verifica-se que este conceito utilizado por tal corrente continua em voga. Dentro desta 

perspectiva, a manutenção da soberania ambiental está condicionada à influência exercida por 

aqueles que a defendem. No caso pátrio, há um especial interesse de outros Estados nos recursos 

existentes em território brasileiro, fazendo com que as pressões externas sobre a utilização 

destes recursos, com tendências evidentemente favoráveis à relativização do princípio da 

                                                 
3 Cratológica diz respeito ao poder e suas relações e implicações. 
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soberania, tenham forte influência sobre as políticas adotadas nesta seara. Neste tocante, a 

defesa nacional figura como instrumento garantidor da soberania ambiental. 

O poder é o elemento central da análise doa autores realistas das relações internacionais. 

Verifica-se que enquanto alguns destes pensadores definem o poder com sendo a soma das 

capacidades do Estado em termos militares, políticos, econômicos e tecnológicos, outros 

definem este poder em termos relativos, isto é, consideram os elementos intrínsecos, mas sim 

uma comparação com o poder de outros Estados. Neste contexto, Morgenthau afirma que os 

Estados procuram o poder visando a manutenção do status quo. Desta forma, o autor traz o 

conceito de balança de poder como sendo o mecanismo que visa garantir a estabilidade do 

sistema internacional, no qual só o poder limita o poder (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 28 

- 30). 

Já Kenneth Waltz dá destaque para a capacidade de influenciar outros Estados, como 

preponderante no tocante ao poder. O autor vê a balança de poder como algo inerente a qualquer 

sistema internacional. Desse ponto de vista, Waltz se refere mais à distribuição de poder do que 

ao equilíbrio de poder (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 29-30). O autor afirma que o Estado 

age de acordo como as pessoas que estão nele agem (WALTZ, 2004, p. 101). Esta afirmação 

parece ser simples, mas revela um problema complexo que está intrínseco à organização estatal: 

o interesse defendido pelo Estado nem sempre é o interesse público, ou o interesse da maioria 

de seus indivíduos, mas sim o interesse particular daqueles que detém o poder.  

Waltz assevera que a existência de Estados soberanos, sem um sistema jurídico único 

imposto a eles, faz com que cada Estado julgue de acordo com suas razões ou desejos, fazendo 

com que conflitos, que por vezes levam à guerra, estejam fadados a acontecer. Portanto, para 

alcançar desfecho favorável nesses conflitos, os Estados têm de confiar em seus próprios 

mecanismos, tendo preocupação constante com sua eficiência. Se depois de avaliar as 

perspectivas de sucesso, o Estado der mais valor as suas políticas e metas do que à paz, usará a 

força para alcança-las. Consequentemente, qualquer Estado pode usar a usar a força de um 

momento para o outro, implicando no fato de que os Estados têm de estar constantemente para 

opor esta força ou para pagar o preço da fraqueza (WALTZ, 2004, p. 197 - 198). Deste modo, 

o autor conclui que a força é um meio de realizar os fins externos dos Estados em razão de não 

haver um processo confiável de conciliação de interesses entre unidades semelhantes em uma 

condição de anarquia (WALTZ, 2004, p. 294). 

Corroborando esta ideia, certos doutrinadores chegam ao extremo de afirmar que só 

deve ser reconhecida a soberania daqueles Estados que dispõem de força suficiente para impor 

sua vontade. Portanto, a regulação jurídica ficaria em um segundo plano, pois os Estados mais 
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fortes dispõem de meios para modificar o direito quando isso lhes convém. Contudo, o fato dos 

Estados atualmente procurarem dar uma aparência jurídica a suas decisões representa um 

avanço, pois é esse tipo de comportamento que torna possível a existência de um direito 

internacional. Evidencia-se que se a força fosse utilizada indiscriminadamente, sem 

considerações por regras jurídicas, configurar-se-ia a "guerra de todos contra todos", nos 

moldes afirmados por Hobbes, conforme destacado na primeira parte deste capítulo. Assim, o 

reconhecimento jurídico é de grande importância, pois é em consequência dele que se qualifica 

como ilegítimo o uso da força (DALLARI, 2012, p. 259 - 260). 

Portanto, é preponderante a afirmação da manutenção da soberania dos Estados, 

principalmente no tocante à utilização de seus recursos naturais, pois somente desta forma 

países pobres terão a oportunidade de desencadear um desenvolvimento sustentável, sem a 

necessidade de percorrer o caminho imposto pela agenda neoliberal dos países desenvolvidos. 

Consequentemente a ideia de enfraquecimento da soberania deve ser encarada como uma 

tentativa oportunista de ingerir nos bens naturais dos países do sul social, utilizando para tanto 

diferentes formas de persuadir a opinião pública a respeito desta visão hegemônica. 

Este contexto de divergência entre diferentes concepções de soberania, notadamente é 

influenciada pela desigualdade na distribuição da riqueza na economia mundial entre Estados, 

que é conhecida como “Conflito Norte – Sul”. O termo não se refere somente à localização 

tradicional de povos ricos no Hemisfério Norte e pobres no Hemisfério Sul, mas também à 

oposição Leste-Oeste durante a Guerra Fria. A riqueza do Norte (centro) é baseada na 

exploração das matérias primas e trabalho do Sul (periferia), e o conflito se dá na tentativa de 

expansão do Norte em contraposição com a resistência do Sul. Este conflito tem, 

historicamente, se materializado de várias formas, tais como a expansão colonialista de 

potências, relação colonial, lutas de libertação nacional, divisão internacional do trabalho, 

relação políticas e econômicas entre Estados independentes desenvolvidos e em 

desenvolvimento (MOURA, 2015, p. 602).  

Em razão deste “Conflito Norte – Sul” constata-se uma diferenciação nas estratégias 

com relação ao poderio militar, direcionadas a interesses relativos à soberania dos Estados, em 

concordância com o que defende a teoria realista da soberania. Atualmente existem países que 

preparam seu aparato bélico para realizar ações de projeção de poder sobre territórios, quais 

sejam os da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que se preocupam em manter 

o controle político das fontes de insumos importantes; e há aqueles que se preparam com foco 

na defesa de seus ativos contra ações de projeção de poder, por meio da dissuasão, pois são 



43 

 

dotados de recursos naturais importantes, sentindo-se ameaçados por inimigos potenciais 

dotados de poderosas forças, caso da Rússia, Brasil e China (MOURA, 2015, p. 602). 

Por conseguinte, se for levado em conta o risco que a cobiça internacional representa ao 

patrimônio ambiental nacional, o Estado deve estar preparado para defender sua soberania 

contra tais ameaças. Quando se fala em uma ameaça mais direta a soberania, tão somente os 

meios diplomáticos não tem a eficácia total, pois o intento econômico contamina os discursos, 

influenciando pensamentos, aparentemente nobres, como a da ingerência ambiental. Neste 

sentido, destaca-se o exemplo de um passado não muito distante, quando a cobiça norte-

americana sobre as reservas de petróleo iraquianas, resultou em uma intervenção militar 

naquele país, sob a infundada alegação da existência de armas de destruição em massa. 

As atuais ideias de soberania limitada e gestão compartilhada dos recursos naturais têm 

sido fomentadas de maneira continuada nas últimas décadas, contando com uma forte 

propaganda por parte da mídia internacional, que visa influenciar a opinião pública a respeito 

da necessidade destes estratagemas como modo de salvaguardar o meio ambiente. Este cenário 

tem sublimado a preservação, exagerando no grau de omissão dos governos detentores de bens 

naturais. É neste contexto que surgem apontamentos para o fortalecimento de organismos 

supranacionais, fazendo com que os Estado-nação fiquem instados a responder as demandas do 

mercado, controlado pelo bloco de países hegemônicos (PEREIRA, 2007, p. 290). 

Luz (2015, p. 40 – 41) usa como exemplo de tentativa de imposição de uma soberania 

relativa ao Brasil, a Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos 

indígenas. Segundo o autor, é preciso ressalvar que as disposições destes instrumentos têm 

grande relevância para a causa indígena, o que se verifica na previsão da eliminação de 

quaisquer disparidades socioeconômicas entre os indígenas e demais cidadãos, a previsão de 

consulta prévia aos povos diretamente afetados por obras de infraestrutura, o reconhecimento 

de que estes povos carecem e merecem especial proteção do Estado, dentre outras. Contudo, 

boa parte do estabelecido por estes documentos ameaça a soberania nacional e busca contestar 

a legitimidade de ações do Estado brasileiro na promoção de suas iniciativas geopolíticas 

estratégicas, merecendo análise cuidadosa dos estudos relacionados à defesa nacional.  

O autor supramencionado assevera que atos internacionais, tais como a Convenção 169, 

têm dado respaldo à atuação interna de vários grupos que atuam sob o manto de causas nobres, 

quais sejam: democracia, direitos humanos, defesa das minorias, direitos dos povos da floresta, 

meio-ambiente, autodeterminação dos povos, etc. Todavia, ao invés de defender estas causas, 

muitas vezes, recorrem de maneira desnecessária a concepções de limitação da soberania, dever 

de ingerência, direito de intervenção da comunidade internacional, dentre outras. O resultado 
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pode ser visto nas permanentes campanhas contra importantes projetos de desenvolvimento 

nacionais tais como hidroelétricas, hidrovias e rodovias, restringindo a possibilidade do 

governo decidir soberanamente sobre o que é necessário ao desenvolvimento do país (LUZ, 

2015, p. 50). 

Também em referência a esta cobiça internacional, Meira Mattos (2001, p. 120 -122), 

aponta para a existência de um histórico de cobiça sobre o patrimônio ambiental brasileiro. 

Conforme citado anteriormente, quando dos debates para formulação da CBD, o então G-7, 

tentou negociar uma convecção exclusivamente sobre florestas úmidas, numa clara tentativa de 

abranger apenas a floresta amazônica, ocasião na qual foi feita referência à assistência direta 

dos EUA às forças Armadas do Brasil, em uma atitude considerada desrespeitosa pelo autor. 

Esta estratégia do governo estadunidense continua a ser utilizada, inclusive com a sugestão da 

criação de parques e reservas internacionais na área amazônica, com a utilização de soldados 

daquele país para “zelar pela preservação da floresta”. Outro ponto destacado pelo autor, diz 

respeito à chamada “diplomacia ambiental”, utilizada pelas embaixadas norte-americanas, que 

desenvolvem políticas ambientais regionais conforme os interesses de seu país, entrando no 

contexto do “dever de ingerência”, que ameaça a soberania dos países periféricos. 

Pereira (2007, p. 295) enfatiza que a possibilidade de intervenção em território 

brasileiro, principalmente na região amazônica é real, tendo sua viabilidade ancorada na 

aparente carência em termos de capacidade dissuasória por parte das Forças Armadas 

brasileiras. O autor destaca que diante de ameaças ainda incertas, estes mecanismos de 

dissuasão devem apresentar flexibilidade, mobilidade e poder de combate, assegurando a 

autodefesa do território nacional em razão de uma agressão que poderá partir de uma potência 

militar com capacidade superior, o que leva a necessidade de consideração do conceito de 

guerra assimétrica4.  

De forma semelhante, Carmona (2012, p. 131) destaca a importância que o apoio da 

população tem numa eventual situação de guerra assimétrica. Neste sentido, o autor sustenta 

que a proposta de aproximação com o povo, se deve ao fato das atuais estratégias adotadas pela 

defesa nacional se voltarem para a tese de que as Forças Armadas devem ter um preparo que 

conjugue ações convencionais e não convencionais, sendo esta segunda situação aquela que 

poderá empregar técnicas e táticas de guerrilha, para manter a resistência nacional em caso de 

conflito com uma força superior. 

                                                 
4 Guerra assimétrica: os conflitos assimétricos são caracterizados pela confrontação armada entre forças militares 

regulares estabelecidas, cuja capacitação militar é incontestavelmente superior, em choque com forças irregulares 

que empregam intensivamente táticas, técnicas e procedimentos de guerra irregular (PINHEIRO, 2007, p. 17). 
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Verifica-se que a supremacia militar norte-americana possibilita àquele país, tanto a 

manutenção do controle sobre seus competidores, sem a necessidade de entrar em um conflito 

direito, como a possibilidade de utilização de suas forças armadas no papel de mantenedoras da 

ordem econômica global, por meio da força, com a implementação de governos democráticos 

subservientes, como no caso já mencionado de áreas petrolíferas. Para tanto, o governo dos 

EUA mantém constantes demonstrações de força, a fim de intimidar possíveis reações 

(PEREIRA, 2007, p. 290). 

Os Estados Unidos fazem da América do Sul palco de sua atuação, demonstrando que a 

região, por mais que possua algum nível de autonomia, é seduzida pelas grandes dinâmicas de 

segurança e rivalidade internacional. Esta estratégia ganhou dimensão com o fim da Guerra 

Fria, fazendo com que o narcotráfico e o crime organizado justificassem as ações político-

militares de auxílio e intervenção dos EUA na região. No entanto, principalmente ao longo da 

década de 2000, diversos países sul-americanos tiveram mudanças de governo, passando ao 

controle de presidentes de esquerda, o que fez com que antigos alinhamentos fossem desfeitos, 

enquanto outros países, como Colômbia e Peru, reforçassem os seus laços de cooperação com 

o país norte-americano (TEIXEIRA JUNIOR, 2015, p. 819 – 821). 

O resultado do descontentamento dos EUA, com políticas contrárias aos seus interesses, 

pôde ser verificado de forma prática quando, em 2008, com o incentivo estadunidense, a 

Colômbia realizou a “Operação Fênix”, adentrando sem autorização o território equatoriano 

com a alegada finalidade de destruir um acampamento das FARC, exercitando clara afronta à 

soberania daquele país. Após o ataque, o governo equatoriano buscou a aplicação de sanções 

contra a Colômbia junto à OEA, o que resultou tão somente na aprovação de uma resolução 

pelo Conselho Permanente, na qual a Colômbia admitia a invasão não autorizada. O episódio 

demonstrou a fragilidade das instâncias hemisféricas na mediação de conflitos entre Estados, 

uma vez que não foi possível aprovar sanções contra a Colômbia pela oposição dos Estados 

Unidos. Neste caso fica evidente a maneira com que a interferência em prol de interesses extra 

regionais serve para exacerbar os ânimos na região (TEIXEIRA JUNIOR, 2015, p. 828 – 831). 

Além dos EUA, outra preocupação quanto à ameaça à soberania brasileira diz respeito 

à presença na América do Sul de dois Estados exógenos a região: França e Reino Unido. O 

primeiro mantém uma colônia no continente sul-americano, a Guiana Francesa, com 

contingente e instalações militares, possuindo uma localização estratégica que já proporcionou 

à França a construção de uma base de lançamento de foguetes, além do acesso aos recursos 

naturais da região. Porém, aspecto preocupante diz respeito ao fato da colônia possibilitar a 

imediata intervenção militar na região do Caribe e América do Sul. Já o Reino Unido detém 
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possessões insulares no eixo norte-sul do Atlântico do Sul, englobando diversas ilhas; com 

destaque para as Malvinas, em função do recente conflito com a Argentina. As referidas ilhas 

apresentam uma indústria pesqueira lucrativa, além de reservas de hidrocarbonetos e uma 

importante posição em relação ao continente antártico. Consequentemente, verifica-se que a 

presença militar da França e do Reino Unido no Atlântico Sul é expressiva e fundamentada 

principalmente em interesses econômicos, políticos e estratégicos (SILVA; DANTAS; 

MENEZES, 2015, p. 636 – 646).  

Diante desta situação, verifica-se a necessidade do Brasil atuar com vistas a promover 

a cooperação regional na América do Sul. O governo de Luís Inácio Lula da Silva, entre os anos 

de 2003 e 2010, destacou-se justamente por buscar esta projeção do país de maneira ativa na 

segurança de seu “Entorno Estratégico”, o que acarretou responsabilidades no gerenciamento e 

produção institucional nos campos da defesa e da segurança. Podem ser destacadas, entre as 

ações implementadas neste período, a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano da União 

Sul-Americana de Nações, englobando países da região na chamada Estratégia Nacional de 

Defesa (TEIXEIRA JUNIOR, 2015, p. 818).  

Assim, resta ao Estado brasileiro trilhar este caminho de aprimoramento de sua política 

de defesa, mantendo o uso da força como estratégia de dissuasão de possíveis ameaças e 

trabalhando com a ideia de planejamento antecipado, a fim de manter uma ação proativa em 

razão de fatos vindouros. Neste aspecto, a destruição acelerada do meio ambiente é fator a ser 

considerado em um cenário de escassez de recursos naturais que se avizinha, no qual o Brasil 

ocupará um lugar de destaque, principalmente em razão de ser um país que possui uma imensa 

riqueza no que concerne à biodiversidade e aos demais bens naturais. 

Dentro do contexto supracitado, deve ser levado em consideração o papel da defesa 

nacional, que pode ser conceituada como “o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase 

na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas”. Verifica-se que dentre os 

objetivos da defesa nacional, está o de “garantir a soberania, o patrimônio nacional e a 

integridade territorial”, o que demonstra sua estreita ligação com a temática da soberania 

ambiental (BRASIL, 2012, p. 24).  

Voltando um pouco mais no tempo, é possível perceber que com o fim do regime militar, 

a reestruturação da defesa nacional passou a estar presente tanto nos debates políticos como na 

agenda da academia. Depois da aprovação da primeira política de Defesa Nacional, no ano de 

1996, começou a ser fomentada uma política de defesa compatível com os interesses nacionais. 

Neste aspecto, o Ministério da Defesa e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
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da República passaram a incentivar as discussões e debates do tema, que serve como base de 

uma Cultura em Defesa, buscando a formulação de políticas públicas eficazes. Dentro deste 

contexto, a Academia desempenha papel fundamental neste processo, pois produz 

conhecimento, por meio da análise crítica sobre questões de interesse da sociedade. Nestes 

termos, para que haja uma política consistente, os cursos, programas e centros de estudos devem 

produzir materiais com resultados expressivos a respeito da temática Defesa (PAIVA, 

MONTEIRO, FERNANDES, 2015, p. 286 – 287).  

Dentro desta perspectiva, Carmona (2012, p. 131) afirma que esse novo pensamento 

estratégico tem grande mérito, pois possibilita a aproximação das Forças Armadas ao povo 

brasileiro, modificando pensamentos e desfazendo ideias impostas no período da guerra fria, 

quando o Estado brasileiro perseguiu parte de seu próprio povo como inimigo, em razão de 

diferenças ideológicas, causando uma divisão do país, que freou a possibilidade de 

desenvolvimento nacional. Consequentemente, este passado sombrio deve ser superado, para 

que não ocorra mais esta separação entre o povo e as Forças Armadas.  

Com este fortalecimento das ideias acima mencionadas, foi estabelecido um 

posicionamento no qual a soberania, apesar das mudanças que ocorreram com o passar dos 

anos, mantêm-se como um dos princípios basilares do Estado, tendo na defesa nacional a 

garantia de que não será violada pela força. A partir do segundo semestre do ano de 2016, com 

as mudanças ocorridas no Governo Federal, verificou-se uma mudança na postura atinente aos 

temas de defesa e soberania. Neste cenário, cresce de importância o estudo da corrente teórica 

que propõe a priorização da preservação ambiental em detrimento da soberania dos Estados, 

conforme será discorrido no próximo capítulo da presente dissertação. 
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3 INGERÊNCIA ECOLÓGICA 

Diferentemente da ideia apresentada anteriormente, corrente contrária afirma que as 

transformações no conceito de soberania foram mais profundas, fazendo com que a mesma 

perdesse suas principais características. Com uma clara tendência liberalista, estas ideias 

resultam em uma convergência por parte da doutrina mundial para a ideia de Estado mínimo, o 

que, teoricamente, facilitaria o comércio internacional, bem como ações de ingerência que serão 

tratadas neste capítulo. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Matias (2014, p. 496) afirma que a soberania não é 

intocável e o Estado não é a única resposta para as necessidades e problemas que afligem a 

humanidade. O ator sustenta que a perda de eficiência dos Estados no cumprimento de suas 

atribuições faz com novas instituições da sociedade global, como as de cooperação e integração 

regional, sejam o melhor caminho pra suprir estas lacunas deixadas pela falta de efetividade do 

poder estatal.  

Contudo, para se chegar até o panorama atual é preciso resgatar as raízes do Estado 

moderno, para que se possa conhecer as origens que delinearam suas características, bem como 

o caminho que percorreu para que chegasse ao status atual. Inicialmente, cabe lembrar que o 

Estado moderno está diretamente vinculado ao capitalismo, sendo que isso ocorre em razão do 

primeiro assegurar as condições necessárias para que o segundo se desenvolva (MATIAS, 2014, 

p. 148).  

Até a formação do Estado moderno, o sistema feudal consistia em uma estrutura 

econômica e social de pequenos produtores individuais voltados para a subsistência. Com o 

passar dos anos os senhores feudais passaram a não tolerar as exigências de monarcas 

aventureiros, bem como das circunstâncias que impunham uma tributação indiscriminada e 

mantinham um constante estado de guerra, o que só causava prejuízo à vida econômica e social. 

Este panorama despertou a consciência de que a unidade estatal seria mais vantajosa, pois se 

concretizaria com a afirmação de um poder soberano, reconhecido como o mais alto dentro de 

uma delimitação territorial. Neste período, são formulados os tratados de paz de Westfália, que 

documentaram a existência de um novo tipo de Estado, com a característica básica de unidade 

territorial dotada de um poder soberano (DALLARI, 2012, p. 78). 

Deste modo, a ordem pública trazida pelo Estado moderno, além da racionalidade das 

leis deu as garantias necessárias para que os contratos, de uma forma geral, fossem respeitados. 

A segurança das trocas tornou-se possível graças à notável calculabilidade e previsibilidade das 

relações sociais e econômicas, que passaram a ser reguladas de modo crescente pelo 
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ordenamento jurídico. O surgimento do Estado moderno trouxe consigo a implementação de 

um sistema rígido de normas, que limitou o poder da monarquia, favorecendo a prosperidade 

do mercado. Neste aspecto, a intervenção do Estado é utilizada para a redução de riscos e 

garantia de maior segurança na busca por acumulação de capital (GRAU, 2013, p. 15). 

Harvey (2004, p. 111) acrescenta que a política territorializada do Estado tem um papel-

chave no contínuo e interminável processo de acumulação e sobreacumulação do capital. Este 

papel se dá em razão do Estado constituir a entidade política mais capaz de orquestrar arranjos 

institucionais, bem como manipular as forças moleculares de acumulação do capital com a 

finalidade de preservar o padrão de assimetrias nas trocas, mais vantajoso para os interesses 

capitalistas dominantes que trabalham nesse meio. Portanto, “o papel desenvolvimentista do 

Estado começou há muito tempo, e vem mantendo as lógicas territorial e capitalista do poder 

sempre interligadas, ainda que não necessariamente convergentes” (HARVEY, 2004, p. 121). 

As marcas fundamentais do Estado moderno foram desenvolvidas espontaneamente, 

tornando-se cada vez mais nítidas, e tiveram sua definição e preservação convertidas em 

objetivos do próprio Estado (DALLARI, 2012, p. 78). Contudo, com o passar dos séculos este 

cenário não se manteve inalterado. Com a aproximação entre as nações, fomentada pelas 

descobertas tecnológicas e pela globalização, surgiram novos atores no cenário internacional, 

fazendo com que os objetivos do Estado, citados acima, também se modificassem.  

Embora o capital sempre tenha tido uma perspectiva internacionalizante, foi somente a 

partir da segunda metade do século XX que essa tendência se afirmou. Mesmo que Estado e 

capitalismo tenham nascidos juntos, com o passar do tempo o primeiro passou a representar, na 

visão de parte dos pensadores, um empecilho ao desenvolvimento do segundo. Desta forma, 

para os capitalistas o Estado deveria ter apenas o tamanho suficiente para dar o suporte legal 

necessário à manutenção da economia, bem como garantir a proteção das liberdades civis, não 

mais que isso (MATIAS, 2014, p. 146). 

Ainda em uma perspectiva de análise histórica, Keohane e Nye (2012, p. 211) afirmam 

que já a partir da década de 1970, o avanço nas telecomunicações e a criação das viagens a jato 

culminam com a criação de uma "aldeia global". Neste panorama, o estado territorial foi sendo 

eclipsado por atores não territoriais, como corporações multinacionais, movimentos sociais 

transnacionais e organizações internacionais, que aos poucos ganharam destaque na 

comunidade internacional. 

Dentro do contexto acima citado, os Estados passam a comportar interesses diversos 

dentro de suas próprias fronteiras, e neste ponto a globalização ganha força advinda dos anseios 

de atores privados da sociedade transnacional, que têm influenciado nas decisões internas dos 
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Estados. No entanto, Matias (2014, p. 155 - 156) afirma que entender que a globalização não 

afetaria os Estados porque também depende destes, é não enxergar que ela fortalece novos 

atores globais. Portanto, o simples fato de haver concordância estatal com as mudanças 

ocorridas, não contradiz a ideia de um enfraquecimento do modelo até então vigente. 

Assim sendo, nas últimas décadas, muito em razão do já citado fenômeno da 

globalização, ganha cada vez mais força o pensamento, de que o mercado é o verdadeiro 

impulsionador do desenvolvimento econômico. Dentro desta perspectiva, a abertura das 

fronteiras e o consequente aumento das trocas internacionais seria benéfico, uma vez que a 

concorrência incitaria processos de inovação e de modernização, acarretando o surgimento de 

economias mais dinâmicas (MATIAS, 2014, p. 147). Deste modo, vislumbra-se um cenário no 

qual as fronteiras territoriais já não tem a força limitadora de outrora, propiciando uma série de 

ações que fogem ao controle estatal. 

Outro argumento que alavanca a ideia do enfraquecimento dos Estados nacionais, seria 

o fato de que o poder estatal vem perdendo sua efetividade, ficando superado no exercício de 

parte de suas atribuições. Para muitos autores o Estado seria grande demais para muitas de suas 

funções administrativas, além de ser pequeno demais no que se refere às funções de governo e 

de tutela do processo de internacionalização da economia e de interdependência que passam a 

condicionar a vida de todos os povos do mundo. Desta forma, é frequente a afirmação de que a 

internacionalização dos fenômenos políticos, econômicos e socioculturais, causa a superação 

do Estado nacional em diversos domínios (MATIAS, 2014, p. 147).  

Portanto, ocorre uma interação cada vez maior, tanto entre indivíduos, como entre 

organizações, que mantêm relações que transcendem os limites impostos pelas fronteiras. Neste 

aspecto, para a corrente ora abordada fica evidente a falta de condições do Estado em disciplinar 

de forma legal tais relações, uma vez que estas fogem de seu alcance. Este cenário tem apontado 

para um possível enfraquecimento dos Estados, fazendo com que parte da doutrina assinale para 

um amoldamento no conceito de soberania estatal, conforme verificado a seguir. 

3.1 NOVAS PERCEPÇÕES QUANTO AO CONCEITO DE SOBERANIA 

O Estado, com o passar do tempo, evoluiu para um modelo que se preocupa com o bem 

estar de sua população, e para atingir este intento necessita agir de modo a regular a atividade 

econômica. Porém, a globalização tem afetado a possibilidade de o Estado realizar tal missão, 

diminuindo sua efetividade e limitando sua autonomia. A efetividade é limitada à medida que 

ocorre a permeabilidade das fronteiras, com o surgimento de áreas com caráter transnacional, 
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advindas principalmente da influência das novas tecnologias, fator que diminui o poder de 

controle estatal e, consequentemente, sua efetividade. Já a perda da autonomia está ligada a 

influência dos atores transnacionais, cujos interesses privados, muitas vezes, se sobrepõem aos 

interesses públicos que, em tese, deveriam ser defendidos pelo Estado (MATIAS, 2014, p. 173).  

Conforme Oliveira (2002, p. 36) esta vertente de pensamento sustenta que a soberania 

está em crise, devido à globalização. Conforme a autora, os defensores desta linha afirmam que 

os países periféricos estão tendo sua soberania limitada, posto que as forças neoliberalistas 

buscam extinguir tanto a soberania interna como a externa. Dentro desta perspectiva, encontra-

se a corrente globalista, segundo a qual a globalização esvaziou os Estados, os quais estariam 

em declínio, com sua autonomia e soberania enfraquecidas. Neste sentido, Matias (2014, p. 

492) afirma que “convivem no mundo dois sistemas contraditórios, o primeiro que vai na 

direção da globalização, impulsionado por forças centrípedas, e o segundo, que favorece a 

fragmentação, movido por forças centrífugas”. 

Matias (2014, p. 430) destaca ainda, que este formato das relações internacionais que 

tem se delineado com a diluição da soberania e limitação à liberdade estatal, seria a saída para 

a situação internacional anárquica, descrita por Hobbes e narrada no primeiro capítulo da 

dissertação. Neste aspecto, o autor aponta para a formulação de uma espécie de novo contrato 

social, aos moldes do acordado entre indivíduos descritos pelos contratualistas, mas desta vez 

pactuado entre os Estados.  

Neste contexto, Delgado (2006, p. 63) entende que hodiernamente a soberania não é 

mais vivenciada em seu sentido absoluto, tal como também fora destacado no primeiro capítulo 

da dissertação, mas sim em seu sentido relativo, como uma série de competências que 

pertencem aos Estados, sendo este limitado pela ordem jurídica internacional. Desta forma, o 

autor prega que o Estado soberano estaria diretamente subordinado à ordem jurídica 

internacional, sendo tão somente um sujeito de Direito Internacional com capacidade plena. 

A este respeito, Fontes (2007, p. 9) afirma que a tradicional classificação de Estado 

soberano está cada vez mais em crise. O autor salienta que na atualidade, muitas vezes a 

concepção de Estado é mais virtual e semântica do que real. Portanto, após séculos passados 

desde a construção histórica do conceito de Estado soberano como realidade que não encontrava 

par na ordem interna e nem superior na comunidade internacional, até os nossos dias, este 

conceito, enquanto fato absoluto, tornou-se obsoleto. 

Conforme afirmado anteriormente, as modificações no Estado se dão em grande parte 

em razão da globalização, mas para um correto entendimento de como se dá esta influência, é 

preciso destacar que este fenômeno é multifacetado. A globalização caracteriza-se pela 
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predominância de sua vertente econômica, assim como por seu aspecto tecnológico, os quais 

levaram também a uma globalização do direito que, segundo Matias (2014, p. 191) pode ser 

desdobrada no aumento do número de organizações internacionais (cooperação internacional e 

a integração regional), assim como no aumento de regras internacionais (globalização jurídica). 

Eckersley (2004, p. 53) também disserta neste sentido, argumentando que a globalização 

econômica trouxe à tona a discussão sobre o declínio do Estado, uma vez que as fronteiras 

territoriais perdem sua importância, ao mesmo tempo que novos atores regionais e globais 

assumem funções que até então eram de exclusividade estatal. Com esta perspectiva, a autora 

destaca que do ponto de vista ambiental o Estado tem sido prejudicial aos anseios internacionais 

de preservação, pois a preservação dos bens naturais é percebida pelos Estados como uma 

espécie de freio para seu crescimento, colocando o poder estatal na contramão da proteção 

ambiental. 

Portanto, dentro da concepção abordada neste capítulo, entende-se que em mundo cada 

vez mais interdependente, a visão realista discorrida no primeiro capítulo fica ultrapassada, uma 

vez que tal corrente parte da perspectiva de países independentes e que agem de maneira 

autônoma, o que atualmente é inconcebível (MATIAS, 2014, p. 204). Neste contexto, as 

organizações internacionais surgem como fator que possibilita aos Estados a consecução de 

objetivos que não atingiriam isoladamente, fato que explica a crescente cooperação 

internacional (MATIAS, 2014, p. 213). 

As regras internacionais costumam tratar das áreas de interesse comuns aos Estados, 

situação em que a proteção ambiental ganha destaque. Neste sentido, Matias (2013, p. 231) 

afirma que ganha força a ideia de patrimônio comum da humanidade, segundo a qual existem 

determinados bens que não poderiam ser apropriados. O autor supracitado sustenta que tratados 

internacionais, como a Lei do Mar de 1982, os Tratados da Antártida e os tratados da ECO 92, 

são demonstrativos de que os recursos naturais tendem à escassez e, deste modo, precisam de 

uma proteção cada vez maior (MATIAS, 2014, p. 234). 

Argumentando no mesmo sentido, Eckersley (2004, p. 185) afirma que uma 

comunidade nacional sofre na atualidade constante influência de processos advindos da 

globalização, que acabam por modificar sua estrutura. Portanto, não haveria razão para negar o 

surgimento de outros modelos de comunidades em resposta a problemas comuns que 

transcendem as fronteiras nacionais, ou mesmo que apareçam simplesmente em resposta ao 

sofrimento humano e à degradação ecológica. A autora exemplifica este fato com a participação 

crescente do apoio de ONGs internacionais que se dedicam à proteção ambiental regional ou 

global, o que seria uma indicação palpável de laços que transcendem o país, abrangendo um 
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reconhecimento da importância da integridade do ecossistema ou integridade pessoal em larga 

escala, transcendendo a figura do Estadonação (ECKERSLEY, 2004, p. 185). 

Contudo, até o momento a área que mais sofre influência das regras internacionais é a 

relativa aos direitos fundamentais do ser humano. Dentro deste segmento, ganham destaque a 

Declaração Universal Sobre os Direitos Humanos, de 1948, assim como o Pacto das Nações 

Unidas, de 1966 (MATIAS, 2014, p. 235). Tais regulamentações possuem caráter de jus 

cogens5, sendo que sua violação implica em sanções por parte da comunidade internacional. 

Neste aspecto, crimes como genocídio, crimes de guerra, e crimes contra humanidade (que 

implicam na violação dos direitos humanos), permitem uma ação coletiva contra o Estado que 

agiu de tal modo. Matias (2014, p. 236 – 237) sustenta que esta ação poderia ser realizada de 

modo unilateral, já que os Estados são autoridades de direito internacional, estando legitimados 

a agir diante do caráter universal da transgressão. 

Portanto, as prerrogativas dos Estados soberanos, isto é, os direitos e responsabilidades 

que são atribuídas às unidades soberanas reconhecidas, têm mudado ao longo do tempo, sendo 

estas modificações acompanhadas por transformações em outros aspectos da soberania. 

Exemplo disso é o crescimento da adoção de normas internacionais com relação aos direitos 

humanos, conforme citado no parágrafo anterior, fato que influenciou diretamente a soberania 

dos Estados. Estas mudanças buscaram, segundo Eckersley (2004, p. 206), aliar direitos de 

autodeterminação e direitos de desenvolvimento para a satisfação tanto dos direitos humanos 

e sociais como dos anseios econômicos dos Estados.  

Cabe ressaltar que o respeito às regras de proteção aos direitos humanos consiste em 

uma obrigação erga omnes e, neste cenário, a responsabilização de indivíduos também aparece 

como uma das preocupações da comunidade internacional. Quando se fala nesta 

responsabilização, é preciso ressaltar que para que houvesse certa isenção no julgamento destes 

crimes foi criada a Corte Penal Internacional, no ano de 2003. Segundo Matias (2014, p. 243), 

a criação da Corte marca a internacionalização de uma das últimas fortalezas intocadas da 

soberania: o direito criminal. 

Em meio a este cenário, a institucionalização da interdependência é fator que restringe 

ainda mais a liberdade dos Estados em sua administração. A globalização jurídica tem 

consequências sobre a soberania estatal, pois o direito internacional e a soberania têm uma 

relação paradoxal. Este paradoxo se dá uma vez que a soberania aparece como sendo uma 

                                                 
5 Bachelet (1997, p. 246) assevera que o Art. 53 do Tratado de Viena dá a definição de jus cogens. Segundo o 

referido Tratado, jus cogens seria um direito imperativo, superior a qualquer outro. Assim, qualquer convenção 

internacional que contrarie este imperativo seria nula. 
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criação do direito internacional, ao mesmo tempo em que para ser atribuída a um Estado, este 

deve ser reconhecido internacionalmente. Assim, apesar dos Estados terem participação 

fundamental na criação das regras internacionais, a globalização jurídica acaba por consolidar 

um ordenamento que é superior ao estatal, afetando o modelo do Estado soberano, numa espécie 

de perda voluntaria de soberania (MATIAS, 2014, p. 326). 

Consequentemente, esta crescente regulamentação da vida internacional tem restringido 

a autonomia dos Estados com relação a áreas essências, com destaque para as já citadas áreas 

da proteção ambiental e dos direitos humanos. Neste sentido, verifica-se que o indivíduo é 

colocado na situação de sujeito de direito internacional, fazendo com que os Estados se 

submetam à autoridade de tribunais internacionais, tais como a já citada Corte Penal 

Internacional. Esta mesma lógica é aplicada na consagração do direito de ingerência, bem como 

quando do consentimento dos Estados na adoção de regras transnacionais e a aceitação da 

jurisdição dos tribunais arbitrais, situações estas que causam evidentes modificações no modelo 

de Estado soberano (MATIAS, 2014, p. 338). 

O comércio internacional, por meio da citada globalização jurídica, também influencia 

de maneira determinante na perda da soberania por parte dos Estados. A aceitação das normas 

lex mercatória, que advêm dos atores transnacionais da globalização, assim como a 

concordância na utilização da arbitragem na solução de conflitos, faz com que estes atores não 

dependam do direito produzido pelo Estado para agir. Isto ocorre em razão de o Estado, com o 

receio de perder investimentos, simplesmente reproduzir a vontade dos operadores 

internacionais na elaboração de regras prévias relativas a investimentos (MATIAS, 2014, p. 

354 - 356).  

Portanto, esta crescente normatização internacional trouxe consigo a consolidação do 

direito de ingerência, principalmente em assuntos de cunho humanitário, fato que por si só 

representa uma grande transformação no modelo de Estado soberano (MATIAS, 2014, p. 351). 

A criação de um ordenamento jurídico superior ao do Estado, interfere diretamente na 

soberania, quando a mesma é entendida como qualidade do poder do Estado, fazendo com que 

o poder estatal deixe de ter de total supremacia e independência (MATIAS, 2014, p. 356).  

Além da globalização jurídica, a atuação de organizações internacionais de cooperação 

e de integração regional, também tem efeitos sobre a soberania. Muitos organismos como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco 

Mundial, atuam como intermediadores em um sistema em que países mais ricos emprestam 

dinheiro a países mais pobres, impondo condições que vão além do simples ressarcimento do 
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montante emprestado, implicando também na imposição dos objetivos ideológicos dos países 

desenvolvidos (MATIAS, 2014, p. 412). 

Dentro do contexto supracitado está colocado o pensamento liberal, que dá ênfase à 

razão humana, apostando em um futuro otimista com base nas sociedades modernas, que 

desenvolvem processos de transformação, controle e domínio da natureza. Por meio deste 

pensamento o Estado é percebido como um mal necessário e uma ameaça potencial, uma vez 

que há uma contradição no dever de proteger os cidadãos contra inimigos externos e as 

consequências, muitas vezes nocivas, quando da promoção de conflitos armados para este fim. 

Assim, tais pensadores chegaram à conclusão de que o estado de conflito potencial, que 

caracteriza o sistema internacional, é uma ameaça permanente à liberdade no interior dos 

Estados (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 60 -61). 

As instituições internacionais, citadas anteriormente, aparecem com força 

principalmente depois da primeira metade do século XX, mas têm sua origem desde o 

cosmopolitismo de autores como Vattel, Montesquieu e Kant, que baseava-se na convicção 

iluminista de que os seres humanos são racionais e, portanto, iguais em sua capacidade de 

buscar seus interesses e o bem comum. Assim, surge a noção de que organizações 

internacionais, ou instâncias supranacionais, que servirão para estabelecer ordens mundiais 

mais estáveis e pacíficas, o que ocorre em paralelo ao avanço na construção de regras de 

convivência entre Estados (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 66 – 67). 

Em um contexto histórico, o desafio dos pensadores liberais do pós-guerra era o de 

conceber uma teoria em sintonia com a realidade e que pudesse prever com alguma precisão o 

rumo dos acontecimentos. Neste plano, surge o funcionalismo, que consiste na tentativa liberal 

de fundamentar seus modelos teóricos em um método baseado na observação científica da 

realidade. Tratava-se de fazer como os realistas, “ver a realidade como ela é”, mas com um foco 

diferente deles, mostrando os elementos que reforçam a possibilidade de cooperação e não o 

conflito entre os Estados (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 75). 

Deste modo, a ideia do funcionalismo é a de criar uma comunidade internacional por 

meio de organizações internacionais restringidas ao cumprimento de tarefas técnicas. A paz 

almejada pelos liberais seria atingida por meio da formação de redes de organismos 

internacionais que assumiriam funções que os governos nacionais não poderiam desempenhar 

sozinhos. Daí a afirmação de que os Estados nacionais perderiam sua influência nas sociedades 

modernas, uma vez que ela depende de sua capacidade de prover a melhoria contínua das 

condições de vida de suas populações. Neste sentido, os funcionalistas acreditavam que a 

soberania poderia ser compartilhada sempre e quando esse compartilhamento fosse resultado 
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de escolhas técnicas sobre como melhor desempenhar uma determinada função (NOGUEIRA; 

MESSARI, 2005, p. 76 – 77). 

Já nos anos 70, percebeu-se que os países se encontravam diante de problemas causados 

por decisões ou fatos que surgiram em outro país e sobre os quais não tinham qualquer controle. 

Dentro deste contexto, os autores Robert Keohane e Joseph Nye se propõem a mostrar como a 

interdependência, ao contrário de ser um fenômeno neutro ou benigno, pode ser uma fonte de 

conflito e um recurso de poder. Os estudiosos afirmavam que o realismo não possibilitava a 

compreensão da política mundial em um mundo complexo e interdependente, mas, ao mesmo 

tempo, diziam que sua teoria complementava o realismo ao incorporar as mudanças nas formas 

em que o poder era exercido contemporaneamente (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 81- 82). 

Em sua obra “Poder e interdependência”, Keohane e Nye procuram integrar realismo e 

liberalismo usando uma concepção inovadora de interdependência. Apesar disso, os autores 

salientam que sua discussão acerca do conceito de interdependência complexa parte de uma 

análise liberal (KEOHANE, NYE, 2012, p. 268). Os autores demonstram que esta 

interdependência, antes de ser um sinônimo de igualdade entre os Estados, é um mecanismo de 

poder que pode servir para assegurar vantagens em uma possível negociação.  

Apesar de estarem cientes das realidades do poder, Keohane e Nye não consideram a 

força militar como sua principal fonte. Ainda assim, em sua análise de interdependência, 

enfatizam que as assimetrias nas forças armadas continuam a ser importantes vulnerabilidades 

na política mundial, pois os meios econômicos são susceptíveis de ser ineficazes contra o uso 

da força militar. No entanto, uma vez que o custo de usar força militar vem aumentando, não 

há garantia de que os meios militares serão sempre mais eficazes do que os meios econômicos 

para atingir um determinado objetivo. Assim, apontam que a negociação aparece como força 

nesta relação entre Estados (KEOHANE, NYE, 2012, p. 268).  

Dentro desta ideia, os autores propõem o já citado modelo de interdependência 

complexa, com três características fundamentais: existência de múltiplos canais de 

comunicação e negociação, agenda múltipla e utilidade decrescente do uso da força. O mérito 

desta abordagem seria o de incorporar a preocupação central com a dimensão do poder à uma 

ideia clássica da tradição liberal, a interdependência. Esta interdependência complexa implica 

na consideração de que o Estado não pode ser visto como um ator unitário, mas sim uma arena 

em que interesses de diferentes grupos da sociedade se enfrentam. Assim, é preciso identificar 

qual interesse seus representantes estão defendendo em cada contexto específico, pois este nem 

sempre é o interesse nacional (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 85 -87). 
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Portanto, dentro deste contexto de interdependência, o pensamento abordado neste 

capítulo aponta que o termo soberania não tem mais o mesmo significado de outrora. Seu 

emprego de uma forma moderna implica na consideração de uma espécie de soberania relativa. 

Isto porque o poder antes concentrado na mão do Estado é redistribuído para outras entidades. 

Trata-se da repartição de algumas das funções do Estado entre instituições internacionais, 

transnacionais ou supranacionais, passando pela ascensão de um modelo de governança global, 

que surge da interação contínua entre os diversos atores da sociedade global, e caracteriza-se 

por ser descentralizada e informal. Neste sentido, o direito internacional não mais se 

fundamentaria na soberania dos Estados, mas sim na interdependência entre estes Estados 

(MATIAS, 2014, p. 439 - 441). 

Matias (2014, p. 446) fala da ascensão da sociedade global, a qual ocorre justamente 

razão do declínio do modelo de Estado soberano até então concebido. Segundo o autor, a 

sociedade civil transnacional, na qual destacam-se as organizações não governamentais, tem 

papel essencial na formação de uma consciência comum, bem como no combate aos problemas 

comuns da humanidade. Neste sentido, verifica-se um aumento expressivo no número de 

ONGs, assim como nas atividades para as quais são empregadas. Muitas destas organizações 

destacam-se pela sua estrutura complexa, as quais se assemelham com as de empresas 

transnacionais. 

Eckersley (2004, p. 206) afirma que mais recentemente os países em desenvolvimento 

adotaram o discurso do desenvolvimento sustentável, de forma a servir os direitos sociais e 

humanos em concomitância com os direitos econômicos de seus povos, mas desconsideram os 

direitos ambientais nesta equação. A autora assevera que ONGs ambientais, como o 

Greenpeace, organizações intergovernamentais e alguns países desenvolvidos têm agido de 

forma diferente, dando uma importância crescente ao desenvolvimento sustentável, e 

englobando em seus discursos, os direitos ambientais, que se estende para incluir a natureza 

não humana. 

Há mais de uma década Castells (1999, p. 82) já destacava o papel das organizações 

não-governamentais financiadas por recursos internacionais na promoção do bem estar social, 

suprindo a ausência de políticas governamentais que, teoricamente, deveriam ser empregadas 

no combate à fome e a doenças. Assim, passam a suprir as lacunas nas funções estatais, 

aparecendo principalmente nos países pobres, que têm maior carência na promoção de serviços 

considerados essenciais. Nesta esteira, estaria se formando uma sociedade transnacional, pois 

cada vez mais a política mundial independe do envolvimento direito dos Estados, passando às 

mãos de atores civis transnacionais.  
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Logo, em um mundo cada vez mais globalizado, as ações se dão de maneira mais 

próxima, influenciando um número muito maior de pessoas, num quadro planetário único, em 

que os povos das diferentes culturas se colocam a favor da defesa das conquistas universais do 

conhecimento científico, passado pelo desenvolvimento tecnológico e social, e pela proteção 

do patrimônio comum da Humanidade. Dentro deste contexto, Fontes (2007, p.6), afirma que 

para assegurar valores superiores os Estados, legitimados pelo multilateralismo, deverão 

intervir naquilo que até há bem pouco tempo era considerado uma reserva estatal intransponível. 

Neste aspecto, tornam-se cada vez mais comuns ações de ingerência de atores estranhos 

aos Estados em seus territórios. Notadamente, estas ações são corroboradas pelas novas 

percepções acerca da soberania. Contudo, a ingerência internacional tem aparecido de diversas 

formas, partindo da atuação multilateral e unilateral de Estados, bem como de outros agentes 

internacionais, conforme verificar-se-á na próxima seção da dissertação. 

3.2 PRINCIPAIS FORMAS DE INGERÊNCIA 

Ao chegar nesta etapa do trabalho cabe pontuar, reiterando a informação destacada na 

introdução, que a dissertação utiliza o termo ingerência, tanto em sentido amplo, como em 

sentido estrito. Desta forma, refere-se à ingerência, em um primeiro momento, como aquelas 

iniciativas de agentes externos que, apesar de não utilizarem necessariamente a força, 

influenciam de maneira significativa as ações tomadas dentro do território nacional. Mais 

adiante, o trabalho passa a tratar do termo ingerência de forma estrita, abordando de forma mais 

específica a tese da “ingerência ecológica”, que prega o uso de forças militares para intervir e 

salvaguardar o meio ambiente em países onde ocorram degradações ambientais. 

Em sentido contrário à ingerência, o princípio da não-intervenção aparece como um dos 

direitos fundamentais dos Estados, estando diretamente ligado ao direito à soberania e ao direito 

à igualdade jurídica. Neste sentido, Kant, em 1795, asseverava que “nenhum Estado se deve 

imiscuir pela força na constituição e no governo de outro Estado” (KANT, 2006, p. 7). Tal 

princípio foi não apenas devidamente consagrado no art. 2º, alínea 7ª da Carta da ONU, mas 

também encontra respaldo ao se afirmar a igualdade jurídica dos Estados no art. 2º, alínea 1ª, 

do mesmo diploma (DELGADO, 2006, p. 64). 

Entretanto, Delgado (2006, p. 64) destaca que no atual contexto das relações 

internacionais ocorrem constantes interferências, principalmente por parte de países 

hegemônicos, que influenciam nos assuntos internos de países considerados mais fracos. Neste 

aspecto, o autor salienta que a ingerência é um tema de difícil definição, pois para que a mesma 
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ocorra é preciso que atinja uma área da jurisdição doméstica do Estado, e esta é ainda bastante 

imprecisa. 

Segundo Bachelet (1997, p. 33), à primeira vista, soberania e ingerência formam um par 

contraditório. Apesar desta antítese o autor afirma que só é possível falar da ingerência 

enquanto houver uma soberania a ser ameaçada, sendo que neste aspecto as duas seriam 

complementares. Verifica-se que o “direito de ingerência” encontra correspondência conceitual 

em institutos jurídicos cuja consagração foi reconhecida pela doutrina jurídica, tendo surgido 

como prática internacional em modalidades conexas, desde a idade média, como no caso da 

chamada “guerra justa”, assim como em outros institutos jurídicos que tinham fundamento 

humanitário, de acordo com os padrões de cada época (COELHO, 2013, p. 105).  

Grotius (2004, p. 71) afirmava que a guerra tem como seu último fim, a paz. Dentro 

desta perspectiva, o autor, já em 1625, defendia a tese da supracitada “guerra justa”, 

apresentando diversos argumentos para demonstrar que a guerra pode ser justificável e 

aceitável. Dentre estes argumentos, o autor se apoiava no direito natural, no direito das gentes 

e no Evangelho Cristão, afirmando que a violência e a agressão poderiam ser repelidas de forma 

justa, por meio do uso da força (GROTIUS, 2004, p. 108).  

Coelho (2003, p. 107) destaca que não é possível enumerar quais seriam os fins lícitos 

que fundamentam a guerra justa. Contudo, já no período medievo, as guerras que se deram a 

fim de impedir que um Estado hegemônico colocasse em risco a independência ou a integridade 

territorial de outros Estados, se fundamentavam no Princípio do Equilíbrio de Poderes, o qual 

integra o conceito de guerra justa. Neste aspecto, cabe ressaltar que a análise da teoria da guerra 

justa está correlacionada ao estudo sobre intervenção humanitária, que será tratada mais à 

frente, pois contém critérios que se aplicam à mesma, tais como a autoridade legítima, causa 

justa e a sua utilização como último recurso (SPIELER, 2007, p. 31). 

Contudo, existem outros tipos de ingerências que não as intervenções militares, das 

quais pouco se fala, mas que têm resultados decisivos nos assuntos internos dos Estados. As 

economias globalizadas facilitam a livre circulação de capitais, fortalecendo uma espécie de 

sistema ingerente de mão invisível. Empresas multinacionais fazem uso desta prática, pois 

fundamentam suas ações na mais valia financeira, tornando indispensável o lucro 

independentemente das consequências que suas atividades possam causar. Neste sentido, 

empreendem meios de influenciar dentro dos Estados, mesmo sem a utilização de qualquer 

aparato militar ou de força (FONTES, 2007, p. 6). 

Confirmando o panorama supracitado, Maria Odete de Oliveira (2015, p. 9 -10) aponta 

que o cenário das relações de poder existentes no âmbito das Relações Internacionais, é de que 
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estas relações entre atores estatais e não estatais são um fenômeno complexo e dialético, 

suscitando a indagação da existência de condições do Estado em cumprir suas atribuições, 

principalmente diante da atual situação de turbulências e crises internacionais. Diante destas 

incertezas, surgem os agentes privados citados anteriormente, com o poder de influenciar nas 

tomadas de decisão, pressionando em favor de seus próprios objetivos.  

Passando para uma análise do cenário brasileiro, e ainda dentro do contexto do poder 

ingerente exercido por organizações internacionais, percebe-se que as fundações anteriormente 

citadas são grandes fomentadoras da atividade de ONGs internacionais, em especial em países 

em desenvolvimento como o Brasil. Rocha (2014, p. 20 – 23) afirma que algumas destas 

entidades têm influenciado o cenário nacional há décadas, tendo inclusive, persuadido membros 

da assembleia constituinte a formularem dispositivos que, se de um lado poderiam beneficiar 

parcela da população, por outro eram pertinentes a suas pretensões de ingerência, 

principalmente em território amazônico. 

A partir de 1989, o governo brasileiro passou a permitir que ONGs nacionais recebessem 

dinheiro de fontes internacionais. Conforme destaca Coutinho (2010, p. 171), na década de 

1990 a atividade destas ONGs se associou a organizações indigenistas no Brasil e ao movimento 

ambientalista-indigenista transnacional. O autor assevera que muitas destas ONGs vêm 

recebendo financiamento de governos e empresas internacionais, mantendo autonomia 

financeira, mas com fidelidade junto a seus benfeitores. O estudioso também destaca o 

envolvimento destas ONGs na difusão da ideia de internacionalização da Amazônia. 

Outra ação ligada à ingerência em território brasileiro, mesmo que de forma branda, diz 

respeito à bioprospecção, que possui uma fronteira muito tênue com a biopirataria. Salienta-se 

que esta prática se dá em razão da grande variedade da biodiversidade nacional, que provoca a 

cobiça do mercado internacional. Com este viés, a indústria de fármacos isola e sintetiza 

organismos vivos em laboratórios internacionais, utilizando o instituto da propriedade 

intelectual como instrumento para a apropriação da biodiversidade em forma de mercadoria. 

Consequentemente, surge um conflito de interesses entre os países detentores de capital versus 

os países megadiversos (ARAUJO, 2013, p. 274 – 275). 

Segundo Coelho (2003, p. 105), a concepção atual do direito de ingerência, com a 

consolidação do conceito de ius cogens, enquanto limite jurídico imperativo erga omnes, atinge 

a estrutura clássica do Direito Internacional, em particular no que concerne ao princípio da 

soberania dos Estados e ao decorrente princípio da não ingerência nos assuntos internos destes. 

Em concomitância, o avanço no reconhecimento das matérias de cunho humanitário tem 
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alargado a competência da jurisdição internacional e, consequentemente, limitado àquilo que 

constitui a “reserva de Estado”.  

Neste aspecto, verifica-se que a intervenção humanitária foi uma ideia que surgiu e foi 

ganhando terreno junto da Cruz Vermelha, do seu congénere Crescente Vermelho, assim como 

na ação de diferentes ONGs. Contudo, um dos maiores problemas relacionados ao ius 

interventionis é do saber ao certo quais são seus parâmetros de sua utilização. Neste viés, os 

europeus e os ocidentais entendem que os seus conceitos, as suas instituições e os seus valores 

são os válidos e, por isso, os de referência que desejam impor ao resto do Mundo 

(FONTES,2007, p. 13). 

A partir de 1990, o Conselho de Segurança passou a autorizar intervenções de cunho 

humanitário, fazendo para isso uma associação entre direitos humanos e ameaça à paz e 

segurança internacional. A despeito de ser um tema controverso, há convergência de ideias no 

sentido de que a violação de direitos humanos em larga escala constitui uma ameaça à paz e à 

segurança internacional e, deste modo, os direitos humanos devem ser apreciados como 

assuntos de segurança coletiva (SPIELER, 2007, p. 47 - 48). 

Portanto, não há uma norma que autorize expressamente a intervenção humanitária, 

além da Carta da ONU estabelecer o já mencionado princípio da não-intervenção como 

balizador da conduta dos Estados no âmbito internacional. No entanto, foi adotada a 

interpretação de que existem duas exceções a esse princípio, que seriam a legítima defesa 

individual ou coletiva1, bem como em situações que o Conselho de Segurança determinar a 

ocorrência de uma ameaça à paz ou segurança internacional (SPIELER, 2007, p. 52). Logo, a 

base jurídica para a associação entre violação de direitos humanos e ameaça à paz e segurança 

internacional encontra-se no artigo 39 da Carta da ONU, que garante ao Conselho o direito de 

identificar se um determinado caso representa esse tipo de ameaça (PODCAMENI, 2007, p. 27 

– 28).  

Neste aspecto, ainda que se reconheça a subjetividade quando da evocação do Princípio 

do Equilíbrio dos Poderes, simultaneamente passaram a vigorar um conjunto de proibições com 

fundamento humanitário, de carácter indisponível, que sedimentaram este tipo de ingerência 

(intervenção humanitária). O fundamento humanitário destas proibições, bem como seu 

respeito generalizado, fazem com que sejam consideradas uma espécie de consciência jurídica 

internacional, que impede a adoção de comportamentos ou regras que em sentido contrário. 

Tratam-se, portanto, de regras que estão fora da esfera disponível da bilateralidade, 

consequentemente munidas de exigibilidade externa erga omnes (COELHO, 2003, p. 107). 
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Portanto, ao falar da perspectiva do Direito Internacional humanitário é preciso destacar 

que ele baseia-se no repúdio de qualquer desrespeito aos padrões mínimos humanitários, tendo 

implicações universais e impondo limites jurídico internacionais à atuação dos sujeitos de 

direito internacional, principalmente aos Estados que estão munidos de prerrogativas de 

autoridade e de meios de intervenção adequados. É neste contexto que Coelho (2013, p. 119) 

afirma se sedimentar o poder/dever de intervenção armada humanitária. Consequentemente, a 

autora assevera que o Direito Internacional humanitário não pode ser consolidado tão somente 

como uma prerrogativa da soberania decorrente de atividade legislativa internacional, pois se 

trata de uma decorrência do princípio geral da humanidade, com natureza erga omnes, impondo 

deveres de omissão, ação e cooperação, conforme o caso prático. 

Cabe ressaltar que os pensadores estabelecem pequenas distinções entre a ingerência 

sobre um Estado soberano e a intervenção humanitária, uma vez que entendem que a segunda 

é uma espécie da primeira e, portanto, não se confundem nem tratam da mesma realidade. A 

este respeito Fontes (2007, p. 4 - 5) salienta que o direito de intervenção, assim como o direito 

de ingerência deve ser uma manifestação da vontade da comunidade internacional, para que 

esta, de forma esclarecida, possa expressar, por meio das instâncias competentes, sua finalidade 

de alcançar a justiça. Segundo o autor, por mais que o conceito de justiça seja relativo, existe 

uma reserva de valores e princípios que são comuns à grande parte dos países membros da 

ONU, e estes seriam os marcos para as condutas a serem observadas pelas múltiplas instâncias 

da Organização. 

A ingerência feita nos moldes da intervenção humanitária é tida como um meio 

excepcional de atuação dos Estados e da Comunidade Internacional. Para que ocorra, 

teoricamente, seria necessária a cumulação dos seguintes requisitos: causa justa; intervenção 

coerciva sem o consentimento do Estado intervencionado; defesa de valores considerados 

superiores; meios proporcionais de intervenção; título jurídico legitimador da intervenção (aval 

da ONU); respeito ao Direito Internacional Público e pelas deliberações proferidas pelas 

instâncias competentes (FONTES, 2007, p. 6). 

Com relação a este tema, cabe destacar que apesar de historicamente a guerra ser vista 

como uma oportunidade para um grande avanço no poder; atualmente passa a ser vista como 

um obstáculo perigoso ao progresso das nações. Parte da doutrina assevera que as grandes 

potências têm repensado a sua posição quanto à manutenção da paz, pois chegaram à conclusão 

de que seria mais vantajosa a existência de dispositivos legais internacionais aptos a delimitar 

a intervenção nos conflitos locais ou regionais. Neste ponto insere-se a questão apontada no 

parágrafo anterior, pois qualquer esforço efetivo relacionado à paz deve ser baseado na Carta 
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da ONU, que atribui a manutenção da paz como uma das responsabilidades de seu Conselho de 

Segurança, devendo ser realizada somente se houver consentimento de todas as grandes 

potências, e não por apenas uma destas, como já ocorreu nas últimas décadas (KEOHANE, 

NYE, 2012, p. 294). 

A este respeito Fontes (2007, p. 16) assevera que a regra geral no Direito Internacional 

quanto ao direito de ingerência, é a de agir somente de acordo com o que está previsto, até 

porque se trata de um direito de ordem pública. Consequentemente, a ONU tem um papel 

fundamental na organização e negociação de instrumentos internacionais que possam delimitar 

o âmbito, a extensão e o conteúdo do exercício do direito de ingerência, para que este não ocorra 

num quadro de ausência de imperativos legais. Deve-se, portanto, ser respeitado o caso 

concreto, o qual necessita atentar para um conjunto de princípios genericamente formulados. 

Estas ações propõem-se a evitar as visões parciais ou comprometidas deste instituto. 

Porém, a ONU é muito criticada por adotar posições políticas, as quais são impostas em 

razão de sua dependência da colaboração financeira de governos. Contudo, Morikawa (2006, 

p. 254) sustenta que a ONU só intervirá no interior de um país se tiver motivação para fazê-lo, 

isto é, quando as pessoas que vivem em determinado território encontram-se sem a proteção do 

Estado. Neste caso, o Conselho de Segurança da ONU poderá determinar a intervenção 

humanitária, pois a situação, teoricamente, se constituiria uma ameaça à paz e a segurança 

internacional. 

Ainda dentro da perspectiva suscitada no parágrafo anterior, Morikawa (2006, p. 255) 

critica o fato de a intervenção humanitária somente poder ser utilizada quando for constituída 

ameaça à paz e à segurança internacionais, pois caso ocorra a não aprovação por parte do 

Conselho, a ajuda internacional dependerá do consentimento do Estado. Esta situação é 

atribuída, pela autora, ao princípio da soberania, que direciona a responsabilidade de proteger 

seus nacionais ao Estado e, caso este não o faça, ainda dá a ele a prerrogativa de autorizar ou 

não uma possível assistência externa. Consequentemente, qualquer intervenção realizada sem 

consentimento do Estado constitui uma afronta tanto ao princípio da soberania do Estado, como 

ao princípio da não-intervenção. 

Utilizando o conjunto de valores supracitado e falando sob o ponto de vista ecológico, 

o francês Michel Bachelet (1997, p. 33) sustenta que a ingerência pode ser justificada quando 

um Estado não respeita uma obrigação internacional, ocasionando risco ecológico, com 

repercussões graves no equilíbrio ambiental do planeta, situação em que seria justificável o 

direito à ingerência. Neste aspecto, as ONGS têm aparecido no cenário internacional como 
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verdadeiras inquisidoras, identificando países que violam de alguma maneira os direitos 

fundamentais, bem como seu patrimônio ambiental (BACHELET, 1997, p. 33). 

Ainda dentro do contexto ambiental colocado no último parágrafo, Sartori (2012, p. 34) 

afirma que as consequências dos danos ambientais não reconhecem fronteiras e, 

consequentemente, a ingerência ecológica aparece como uma alternativa que permite a 

intervenção nas questões internas de um Estado. Deste modo, ela figuraria como um direito de 

um país de interferir em assuntos que seriam de competência interna de outro, mesmo que este 

não dê autorização. Esta intervenção, segunda a autora, deverá estar relacionada à proteção de 

direitos humanos afetados em consequências de danos ecológicos. 

A autora sustenta que o princípio da soberania não pode prevalecer sobre a obrigação 

dos Estados em zelar pela preservação do meio ambiente: Neste sentido, seria plenamente 

cabível a utilização de instrumentos internacionais quando se fizerem presentes danos 

ambientais transfronteiriços. A estudiosa ressalta que apesar de nunca ter ocorrido uma 

ingerência ambiental de fato, este é um instrumento passível de ser utilizado, não havendo o 

que se falar em soberania absoluta no caso de degradação ambiental e violação de direitos 

humanos (SARTORI, 2012, p. 37). 

Dentro deste contexto, Fontes (2007, p. 11) destaca que os novos institutos do direito 

internacional público, tais como o direito de ingerência, em um futuro não muito distante, 

evoluirão, de modo que possam servir a novas causas e novos valores. Atualmente a sociedade 

internacional aceita apenas a intervenção por razões humanitárias e por violação reiterada de 

direitos humanos. Porém, o autor assevera que em breve também serão aceitas outras 

modalidades de intervenções, tendo como motivação a preservação de bens considerados 

patrimônio da humanidade, bens culturais e/ou bens ambientais (FONTES, 2007, p. 11 – 12). 

O autor mencionado no parágrafo anterior sustenta, ainda, que a emergência de novos 

valores internacionais, em especial os que estão diretamente relacionados à sustentabilidade da 

vida humana, não pode ser negligenciada pela comunidade internacional. Neste aspecto, o autor 

defende o emprego da ingerência em outros campos que não o exclusivamente humanitário, 

mas ressalta que o instituto deve ser utilizado de forma criteriosa, para evitar seu 

desvirtuamento no caso concreto. Deste modo, prega que em um futuro próximo a humanidade 

terá que dar mais atenção para o ambiente, pois atualmente o Tribunal Internacional de Justiça 

caminha em sentido contrário, não reconhecendo o direito de ingerência ambiental, o que faz 

com que alguns autores, como o professor italiano Amadeo Postiglione, fomentem a ideia da 

criação de um Tribunal Internacional do Meio-Ambiente (FONTES, 2007, p. 15). 
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Seguindo esta linha de raciocínio, Eckersley (2004, p. 206 – 207) destaca que mais 

recentemente, muitos países têm adicionado à lista de direitos dos Estados o direito ao 

desenvolvimento. No entanto, a autora sustenta que o novo discurso internacional sobre o 

desenvolvimento sustentável busca qualificar a prerrogativa tradicional dos Estados de 

utilizarem os seus recursos naturais como bem entendem. Dentro deste contexto, o 

aparecimento da doutrina da intervenção humanitária, que tem o intuito de proteger contra 

violações de direitos humanos, representa uma recente revolução no conceito de soberania, 

desafiando diretamente o tradicional princípio da não-intervenção.  

A autora supracitada alega que as normas que constituem a soberania têm absorvido 

estes novos discursos, fazendo com que a mesma torne-se flexível aos processos de 

modernização, para assim adaptar-se às mudanças globais. Estes novos discursos carregam 

sugestões de uma mudança mais profunda nos papéis e na lógica fundamental do estado 

moderno. Neste aspecto, Eckersley (2004, p. 209) afirma que a lógica do Estado liberal 

moderno tem sido a de manter a segurança, o bem-estar e a autonomia dos seus cidadãos, 

facilitando os processos de modernização econômica supramencionados, os quais nem sempre 

estão alinhados às necessidades ecológicas.  

Dentro deste contexto, Eckersley (2004, p. 209) enfatiza que desde o surgimento do 

ambientalismo moderno, nos anos 1960, começou a se desenhar uma mudança na finalidade do 

Estado, que passa da figura de explorador ambiental e defensor territorial para o papel de 

protetor ambiental, agindo como uma espécie de agente fiduciário público dos bens comuns do 

planeta. Apesar disso, a autora argumenta que esta é uma trajetória em potencial, que 

ecologistas políticos e ativistas verdes se esforçam para indicar a direção. Afirma, ainda, que já 

há uma abundância de normas que podem ser utilizadas por meio de analogia, bem como 

precedentes internacionais para sustentar o discurso em prol da intervenção por motivo 

ecológico. 

Fontes (2007, p. 15) afirma que a guerra e a intervenção justas não podem ocorrer apenas 

em situações de agressão, mas também em situações preventivas, para evitar todos os 

comportamentos violadores dos valores humanos. É dentro desta perspectiva que está colocada 

a ideia da ingerência ecologia, também chamada de ingerência ambiental, sendo este 

pensamento abordado na próxima seção da dissertação, a fim de que ao final deste capítulo, 

seja realizada uma análise desta teoria, fazendo um contraponto às ideias apresentadas no 

primeiro capítulo. 
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3.3 INGERÊNCIA ECOLÓGICA (AMBIENTAL) 

O discurso político do ambientalismo internacional se modificou com o passar dos anos, 

e aos poucos abandonou o enfoque sobre os principais poluidores do mundo, passando a 

direcionar suas críticas a assuntos que antes eram de interesse interno das nações, passaram a 

ser tópicos da discussão internacional. A noção de que o meio ambiente deve ser discutido 

internacionalmente acaba por criar um senso de pertencimento e urgência revestido pela ideia 

de moral e justiça. Cria-se a percepção de que a atividade humana, seja qual for, é a causadora 

dos problemas ambientais e, portanto, da intervenção humana deve advir uma solução científica 

e racional para o problema, baseada nos preceitos hegemônicos (CANINAS, 2010, p. 14). 

Caninas (2010, p. 48 – 49) observa que apesar de não ter sido registrada nenhuma 

ingerência armada por motivo ecológico, o discurso dos países desenvolvidos caminha neste 

sentido. O autor salienta que o ex-presidente estadunidense, Barack Obama, em seus discursos 

destaca a necessidade de se pensar em novas maneiras de guerra justa, pois a continuidade da 

degradação ambiental traz consigo desastres humanitários, fato que, segundo o presidente, 

mobiliza não só ativistas e cientistas, mas também líderes militares daquele país. Da análise da 

declaração fica claro que, apesar de ser improvável no momento, uma solução militar para o 

problema é aventada para um futuro próximo. 

O autor citado no parágrafo anterior destaca que dentro do cenário nacional, apesar de 

tênues, existem indícios de uma possível relativização da soberania brasileira sobre seu 

patrimônio ambiental, indicados principalmente pelo alarmismo do discurso internacional 

relacionado às mudanças climáticas, que massificam os pensamentos no sentido de uma 

iminente catástrofe. Portanto, constata-se a tendência de uma conjectura de intervenção baseada 

na responsabilidade de proteger, com a justificativa de defender um “patrimônio comum da 

humanidade” de um governo que não esteja comprometido com o meio ambiente, de acordo 

com critérios ainda muito mal definidos (CANINAS, 2010, p. 48 – 49). 

Assim, Caninas (2010, p. 49) afirma a questão da ingerência por motivo ecológico deve 

ser entendida por meio da lógica do discurso dos atores envolvidos, no qual a teoria da 

securitização, proposta pela Escola de Copenhague, é utilizada como ferramenta. 

Consequentemente, a questão da dificuldade dos países em desenvolvimento no trato dos 

problemas ambientais muda o eixo das soluções, saindo da arena da barganha política para a da 

segurança, demandando ações emergenciais ou medidas especiais, a fim de atender a prioridade 

da agenda dos países desenvolvidos.  
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De acordo com os pensadores da Escola de Copenhague, a securitização de um assunto 

ocorre quando ocorre uma ameaça existencial intersubjetiva que tenha importância suficiente 

para causar efeitos políticos substanciais. Deste modo, a perspectiva teórica destes pensadores 

a respeito da securitização pode ser caracterizada como abrangente, pois as ameaças à segurança 

não ocorrem somente da esfera militar, mas também das esferas política, econômica, ambiental 

e social. Com esta perspectiva, os estudos da Escola, que originalmente foram suscitados pelo 

contexto de segurança europeu, foram aplicados na análise de dinâmicas de segurança em 

diferentes locais do globo (TANNO, 2003, p. 50 – 51). 

O pensamento supracitado pode ser verificado no artigo “Slippery? Contradictory? 

Sociologically Untenable? - The Copenhagen School Replies”, no qual Barry Buzan e Ole 

Waever (1997, p. 249 – 250) argumentam que a segurança pode ser abordada por diferentes 

focos, sendo que cada um destes terá seus méritos e seus inconvenientes. Nesta perspectiva, 

defendem que questões de segurança são construídas pelas práticas sociais, nas quais os 

processos de construção de questões de segurança ocorrem, primordialmente, por meio de 

discursos proferidos pelos atores mais interessados em estabelecer suas agendas de segurança.  

Deste modo, as questões políticas podem sofrer processos de “securitização” ou 

“desecuritização”. Neste ponto, destaca-se que o sucesso de uma iniciativa de securitização não 

depende apenas do esforço dos agentes, sendo preciso que a questão apresentada seja 

reconhecida socialmente como uma ameaça à segurança, momento no qual o discurso de 

convencimento cresce de importância. Consequentemente, é indispensável que existam 

significados intersubjetivamente partilhados entre os responsáveis pela formulação e 

implementação da sua agenda (TANNO, 2003, p. 57 - 58). 

Waever (1989, p. 1), em seu artigo “Security, the Speech Act Analysing the Politics of a 

Word”, destaca que segurança está diretamente relacionada aos detentores do poder, pois estes 

detêm os “instrumentos de fala”, o que possibilita criar um desafio específico para o qual todos 

os esforços serão envidados. Uma vez que esta ameaça é definida como existencial, 

constituindo um desafio à soberania do Estado, buscam-se medidas excepcionais para garantir 

a segurança. Deste modo, o ato de fala que leva à securitização, invoca a imagem do que 

aconteceria se nada fosse feito em razão de uma ameaça potencial. Logo, investe em um 

determinado risco, um desafio, cuja falha no enfrentamento resultará em danos graves 

(WAVER, 1989, p. 45). 

É neste ponto que se coloca o discurso de defesa da ingerência por motivo ecológico, 

pois a característica fundamental da securitização é utilizar-se de um discurso que dê prioridade 

a um determinado assunto sobre os demais da agenda política. Neste caso, traz à tona noções 
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de sobrevivência e prioridade de ação, desenvolvendo uma lógica de necessidade imediata de 

resolução do problema, sob pena deste trazer consequências irreversíveis (CANINAS, 2010, p. 

56). Assim, a securitização permitiria o direcionamento de prioridades políticas, justificando o 

uso da força, a intensificação dos poderes executivos, a reivindicação de direitos de sigilo e 

outras medidas extremas (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 208). 

Verifica-se que as características supracitadas do discurso de securitização aparecem de 

maneira nítida na tese trazida neste capítulo, a qual avulta os discursos que apontam para o 

enfraquecimento da soberania estatal, que tem como consequência o emprego de práticas 

brandas de ingerência em território nacional, bem como a possibilidade da intervenção pelo uso 

da força. Neste mesmo viés, a intervenção humanitária figura no cenário internacional como 

uma ação admitida pela comunidade internacional, com vistas a salvaguardar os direitos 

humanos. Ocorre que a mesma lógica da intervenção humanitária é apontada, por parte da 

doutrina, como sustentáculo legal para ações de ingerência ecológica/ambiental. Neste cenário, 

ganham destaque dois autores: a australiana Robyn Eckersley e o francês Michel Bachelet, cujas 

visões são exploradas nesta seção do trabalho. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Bachelet (1997, p. 33) enfatiza a existência de uma 

forte tendência em utilizar-se da ingerência, que até então só era admitida pela sociedade 

internacional em razão da legítima defesa e para, em tese, promover causas humanitárias, para 

outros fins. O autor destaca que a ingerência pode ser descrita mais como uma ciência política 

de contornos imprecisos do que um exercício do direito internacional propriamente dito. Assim, 

o único fato verdadeiramente importante para limitar a possibilidade de utilização deste 

instituto, seria o desrespeito por um Estado de uma obrigação internacional. 

Seguindo a mesma direção, Eckersley (2005, p. 293) enfatiza que no atual cenário 

mundial os danos ambientais são cada vez mais comuns, fazendo surgir o debate acerca da 

possibilidade de uma intervenção de cunho ecológico. A discussão está centrada, 

principalmente, no que diz respeito à moralidade, à legalidade e à legitimidade desta forma de 

ação. A autora destaca que seu conceito de ''intervenção ecológica'' diz respeito tanto à ameaça 

como ao uso da força por um ou mais Estados dentro de outro, sem o consentimento deste 

último, a fim evitar danos ambientais graves. A autora sustenta que esta medida se daria para 

promover a defesa ecológica, isto é, a utilização do uso preventivo da força em resposta à 

ameaça grave e imediata de danos ambientais, os quais possam ter o potencial de causar 

consequências além-fronteiras. 

Dentro deste cenário a autora aponta que a comunidade internacional já endossou uma ampla 

gama de tratados nos quais afirma a ideia de que os países têm a responsabilidade de proteger 
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o meio ambiente. No entanto, apesar de previsões quanto a crimes ambientais em situação de 

guerra, pouco se fala na consolidação de sanções quando as violação ocorrerem em tempo de 

paz. Assim, são condenadas as atrocidades ambientais cometidas durante os períodos de guerra, 

mas não em tempo de paz, muito embora estas últimas possam se mostrar mais graves e 

iminentes do que aquelas. Apesar do princípio do direito consuetudinário internacional 

responsabilizar os Estados, impondo o pagamento de reparações por danos ambientais 

transfronteiriços, não existem mecanismos que permitam forçar a cessação de tais danos 

(ECKERSLEY, 2005, p. 294). 

Eckersley (2005, p. 295) argumenta, ainda, que apesar de existirem boas razões para 

tratar com cuidado a questão do uso da força militar na proteção do ambiente, também há 

motivos pelos quais se justificaria a intervenção ecológica. A autora aduz que a maioria dos 

problemas ecológicos não é passível de qualquer tipo de resposta militar, entretanto, existem 

algumas situações cujos riscos são emergenciais, no sentido de que sua gravidade e iminência 

exigem uma resposta militar para que possam ser evitados ou minimizados. Seria o caso, por 

exemplo, de uma ameaça iminente de uma explosão nuclear aos moldes de Chernobyl, na qual 

o governo do país em questão recusasse assistência técnica internacional, mesmo diante do 

alerta de especialistas de que este país hipotético não tenha condições técnicas e recursos 

humanos para manter a situação sob controle. Nestas circunstâncias, a intervenção militar 

poderia ser o único meio de evitar um desastre ecológico transfronteiriço. 

De modo semelhante Bachelet (1997, p. 41) coloca a soberania como um fator de 

impedimento à defesa do meio ambiente por parte da comunidade internacional. O autor 

sustenta que a destruição do meio ambiente faz surgir um direito de ingerência, com o potencial 

de se obter, por parte dos Estados, o respeito ecológico em relação ao planeta. O estudioso 

apregoa que seria lícita a ingerência ambiental sempre que houver perigo de dano ao meio 

ambiente, no qual houvesse a conivência ou o descaso de um determinado Estado. Deste modo, 

o autor afirma que: 

 

Este direito de ingerência ou intervenção ecológica deve ser reconhecido como uma 

possibilidade de acção (sic.) cada vez que um Estado faz com que seu próprio 

ambiente corra um risco maior e, por conseguinte, o dos vizinhos próximos ou 

longínquos (BACHELET, 1997, p. 86).  

 

Eckersley (2005, p. 296), acrescenta que além de ocasiões nas quais os danos ambientais 

ameaçam a segurança internacional, existem outras nas quais estes danos podem não ser 

necessariamente transfronteiriços, mas podem constituir um alto nível de ameaça iminente, 
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exigindo também uma rápida resposta de cunho militar para evitá-la. A autora cita como 

exemplo desta situação o caso em que um governo seja incapaz de proteger da extinção uma 

raça de animais em perigo iminente, restando somente a resposta rápida de forças multilaterais 

para evitar a extinção total da espécie. 

Para Bachelet (1997, p. 281 - 284) de nada valeria toda a diligência destinada aos 

direitos fundamentais caso o meio ambiente não ofereça condições da raça humana usufruir 

destes direitos devendo, portanto, os direitos do homem serem exercidos de forma simultânea 

aos direitos do ambiente. Neste aspecto, a ingerência ecológica é tida pelo autor como sendo 

tão importante como a intervenção humanitária, sendo que a soberania só serviria, neste caso, 

como um escudo para que governos agissem de forma indiscriminada. 

Dentro deste contexto é preciso perceber que apesar do discurso internacional dos 

direitos humanos ser controverso e, principalmente, aspiracional, ele possui um suporte que 

pode ser delineado por meio da ideia de existirem padrões mínimos da decência humana, cuja 

violação deve implicar na utilização da força de maneira temporária, cerceando certas 

prerrogativas associadas com o princípio de Estado soberano. Eckersley (2005, p. 297) sugere 

que de maneira semelhante ao ocorrido com os direitos humanos, existe uma conjectura de 

normas ambientais irrevogáveis que devem ser observados durante tempos de guerra e paz, sob 

pena de ensejarem o modo de intervenção ora abordado. 

Bachelet (1997, p. 334) prega que o direito do ambiente, que até o momento só foi 

utilizado como mecanismo de persuasão, deve passar a outro patamar, sendo empregado de 

maneira preventiva por meio da repressão. Deste modo, a ingerência ecológica seria utilizada 

como ferramenta de proteção do capital ecológico. Para que isso ocorra o autor afirma ser 

necessária uma formulação jurídica que ultrapasse a cooperação consentida, abrangendo 

também aspectos relacionados a necessidade de adoção da ingerência com o fim de proteger 

espécies vivas, bem como o patrimônio cultural. 

No entanto, Eckersley (2005, p. 297) aponta que uma intervenção ecológica deve ter 

critérios bastante rígidos, pois qualquer ação militar tem grande potencial destrutivo. A autora 

sustenta que idealmente, uma iniciativa neste sentido deve ter bases consistentes, amparadas no 

direito internacional e funcionando em prol de uma causa justa, com critérios de 

proporcionalidade que devem ser amplamente aceitos pela maioria dos estados. Isto significa 

dizer que deve transcender tendências culturais e políticas dos Estados poderosos, refletindo 

normas que são comuns tanto aos países desenvolvidos como em desenvolvimento. 

Nos países em desenvolvimento, a defesa ferrenha do princípio da nãointervenção, 

incorporado na Carta das Nações Unidas, se dá em razão de servir como um importante 
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fundamento contra intervenções unilaterais de Estados poderosos. Deste modo, é preciso 

apreciar com atenção a legalidade, moralidade e legitimidade política de intervenção ecológica, 

a fim de identificar onde estão as possibilidades factíveis de abertura para inovações. Portanto, 

Eckersley (2005, p. 298) sustenta que a análise deve ser em parte legal, em parte normativa e 

em parte sociológica. 

O emprego da força, conforme Bachelet (1997, p. 353), consiste atualmente em 

operações de polícia internacional que age por razões humanitárias em situações excepcionais, 

as quais são autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Para tanto são utilizadas as 

forças de Estados que aceitem fornecer homens, materiais e recursos em prol de dada causa 

humanitária.  Portanto, o Conselho de Segurança da ONU tem o poder de determinar o que 

constitui uma ameaça para a paz, uma ruptura da paz ou um ato de agressão, autorizando, nestes 

casos, uma intervenção militar a fim de restaurar a paz e a segurança internacional, conforme 

prevê o Capítulo VII da Carta da ONU.  

Embora os conceitos de paz e de segurança não sejam definidos na Carta, Eckersley 

(2005, p. 299) assevera que é possível enquadrar emergências ambientais ou desastres 

ambientais iminentes, que também prejudicam a segurança humana, como sendo ameaças à paz 

e à segurança. Dentro deste contexto, a autora afirma que o princípio da não-intervenção deve 

ceder à responsabilidade internacional de proteger. A ingerência ecológica seria, então, um 

mecanismo de defesa do princípio da segurança coletiva consagrado na Carta das Nações 

Unidas. 

A fim de organizar a discussão em relação à ingerência ecológica, Eckersley (2005, p. 

298) faz uma divisão dos danos ambientais em três categorias: grandes emergências ambientais 

com repercussões transfronteiriças e que ameaçam a segurança pública em uma região; ecocídio 

ou crimes contra a natureza que também envolvem genocídio ou mesmo violações graves aos 

direitos humanos (independentemente de efeitos colaterais); e ecocídio ou crimes contra a 

natureza que estão confinados no território de um Estado e que não envolvem violações de 

direito humanos. 

Inicialmente falando dos casos de emergências ambientais com repercussões 

transfronteiriças que acabam por ameaçar a segurança pública de toda uma região, a autora 

supracitada afirma que seria uma obrigação do Conselho de Segurança da ONU agir 

determinando a intervenção, pois é um caso típico em que o princípio da nãointervenção deve 

ceder espaço à responsabilidade internacional de proteger. Conforme a autora estas seriam 

situações em que haveria perda significativa de vidas humanas e sofrimento em uma escala 
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maior do que as crises humanitárias, sendo usado como exemplo o cenário do acidente em 

Chernobyl (ECKERSLEY, 2005, p. 298). 

Quanto a ecocídios que envolvem graves violações de direitos humanos, a autora 

supracitada destaca que estes normalmente estão atrelados ao genocídio, o qual é 

universalmente condenado, sendo sua proibição considerada jus cogens sendo, portanto, 

inderrogáveis pelas partes. Na medida em que o ecocídio também produz graves consequências 

para os seres humanos, envolvendo um grande número de mortes e/ou sofrimento humano 

significativo, existe uma motivação moral para a intervenção ecológica a qual não difere muito 

da intervenção humanitária. Deste modo, Eckersley (2005, p. 301) chama este tipo de 

intervenção militar, com a finalidade de frear o ecocídio e suas consequências violadoras ao 

direito do homem, de ''intervenção eco-humanitária''. 

Com base em uma interpretação estrita da Carta da ONU, a intervenção humanitária 

(assim como a eco-humanitária), unilateral ou por coalizão, é ilegal. Basta a resistência por 

parte de qualquer um dos membros permanente do Conselho de Segurança para que a 

intervenção seja desautorizada. Neste aspecto, os defensores da intervenção eco-humanitária 

afirmam que o Conselho de Segurança é ineficaz, pois é dominado pelos interesses geopolíticos 

dos membros permanentes. Neste contexto, Eckersley (2005, p. 303) defende o argumento da 

''ilegalidade excepcional', que seria um passo adiante na evolução do direito internacional, 

ajudando a preencher a lacuna entre a letra fria da lei e as noções comuns do que é justo e 

necessário. Este mecanismo seria uma espécie de ''violação desculpável'' da Carta da ONU, 

sendo uma “válvula de segurança” que reduz a tensão entre a legalidade e legitimidade, embora 

seja preferível defender a ação como uma exceção legal, de acordo com uma norma emergente 

de lei consuetudinária internacional.  

Por fim, a autora trata da intervenção militar para evitar ecocídios ou crimes contra a 

natureza que não envolvam danos graves para os seres humanos. Primeiramente a estudiosa 

destaca a existência de uma noção da superioridade humana sobre as demais espécies, que se 

distinguiria de outras por sua capacidade moral. Contudo, a crise ecológica e a ascensão do 

ativismo ambiental desafiam o paradigma de que os homens são o centro da existência do 

universo, o ápice da evolução e os únicos seres importantes do ponto de vista moral. A busca 

ética tem sido de desenvolver um novo vocabulário moral que reconhece a associação humana 

em uma comunidade moral maior e que respeita o valor de espécies não humanas. A busca 

política e jurídica tem sido a de desenvolver novas políticas e leis que permitem o 

desenvolvimento mútuo do mundo humano e não humano. Dentro deste contexto, surge a 
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necessidade de instrumentos aptos a impedir crimes contra a natureza mesmo que estes não 

tenham consequências para os seres humanos (ECKERSLEY, 2005, p.304 - 305). 

Outros argumentos em prol deste terceiro tipo de ingerência caminham no sentido de 

reconhecer animais que vivem em sistemas semelhantes à comunidade humanas como sujeitos 

de direito. Inserido neste contexto está a proteção aos grandes símios, que se dá com base na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como na afirmativa de que os grande 

macacos pertencem à mesma comunidade moral que os seres humanos e têm direito à vida, à 

proteção de sua liberdade e estar livres de tortura. Seus defensores estenderam este argumento, 

apontando para o conceito de ''soberania símio'' sob a forma proteção ao seu território, que 

ultrapassa a fronteira dos Estados, ensejando tutelas autônomas para estes grandes macacos. 

Todo este arcabouço de argumentos caminha no sentido de que o conceito de soberania está se 

tornando mais flexível na esteira da globalização (ECKERSLEY, 2005, p.306).  

Prosseguindo a análise da ingerência por motivo ecológico, Bachelet (1997, p. 354) 

apregoa que a ocorrência de uma visão distinta em relação à proteção da natureza por parte de 

países do norte e do sul consiste numa ameaça ao direito do ambiente. Na visão do autor, o que 

ocorre é a tentativa da gestão dos recursos naturais a fim de garantir o futuro da humanidade, o 

que encarado pelos países em desenvolvimento como uma tentativa dos países ricos de explorar 

os recursos naturais ainda existentes. Para Bachelet este conflito não deve prosperar, sob pena 

de prejudicar ainda mais o meio ambiente.  

Neste aspecto, Eckersley (2005, p.308 - 309) argumenta que a apropriação indevida de 

recursos naturais por superpotências é distinta da questão de sua gestão e proteção adequada 

por parte dos Estados. Segundo a autora, o princípio da soberania permanente sobre os recursos 

naturais foi formulado há décadas atrás, em um contexto diverso do atual, no qual a noção de 

metrópole e colônia ainda estava arraigada, fazendo com que a desconfiança entre países ricos 

e pobres prejudicasse as negociações internacionais que envolviam o meio ambiente. 

Esta discussão sobre o poder soberano dos Estados quanto ao seu patrimônio ambiental 

gera polêmica, pois muitas nações consumidoras da biodiversidade pregam a não utilização dos 

recursos naturais, sob a alegação de serem um patrimônio da humanidade. Esta ideia de 

patrimônio comum é contestada pelos países emergentes, detentores de grande parte destas 

riquezas, pois é vista como uma forma de dissimular interesses meramente econômicos 

(OLIVEIRA, L., 2002, p. 36). Defendendo a concepção de patrimônio comum da humanidade, 

Bachelet (1997, p. 249) destaque que: 
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Enquanto a soberania se opuser ao interesse da coletividade mundial, o princípio de 

patrimônio comum da humanidade suscetível de limitar os efeitos nocivos de 

privatizações nacionais exageradas, a proteção e salvaguarda dos bens comuns 

continuará a ser um exercício de laboratório jurídico.  

 

Evidencia-se que o posicionamento supracitado é direcionado pelo autor aos países 

subdesenvolvidos, os quais são usados como exemplo de má administração dos recursos 

naturais. Segundo a visão do autor, diante do atual contexto mundial de degradação do meio 

ambiente, uma das questões mais pertinentes relacionadas ao assunto é quanto ao grau de 

permissividade destinado aos Estados quando da utilização dos bens naturais. Deste modo, os 

conceitos, aparentemente, contraditórios da soberania e da ingerência, devem ser analisados sob 

o prisma da conjuntura internacional da atualidade, para que estejam adequados às demandas 

ambientais ora em voga (BACHELET, 1997, p. 32).  

Neste contexto, Eckersley (2005, p.308 - 309) afirma que de forma mais recente, a 

Declaração do Rio de 1992 marcou mudanças significativas na evolução geral das prerrogativas 

do desenvolvimento e das responsabilidades ambientais dos Estados, buscando equilibrar o 

princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais com a responsabilidade dos 

Estados em evitar danos ambientais transfronteiriços, esclarecendo que estes têm 

responsabilidades ambientais em relação aos seus próprios territórios. A autora sustenta que 

embora a Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica reafirme que os Estados 

têm direitos soberanos sobre seus recursos biológicos, ela também reconhece o valor intrínseco 

da diversidade biológica e afirma que a sua conservação é uma preocupação comum da 

humanidade. 

Na mesma linha de raciocínio, Bachelet (1997, p. 248) destaca que a Declaração do Rio, 

ao mesmo tempo que reafirma em seu “Princípio 2” o direito soberano do Estado em explorar 

seus recurso, impôs que esta exploração não cause danos ao ambiente de outros Estados, ou 

mesmo em zonas sem jurisdição nacional. O autor enfatiza que os princípios 18 e 19 da 

Declaração também atribuem responsabilidades aos Estados no tocante à prévia notificação aos 

países sob os quais incidam riscos decorrentes de atividades executadas fora de seus territórios. 

Outro aspecto abordado por Eckersley (2005, p. 309) refere-se diretamente a questão do 

princípio da responsabilidade do Estado em relação ao dano ambiental. A autora destaca que 

este princípio, que deriva do direito romano, ao invés de proteger as vítimas ou ecossistemas 

em si, baseia-se em uma presunção que se coloca a favor dos direitos territoriais, depositando 

o ônus de provar os danos como um encargo do Estado prejudicado. Além disso, não são 

previstos mecanismos que permitam aos Estados à cessação de tais danos. Tão somente é 
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possível que se imponham sanções econômicas aos Estados que causam prejuízos ambientais 

extraterritoriais, sendo que nem isso é possível caso o dano não se estenda para outros países. 

De acordo com a corrente defensora da intervenção ecológica, é necessário verificar 

quais seriam as categorias de dano que poderiam servir como padrões mínimos e inderrogável 

de conduta para amparar uma possível intervenção. Eckersley (2005, p. 311) sustenta que o 

ecocídio, juntamente com crimes ambientais de natureza irreversível, poderiam servir como 

amparo para a ingerência. Segundo a autora, esta formulação já foi aceita pela comunidade 

internacional no caso de “crimes de guerra ambiental”, não havendo nenhuma boa razão para 

não estendê-la para os tempos de paz, bem como para que sirva de motivação para uma ação 

penal em um tribunal penal internacional. 

Na visão de Bachelet (1997, p. 351 - 353) diante do panorama internacional de 

degradação do meio ambiente, impõem-se mecanismos de limitação à soberania dos estados. 

Neste sentido, em matéria ecológica, o poder estatal não poderia mais figurar ao mesmo tempo 

como juiz e autoridade de execução em matéria ambiental. O autor considera que à comunidade 

internacional deve obrigatoriamente agir nos casos em que ocorra uma grave ameaça ecológica, 

passando a figurar não apenas como um direito, mas como um dever. Assim, vê como única 

solução para o problema o emprego da força. 

Consequentemente, a visão destacada neste capítulo coloca-se em contraposição o 

pensamento adotado na primeira parte da dissertação. A síntese deste conflito de ideias é 

abordada no terceiro capítulo, que busca analisar as contraposições existentes, trazendo o debate 

para uma perspectiva nacional, na qual um cenário político conturbado serve para exemplificar 

as contradições existentes quando se fala em interesse nacional, no sentido de verificar se este 

vai ao encontro dos anseios da maioria da população, ou se encontra seu norte nos desejos da 

minoria detentora do capital.   
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4 O PAPEL DOS MECANISMOS DE DEFESA NACIONAL NA 

MANUTENÇÃO DA SOBERANIA (AMBIENTAL) 

O panorama revelado até o momento demonstrou a contradição existente entre o 

posicionamento que defende a soberania do Estado sobre seu meio ambiente, na qual a defesa 

nacional tem papel relevante, em contraposição com o pensamento voltado à relativização do 

conceito mais tradicional de soberania, a ponto de permitir a construção de um aparato 

doutrinário apto a justificar legalmente a ingerência ecológica. Por meio deste choque de ideias, 

este capítulo busca formar um posicionamento adequado às perspectivas assentadas no sul do 

globo terrestre. 

Ao analisar as teses supracitadas, verifica-se que mesmo aceitando a hipótese de que no 

futuro o modelo estatal deixará de existir em prol de um mundo igualitário e sem fronteiras, 

neste momento esta suposição permanece distante da realidade. Primeiramente em razão da 

desigualdade entre as condições de desenvolvimento dos diferentes Estados, que não poderiam 

ser colocados em um mesmo patamar, pois inevitavelmente fomentaria o aumento da injustiça 

social, uma vez que sem a proteção estatal os interesses do capital estariam no total comando 

das ações. Mesmo com a existência de um órgão central, com a finalidade de equilibrar o jogo 

do poder, é certo que a influência das regiões desenvolvidas do planeta acabaria por impor as 

regras que lhes fossem mais convenientes, aumentando a probabilidade de decisões 

tendenciosas, situação que já ocorre de forma semelhante com a ONU. 

Neste aspecto, Matias (2014, p. 329) defende que apesar do Estado dividir o palco das 

relações internacionais com novos atores mantém, juntamente com a soberania, um papel 

fundamental na comunidade internacional. Neste sentido, o consentimento do Estado ainda é 

fator determinante na formação do direito internacional, sendo que tal discricionariedade 

aparece na faculdade dos Estados se engajarem, ou não, na celebração de um tratado 

internacional. O autor destaca que esta ideia é endossada pela Corte Permanente de Justiça 

Internacional, que em suas decisões já afirmou reiteradas vezes que o engajamento de um 

Estado em um tratado não implica no abandono de sua soberania. Portanto, apesar destes 

acordos provocarem a restrição de alguns direitos soberanos, mantem-se a faculdade de celebrar 

tais compromissos, atributo este que é basilar a soberania do Estado (MATIAS 2014, p. 330). 

Contudo, o estudioso alerta que esta autolimitação do Estado não deixa a soberania 

intocada, pois mesmo que o Estado mantenha poder exclusivo sobre algumas de suas questões, 

a soberania está condicionada pelo direito internacional. Assim, o Estado continua sendo 

soberano de direito, uma vez que seu engajamento depende de consentimento, mas de fato sua 
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soberania é limitada pelo crescimento do direito internacional, que impõe restrições a situações 

as quais tinha anteriormente liberdade de ação (MATIAS 2014, p. 337 - 338). 

Desta forma, não se nega que a soberania sofreu transformações ao longo dos anos, e é 

manifesto que a mesma perdeu seu caráter absoluto. Porém, as transformações ocorridas não 

chegaram ao ponto de colocar em dúvida a importância do papel dos Estados, tanto no cenário 

internacional, como quanto ao fato de ser um organizador das atividades que envolvem seu 

território e população. O Estado ainda é um cumpridor de prerrogativas, mesmo que para isso 

hoje conte com a atuação de outros atores, que passaram a dividir este espaço, mas sem eclipsá-

lo.  

Portanto, quando se fala que novos atores dividem espaço com os Estados no cenário 

internacional, é preciso ressaltar que muitos destes ainda carecem de legitimidade em suas 

ações. Consequentemente, deve haver uma reflexão séria sobre a formulação e aprovação das 

políticas e dos mecanismos de prestações de contas, principalmente quanto às organizações 

internacionais, pois na atualidade, em função do poder do capital, elas tendem a defender os 

interesses de países ricos, ou mesmo empresas que lhes dão suporte financeiro em troca de 

apoio (MATIAS 2014, p. 412).  

Conforme verificado no segundo capítulo, Eckersley (2004, p. 209) defende a criação 

de um “Estado Verde”, por meio de um processo que evolve a adoção da ingerência ecológica 

como mecanismo assegurador do cumprimento dos deveres dos Estados quanto a proteção 

ambiental. Contudo, a autora admite a existência uma gama de tensões normativas e falhas 

políticas que “podem” inviabilizar este processo, pois envolve uma conjuntura complexa, na 

qual busca-se a satisfação de ambientalistas, defensores da justiça social e os países em 

desenvolvimento. Porém, neste ponto a autora não cita a satisfação dos interesses econômicos 

dos países desenvolvidos, que são responsáveis por grande parte dos problemas ambientais 

existentes e das polêmicas que cercam o assunto. 

Este panorama é um indicativo que a manutenção do Estado-nação e, 

consequentemente, da soberania são importantes, à medida que evitam a apropriação e 

destruição de recursos naturais por parte das grandes potências. Assim, dentro do contexto das 

relações internacionais, surge a necessidade de construções teóricas que estabelecessem 

diálogos entre o realismo, explicitado no primeiro capítulo, e o liberalismo, trazido no terceiro. 

Desta forma, no decorrer da década de 1990, o construtivismo passou a figurar no debate da 

disciplina de Relações Internacionais (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 164 - 165).  

Alexander Wendt, em sua versão de construtivismo trazido no livro “Teoria social da 

política internacional”, destaca o papel do Estado, afirmando que a anarquia internacional não 
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possui apenas uma lógica de conflito e competição, podendo assim reverter tanto lógicas de 

conflito quanto de cooperação, dependendo da vontade dos Estados. Mesmo com críticas a 

realistas e liberalistas, procurou estabelecer pontes com estas teorias, reconhecendo um papel 

mais preponderante aos Estados, já que, segundo ele, a anarquia (estrutura) é o que os Estados 

(agentes) fazem dela (NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 176). 

Segundo o autor supracitado, o mundo ainda é constituído por Estados, mesmo que estes 

não sejam os únicos agentes das relações internacionais. Wendt continua seu raciocínio 

destacando que os Estados são atores reais aos quais se podem atribuir qualidades 

antropomórficas reais. Para o estudioso, ignorar a centralidade dos Estados acarretaria na 

produção de uma teoria sobre outra coisa, que não sobre as relações internacionais 

(NOGUEIRA; MESSARI, 2005, p. 179. 

Quatro anos depois da publicação do livro acima citado, Wendt começa a discutir a 

formação das identidades coletivas, definindo-as com o produto de processos relacionais, 

sujeitas a mudanças. Em outras palavras, afirma que processos relacionais podem levar a 

mudanças nas identidades coletivas que, por sua vez, podem modificar a lógica de 

funcionamento da anarquia. Com isso, uma das premissas centrais do realismo, que é a ação 

dos Estados em prol da defesa do interesse nacional, pôde ser modificada: antes de defender o 

interesse nacional como algo previamente determinado, é preciso definir esse interesse nacional 

e, para defini-lo, é preciso definir as identidades que estão em sua origem (NOGUEIRA; 

MESSARI, 2005, p. 177). 

Wendt (2014, p. 272) argumenta que o Estado é um tipo de entidade à qual podem ser 

atribuídas identidades e interesses. Neste aspecto, considera identidade como sendo uma 

propriedade dos atores internacionais que gera disposições motivacionais e comportamentais, 

sendo uma qualidade enraizada no auto entendimento deste ator. O comportamento dos Estados 

seria então motivado por variedades de interesses enraizados nas identidades. Neste ponto 

Wendt (2014, p. 282 - 283) sugere que os Estados compartilham propriedades que seriam 

essências e, portanto, gerariam interesses também universais. Assim, a natureza dos Estados 

apenas limita o interesse nacional, mas este é influenciado pela identidade do Estado, que 

também é construída pelo sistema internacional. Em suma, existem interesses básicos dos 

Estados, mas estes, dentro de certos limites, são influenciados por diferentes fatores. 

Dentro deste raciocínio, o autor destaca que os Estados são estruturas homeostáticas e 

resilistes, não importando o quanto os atores transnacionais cresçam em importância, tampouco 

que sua autonomia seja atormentada por regimes internacionais e pela interdependência, o 

Estado continua a existir. Desta forma, apesar das adaptações relacionadas à 
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internacionalização, a estrutura do Estado torna improvável que ele venha a desaparecer 

(WENDT, 1014, p. 287 – 288). 

A abordagem de Wendt (2014, p. 283 – 284) destaca a importância do Estado nas 

relações internacionais, passando a ideia de que sua força está em sua estrutura que tende a 

manter-se mesmo diante das transformações de seu entorno, sem contudo negar o espaço para 

as construções sociais que tanto interna, como externamente, atuam na construção deste ator. 

Assim, a forma que o interesse assumirá irá variar conforme as identidades dos Estados, mas 

as necessidades intrínsecas, quais sejam: sobrevivência física, autonomia, bem estar econômico 

e autoestima coletiva, são comuns a todos eles. 

O autor faz uma divisão de dois tipos de interesses: os objetivos e os subjetivos, os quais 

devem estar alinhados, pois a incapacidade duradoura em um descompasso pode levar um 

Estado ao fracasso (WENDT, 2014, p. 282). Esta situação é exemplificada pelo cenário 

brasileiro da atualidade, em que a forma como o interesse nacional coloca-se objetivamente, 

parece não estar alinhada com sua forma subjetiva. Neste aspecto, aparecem formulações legais 

que parecem caminhar em sentido oposto à primazia do interesse pátrio de manutenção da 

soberania.  

Assim, a concepção de Wendt em relação ao interesse nacional, mostra coerência com 

o panorama vivenciado em território brasileiro. Este fato pode ser exemplificado com a 

aprovação da Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 

genético e sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado. A aprovação do 

texto legal foi cercada de polêmicas, pois nos dias anteriores à sanção, a Casa Civil, que é 

responsável por recolher as sugestões de veto dos ministérios envolvidos e encaminhá-los à 

presidência, recebeu representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 

conversar sobre vetos relativos à lei, mas recusou-se a receber agricultores familiares, povos 

indígenas e tradicionais, contrariando o que dispõe o Art. 6° da Convenção 169 da OIT 

(SOUZA, 2015, p.2).  

Com relação ao fato supracitado percebe-se que os grandes laboratórios farmacêuticos, 

na grande maioria com sede em outros países, exercem forte influência sobre as decisões que 

envolvem o interesse nacional. Apesar das pressões, deve ser destacado que de um total de 

cinco vetos da então presidenta Dilma Rousseff, três atenderam às reivindicações de 

movimentos sociais. Dentre estes, destaca-se o veto do § 10 do art. 17, que na prática isentava 

da repartição de benefícios à exploração econômica de produto resultado de acesso ao 

patrimônio genético realizado antes de 29 de junho de 2000. Conforme a presidência, não 

haveria mecanismo apto a garantir a comprovação do acesso anterior à data fixada, bem como 
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o risco de distorções competitivas, gerando ainda possíveis tentativas de fraude à regra geral de 

repartição de benefícios (BRASIL, 2015, p.53). 

Destaca-se que o cenário conturbado da política brasileira, agravado em 2016, torna o 

panorama favorável à adoção de práticas neoliberais, muitas vezes na contramão dos interesses 

nacionais objetivos. Neste aspecto, a Lei 13.365/2016, oriunda do Projeto de Lei (PL) 

4567/2016, que por sua vez adveio do PL 131/2015, de autoria do então Senador José Serra, é 

mais um exemplo desta prática. Sua finalidade é a de facultar à Petrobras a atuação como 

operador nos consórcios formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de 

produção de petróleo da camada pré-sal, abrindo espaço para a atuação de grandes empresas de 

países ricos (BRASIL, 2016, p.1).  

Para a aprovação da Lei supramencionada, parlamentares aproveitaram-se de um 

momento frágil das esquerdas brasileiras para colocar em pauta a temática, sob o argumento de 

que o texto legal fomentaria o setor com o incremento do capital estrangeiro. Por mais que a 

energia em questão não seja limpa e renovável, a área do pré-sal consiste em uma reserva de 

energia estratégica para a segurança nacional e, consequentemente, ao interesse pátrio. 

Portanto, a Lei, ao não limitar a participação do capital estrangeiro neste tipo de exploração, 

acarretará em pouco tempo na dominação do setor por parte das gigantes petrolíferas de outros 

países. 

Ainda nesta linha de raciocínio, a atual Comissão de Agricultura da Câmara, busca 

elaborar Projeto de Lei com a finalidade de ampliar a possibilidade de aquisição de terras por 

estrangeiros. Esta medida tem a finalidade de tornar sem efeito um parecer da Advocacia-Geral 

da União (AGU), emitido em 2010, sobre a interpretação da Lei 5.709/71, que na prática limitou 

este tipo de transação, com a finalidade de assegurar a soberania e o interesse nacional em 

setores estratégicos para o desenvolvimento econômico do país (ADVOCACIA GERAL DA 

UNIÃO, 2010, p.14). 

Os exemplos acima citados demostram faticamente a forma como o interesse nacional 

pode ser deturpado quando as ações que lhe são atinentes são postas em prática por grupos com 

intenções comprometidas com o capital estrangeiro. Isto significa que o interesse subjetivo, 

acaba ficando em desacordo com o interesse posto de forma objetiva, sendo que as causas deste 

desequilíbrio advêm, muitas vezes, do poder dos países hegemônicos. A forte influência 

internacional nas ações praticadas em território brasileiro interfere diretamente no interesse 

nacional, sendo esta uma prática corriqueira no cenário contemporâneo.  

Tomando como exemplo o poder hegemônico estadunidense, constata-se que práticas 

de coerção e a liquidação do inimigo são apenas parte de sua estratégia de poder, sendo 



82 

 

destinada parcela de importância ao consentimento e à cooperação. Harvey (2004, p. 41), afirma 

que se não houvesse como mobilizar os demais países internacionalmente, bem como não fosse 

possível exercer a liderança de uma maneira que gerasse benefícios coletivos, havia muito o 

país em questão teria deixado de ser hegemônico. As ações dos Estados Unidos têm que se dar 

de forma que possa sustentar a alegação de que agem em favor do interesse geral, mesmo 

quando sua ação é motivada pelo interesse próprio.  

O fato é que nas últimas décadas os Estados Unidos vem atuando de forma unilateral, 

assumindo um papel que deveria ser da ONU. No entanto, mesmo que um país hegemônico se 

projete com a bandeira de defesa dos interesses universais, não tem como se ter certeza de 

aquilo que afirma fazer em prol dos interesses de todos é igualmente bom para todos. Salienta-

se que as ações estadunidense ficam comprometidas pois, além de um falso universalismo, 

pecam pela grande possibilidade de cederem à tentação de servirem de forma exclusiva aos 

interesses daquele país (MATIAS, 2014, p. 477). 

As grandes potências escondem o fato da liberdade ao livre comércio guardar 

incompatibilidade entre as liberdades de autodeterminação por um lado, e a disciplina imposta 

do livre mercado e do comércio injusto de outro. O imperialismo, por sua vez, estabelece sobre 

os outros arranjos e condições institucionais, fazendo isso em nome do bem-estar universal. 

Estas imposições são feitas tanto de uma maneira branda pelo consentimento pela cooperação, 

como também pela força. É deste modo que os Estados Unidos, utilizado aqui como principal 

exemplo, vão oferecer a dádiva da liberdade do mercado aos demais países, quer queiram ou 

não (HARVEY, 2004, p. 112). 

Harvey (2004, p. 112 - 113) aponta que o cenário resultante é de um mundo com 

conglomerados de poder político e econômico localizados em países desenvolvidos, que 

buscam desembolsar e absorver os excedentes de maneiras produtivas, na maioria das vezes em 

projetos de longo prazo, em espaços como Brasil, Índia e China, ou mesmo usando o poder 

especulativo para livrar o sistema da sobreacumulação6 mediante a promoção de crises de 

desvalorização em territórios vulneráveis. Como efeito desta prática as populações desses 

territórios vulneráveis acabam por pagar o preço em termos de perda de ativos, perda de 

empregos e perda de segurança econômica. 

Dentro desta perspectiva, o poder hegemônico aliado ao fenômeno da globalização não 

faz diminuir a desigualdade entre os países. O que existe no cenário internacional é uma 

igualdade meramente formal, na qual o status de país em desenvolvimento parece perder 

                                                 
6 A sobreacumulação capitalista é definida por Harvey (2004, p. 43) como um excedente de capital para o qual 

não há meios lucrativos de emprego. 
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sentido, à medida que a estrutura econômica mundial que é imposta a estas nações aponta para 

uma relação de dominação e dependência, na qual países como o Brasil tem uma função, sendo 

que as decisões relacionadas à produção e ao consumo são tomadas por grupos sociais que 

trabalham de acordo com os interesses dos países desenvolvidos. Portanto, os “países em 

desenvolvimento” não estariam em uma etapa de seu crescimento, mas sim em uma posição 

fixa dentro desta estrutura econômica (MATIAS, 2014, p. 485). 

O livre mercado e os mercados de capital abertos funcionam como mecanismos 

vantajosos para os poderes monopolistas com sede nos países que já dominam o comércio, a 

produção, os serviços e as finanças. O veículo primário daquilo que Harvey (2004, p. 147) 

chama de “acumulação por espoliação” tem sido a abertura forçada de mercados em todo o 

mundo por meio de pressões institucionais infringidas com o aporte de instituições como o FMI 

e a OMC, apoiados pelo poder estadunidense e europeu, que negam acesso ao seu mercado 

interno aos países que se recusam a deixar de lado suas proteções. 

Portanto, o poder hegemônico do Estado acaba por ser empregado para garantir e 

promover arranjos institucionais internacionais que são usados para que as assimetrias das 

relações de troca possam funcionar em prol do poder hegemônico. Além disso, com uma lógica 

imperialista, os países desenvolvidos também têm utilizado meios militares para suprir sua 

incapacidade de descobrir soluções internas para o problema da sobreacumulação do capital. 

Como exemplo desta prática pode ser citada a tática do governo estadunidense de intervir 

militarmente no Oriente Médio (HARVEY, 2004, p. 147).  

O pensamento de Harvey, neste ponto, se aproxima com o que Matias (2014, p. 469 - 

470) afirma a respeito do cenário do mundo globalizado. O autor afirma que, do ponto de vista 

econômico, em muitas ocasiões o Estado é pressionado pelo mercado financeiro, que restringe 

as opções que lhe são oferecidas a uma única alternativa. Neste aspecto, a globalização pode 

ser vislumbrada por meio de um sistema de regras que é imposto pelos detentores do poder 

mundial, isto é, os países desenvolvidos atuam de maneira protecionista, impondo seus 

interesses àqueles com menor expressão econômica, criando desigualdade nas relações 

decorrentes desta globalização.  

Consequentemente, se faz necessário que o Brasil, fuja desta imposição feita pelos 

países hegemônicos, a fim de que possa se desenvolver de forma sustentável, pois o cenário 

atual faz com que ocorra uma equação desfavorável ao interesse nacional, tanto do viés 

econômico, como sob o enfoque ambiental, social e cultural. Para que melhor se compreenda 

esta afirmação, é possível dizer que o panorama é economicamente desfavorável ao Brasil em 

razão do pouco investimento em ciência e tecnologia, exportando bens in natura e, em 
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contrapartida, importando bens de alta tecnologia, com altíssimo valor agregado. Já o prejuízo 

ambiental ocorre quando da utilização indiscriminada dos recursos naturais, pois atualmente 

sua exploração não é feita de modo sustentável, tendo como principal foco o interesse daqueles 

que lucram com a degradação. Do ponto de vista social, os problemas são sentidos em razão do 

modelo econômico vigente incentivar o aumento do abismo entre classes sociais, 

principalmente com a acumulação do capital nas mãos de poucos. Culturalmente o país é 

prejudicado com a importação de símbolos de uma cultura hegemonizadora, que não deixa 

espaço para as peculiaridades locais.  

Para fugir deste cenário de estagnação do desenvolvimento nacional, o país deve buscar 

formas diferenciadas de promover seu desenvolvimento, fugindo da lógica de racionalidade 

econômica imposta pelos países desenvolvidos. A mudança de paradigma supracitada começa 

pela adoção de políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

dando ênfase a todas as suas dimensões e não apenas o viés econômico. Neste aspecto, a 

invejável gama de recursos naturais existentes em território nacional pode ser um diferencial 

quando da implementação de tais políticas, fator que acaba esbarrando na crescente cobiça 

internacional por estes bens. É neste último aspecto que se vislumbra em um futuro próximo a 

utilização da ingerência por motivo ecológico como forma de justificar a apropriação indevida 

de recursos naturais, panorama em que o Brasil passa a figurar como alvo. 

É justamente esta política de interesses que leva, aos poucos, a comunidade 

internacional a clamar pela ingerência por motivo ecológico. Contudo, uma interferência 

somente se efetivaria de fato se os mais importantes Estados do palco mediático internacional 

tivessem uma convergência de interesses (FONTES, 2007, p. 5). Eckersley (2004, p. 169) 

afirma que neste tipo de intervenção nem todos os interesses e nem todos os pontos de vista 

particulares podem ser acomodados. Ocorre que o cenário que se vislumbra é a imposição dos 

interesses econômicos dos países hegemônicos em detrimento dos interesses de 

desenvolvimento dos países periféricos, acarretando a ingerência ora abordada.  

Apesar de teoricamente a prerrogativa de corroborar com uma possível intervenção 

pertencer à ONU, esta sofre com críticas que apontam para sua falta de legitimidade. Os 

membros permanentes de seu Conselho de Segurança contribuem de maneira decisiva para com 

este panorama, pois em reiterados casos utilizam seu poder de veto para atingir interesses 

próprios (MATIAS, 2014, p. 479). É cabível lembrar que o Conselho é formado pelos países 

mais ricos e poderosos da Organização, alijando deste universo os países não desenvolvidos. 

Portanto, por mais que se reconheça que a soberania estatal hoje encontra limites, as 

ideias apresentadas no segundo capítulo também merecem críticas, uma vez que o mercado 
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financeiro e as empresas transnacionais, que limitam de maneira considerável a autonomia 

estatal, agem por interesse próprio. De mesmo modo, as ONGs, que muitas vezes atuam em 

defesa da proteção ambiental e dos direitos humanos, não possuem um poder estabelecido de 

modo legitimo, ficando a mercê da manipulação econômica de agentes que guardam aspirações 

nos resultados das ações destas organizações. A falta de legitimidade se estende também às 

organizações internacionais de cooperação, como FMI e OMC, que são criticadas por 

atribuírem poder a burocratas internacionais de forma não democrática (MATIAS, 2014, p. 480 

- 481). 

Verifica-se que houve uma extraordinária proliferação de ONGs internacionais, 

principalmente a partir da década de 1970. Grande parte dessas organizações se dedica a 

questões políticas específicas, como o meio ambiente, a condição da mulher, os direitos civis, 

os direitos trabalhistas e a eliminação da pobreza. Porém, foram fundadas por grupos que 

buscam promover a proliferação das práticas de troca de mercado, deixando margem para 

suspeitas de interesses escusos em meio a sua grande abrangência e à diversidade das questões 

em que se envolvem (HARVEY, 2004, p. 137 – 138). 

Assim, suspeita-se que algumas dessas ONGs têm a finalidade precípua de colher 

informações sobre a biodiversidade. Estima-se que cerca de cem mil ONGs, de diversos 

segmentos, praticam atividades que vão desde a ajuda humanitária, até o envolvimento com 

lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Segundo Passarinho (2010, p. 101), outra função 

exercida por ONGs, de forma alheia aos interesses nacionais, é a captação de informações para 

organismos de inteligência estrangeiros. O mais preocupante é que as atividades destas 

organizações não tem o menor controle, além de estarem protegidas pelas leis brasileiras. 

Conforme citado no segundo capítulo, somam-se às atividades duvidosas de ONGS, as 

bases militares dos EUA instaladas em países da América do Sul, sob o pretexto de combater o 

narcotráfico e o terrorismo internacional. Consequentemente, o território nacional, 

especialmente a Amazônia e seus arredores, já contam com a presença de grande número de 

indivíduos que influenciam de maneira direita ou indireta a vida local, incidindo em uma forma 

de ingerência, mesmo que de maneira branda, em território brasileiro (PEREIRA, 2007, p. 293). 

Neste aspecto, destaca-se que a natureza dos conflitos armados na atualidade está 

diretamente relacionada a fatores econômicos, os quais aparecem camuflados na figura de 

grupos insurgentes que lutam pelas riquezas naturais em vários países do mundo e 

frequentemente agem apoiados por governos, organizações internacionais e multinacionais 

(MORIKAWA, 2006, p. 83 - 84). Exemplo contemporâneo deste fato ocorre na Síria, que sofre 

com uma guerra civil há quase cinco anos, tendo como fomentadores, mesmo que de forma 
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velada, forças estrangeiras como Rússia e China que apoiam o governo do ditador Bashar Al-

Assad e, de outro lado, os Estados Unidos e a União Europeia, que simpatizam com as forças 

rebeldes que querem derrubar o regime. 

Portanto, a síntese descrita neste último capítulo, a partir das duas visões abordadas no 

decorrer da dissertação, é que a tese de enfraquecimento da soberania aliada à atuação de 

organismos que já agem dentro das fronteiras brasileiras, pode levar a uma facilitação da 

ingerência ecológica nos moldes defendido por Bachelet e Eckersley. Neste aspecto, constata-

se que esta situação é extremamente prejudicial não só aos interesses nacionais, como ao 

próprio meio ambiente, pois guarda em sua essência a ânsia dos países hegemônicos pela posse 

e exploração de recursos naturais.   

A ideia de ingerência ecológica desconsidera que a degradação ambiental nos países 

pobres tem ligação direta com as desigualdades sociais. O conceito é abordado tão somente do 

ponto de vista ambiental, desconsiderando a complexidade do problema. Deste modo, a 

utilização do conceito de sustentabilidade, levando em conta suas diferentes dimensões, surge 

como uma ideia de contraponto à acumulação por espoliação praticada pelos países do norte, 

abrindo a possibilidade dos países do sul social promoverem seu desenvolvimento de forma 

igualitária, sem que para isso haja necessidade de degradar o meio ambiente. 

Verifica-se que este tema, que envolve questões de soberania e meio ambiente, vem 

passando por um processo de securitização que culmina com o discurso da prática da ingerência 

ecológica, de forma que passa a se inserir no contexto da análise da segurança nacional, que em 

um sentido amplo envolve sociedade, política, meio ambiente e as forças armadas. Cabe 

ressaltar que o foco da pesquisa centra-se nos mecanismos de defesa nacional, uma vez que a 

manutenção da soberania tem como um de seus pilares a utilização de mecanismos de defesa 

que possam salvaguardar o território de possíveis ameaças. 

Assim sendo, os assuntos atinentes à defesa passam a ser abordados com maior ênfase, 

para que se tenha um panorama das capacidades brasileiras neste tocante, com vistas a assegurar 

o respeito ao fundamento da soberania, contido no inciso I, do Art.1°, da Constituição Federal, 

evidencia-se a importância do país estar preparado para possíveis tentativas de ingerência que 

tenham como pretexto salvaguardar o meio ambiente, mas que na prática, escondam interesses 

econômicos em relações aos bens naturais existentes no território nacional. Consequentemente, 

a União deve estar em condições de assegurar a defesa nacional, conforme previsto no inciso 

II, do Art. 21 da Constituição (BRASIL, 1988, p.13).  
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4.1 IMPORTÂNCIA DA DEFESA NACIONAL PARA A MANUTENÇÃO DA 

SOBERANIA AMBIENTAL 

Surge com força a ideia de utilizar de forma sustentável os recursos naturais existentes 

em território nacional com a finalidade de prover condições adequadas de saúde, educação, 

trabalho e renda às populações carentes que sofrem com a baixa qualidade de vida. Conforme 

já citado anteriormente, estudiosos apontam a postura questionável de algumas ONGs que 

atuam no Brasil, as quais exercem pressão contra qualquer utilização das riquezas naturais, sob 

o argumento de um potencial perigo ao meio ambiente, mas omitem-se diante de inúmeros 

outros casos de degradação ambiental proveniente de países ricos. A postura destas ONGs acaba 

por levantar suspeitas de que estariam agindo como “cavalos de troia” a serviço dos interesses 

dos países ricos, com a finalidade de restringir a soberania nacional (NUNES et al, 2012, p. 6). 

As atitudes das organizações supracitadas, bem como de muitos membros da 

comunidade internacional apontam para um movimento de securitização em relação ao meio 

ambiente pátrio. A securitização indica o anseio de que determinado assunto seja tratado de 

maneira extraordinária, exigindo medidas extremas. Seguindo este raciocínio, Caninas (2010, 

p. 56 - 57) assevera que não basta utilizar o termo segurança para automaticamente securitizar 

o debate em torno de um tema; é necessário convencimento do público. Deste modo, o 

movimento de securitização constrói socialmente uma ameaça por meio de discursos de atores 

significativos na esfera da segurança internacional para que haja aceitação do público em geral. 

Michel Foucault, em sua obra Arqueologia do Saber, demonstra como o discurso é 

construído, e ao descrever a formação das modalidades enunciativas destaca a importância da 

análise, primeiramente, de quem fala. Assim, evidencia a necessidade de se considerar o status 

do indivíduo que faz a utilização do discurso, estando inserido nesta análise, ainda, o sistema 

de diferenciações e relações destes sujeitos com os demais indivíduos, bem como com outros 

grupos sociais com os quais o proferidor do discurso se relaciona. O autor destaca também a 

importância de se considerar de onde se fala, isto é, o local de fala, que será refletido no 

discurso, pois as observações do ator sobre este local serão fundamentais na formação do 

discurso. Por fim, Foucault (2008, p. 56-58) aponta a relação do indivíduo com diversos 

domínios e objetos no discurso.  

A análise do discurso de securitização dos problemas ambientais, sob a ótica de 

Foucault, desvela àquilo que não está evidente em um primeiro momento. Conforme abordado 

no segundo capítulo, a ideia de ingerência ecológica tem por base o discurso de securitização 

dos problemas ambientais, afirmando uma preocupação, acima de tudo, ambiental. Contudo, ao 
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se verificar de onde parte este discurso, os interesses envolvidos e a relação dos atores com seu 

meio, pode se afirmar que esta teoria guarda uma lógica imperialista, no sentido de afirmar que 

se os países detentores dos recursos naturais não têm condições de prover sua proteção, os 

países desenvolvidos o farão, com ou sem o consentimento dos primeiros. 

Neste sentido, mais uma vez se destacam ONGs com grande estrutura e presença 

internacional como o Greenpeace, World Wildlife Fund for Nature (WWF) e Conservation 

Iternacional que frequentemente buscam securitizar o discurso ambiental (CANINAS, 2010, p. 

63). Estas organizações, conforme Diegues (2008, p. 11), utilizam uma lógica baseada, muitas 

vezes, apenas na contribuição das ciências naturais, deixando de lado as ciências sociais, por 

não considerarem o ser humano como parte da equação necessária para a promoção da 

preservação ambiental. Portanto, acabam desconsiderando questões sociais, econômicas, 

culturais e políticas, adotando práticas conservacionistas pouco adequadas à realidade de países 

pobres, como o Brasil, por basearem-se exclusivamente nos conhecimentos produzidos nos 

países do norte. 

A grande capacidade de arrecadação internacional destas ONGs faz com que 

potencializem sua capacidade de exercer influência nas políticas ambientais em países pobres. 

Esta pressão que exercem sobre os governos dos países do sul é apontada por Diegues (2008, 

p. 16 – 17) como uma variação do chamado “neo-colonialismo ambiental”. Conforme o autor, 

grande parte do problema se coloca à medida que as práticas empresariais das fundações 

detentoras do capital, que financiam estas organizações, são contraditórias aos interesses que 

pregam defender. Assim, as organizações conservacionistas que pregam a manutenção de um 

meio ambiente intocado nos países do sul, mantém vínculos com corporações multinacionais 

ligadas à exploração de gás e petróleo, à indústria farmacêutica e às companhias mineradoras 

responsáveis pelo saque e destruição de florestas pelo mundo (CHAPIN, 2008, p. 27). 

O que se verifica, portanto, é a crescente securitização em torno do tema da preservação 

ambiental, por meio de um discurso advindo dos países ricos, culminando com as já citadas 

propostas de ingerência ecológica. É neste ponto que se insere a necessidade da existência de 

mecanismos de defesa aptos a funcionar como ferramenta dissuasória de qualquer aspiração de 

intervenção em território pátrio que, sob o argumento dissimulado de preservar o meio 

ambiente, visam à apropriação dos recursos naturais. 

Quando se fala na relação entre as Forças Armadas e a questão ambiental, bem como 

sua conectividade com a defesa da Pátria, a atividade castrense se coloca no campo da 

preservação da integridade do patrimônio nacional e dos recursos materiais existentes em solo 

brasileiro. Neste aspecto, verifica-se que em virtude da capilaridade no território nacional, as 



89 

 

forças armadas cumprem diversas missões paralelas à sua atividade primordial de guardiães do 

patrimônio e da soberania nacionais, mas mantêm a sua capacidade de exercer as missões 

constitucionais de repelir tentativas externas de apropriação indevida dos recursos nacionais, 

dentre as quais se colocam as reservas naturais. É neste ponto que se constitui o vínculo que 

associa defesa nacional com a preservação do meio ambiente, em consonância com o 

ordenamento jurídico brasileiro que norteia a atuação das forças armadas (NUNES et al, 2012, 

p. 8). 

O meio ambiente passou a fazer parte em definitivo da agenda da defesa nacional, pois 

não há como negar a íntima relação entre os assuntos relacionados à manutenção da soberania 

com aqueles atinentes à preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, questões estas 

que transcendem as fronteiras nacionais e despertam interesses diversos. Dentro do território 

brasileiro existem ecossistemas que constituem um patrimônio a ser protegido e, portanto, não 

há como se pensar em defesa sem considerar o componente ambiental. Com este pensamento, 

a participação das Forças Armadas brasileiras na temática ambiental tornou-se mais constante, 

principalmente em razão de mudanças ocorridas no embasamento legal da proteção ao meio 

ambiente no Brasil relacionadas às questões de soberania (NUNES et al, 2012, p. 19 - 20). 

A Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, que alterou a Lei Complementar 

nº 97, de 9 de junho de 1999, dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o 

emprego das Forças Armadas, estabelecendo que estas têm atribuições subsidiárias, por meio 

de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços e 

ambientais, podendo agir de forma isolada ou em coordenação com outros órgãos do Poder 

Executivo (BRASIL, 1999, p.2). A partir da vigência da referida Lei, pôde ser percebida uma 

intensificação nas atividades castrenses correlacionadas ao meio ambiente, principalmente com 

a interação com as diversas agências envolvidas na preservação ambiental (NUNES et al, 2012, 

p. 19 - 20). 

Também dentro deste contexto, no ano 2005 foi aprovada, por meio do Decreto 5.484, 

a Política de Defesa Nacional. O texto traz em seu bojo o conceito de Defesa Nacional, 

definindo-a como o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na área militar, com o 

objetivo de defender o território, a soberania e os interesses nacionais contra possíveis ameaças, 

preponderantemente externas, tanto potenciais como manifestas (BRASIL, 2005, p. 1). 

Ressalta-se que a defesa nacional também pode ser definida como: 

 

[...] uma razão de Estado, visto que responde pelas razões limítrofes da existência dos 

Estados, a Defesa Nacional tem a ver com a preservação dos interesses mais relevantes 

de um país no contexto internacional. Mesmo quando assim não aparece, a Defesa 
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Nacional ocupa nas relações internacionais um lugar sempre relevante, por vezes o 

lugar decisivo, pois é o instrumento da defesa e da sobrevivência do estado, da sua 

continuidade enquanto associação política soberana (grifo nosso). 

 

Outro documento importante no tocante a esta seara, é a Estratégia Nacional de Defesa, 

aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 2008 e atualizada em 2012. Seu texto é focado em ações 

estratégicas de médio e longo prazo e objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa, 

atuando em três eixos estruturantes: reorganização das Forças Armadas, reestruturação da 

indústria brasileira de material de defesa e política de composição dos efetivos das Forças 

Armadas. 

A Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, estabelece uma nova orientação em relação à defesa, definindo objetivos e métodos da 

construção de uma nova estrutura tanto em sentido amplo, como especificamente relacionado 

às Forças Armadas. Segundo Eliezzer Rizzo de Oliveira (2009, p. 74), enquanto a Política de 

Defesa Nacional mostrou-se mais cautelosa em seu texto, a Estratégia Nacional de Defesa foi 

mais categórica, afirmando que o Brasil deve estar preparado para proteger-se tanto de 

agressões, quanto de ameaças, pois pretende desempenhar papel decisório no cenário mundial 

sem, contudo, exercer hegemonia ou dominação sobre outros povos. 

Para o autor supracitado a Estratégia Nacional de Defesa, não trata apenas de equipar as 

Forças Armadas, mas sim apontar para um processo de transformação que dê a possibilidade 

de defender de forma adequada o Brasil. Deste modo, busca-se a passagem de um modelo atual 

para um modelo futuro de Forças Armadas, a partir de diretrizes que apontam para um processo 

de modernização, que implica na otimização das atuais capacidades em vista de missões 

habituais, bem como a mencionada transformação, que está relacionada ao desenvolvimento de 

novas capacidades e estruturas das Forças Armadas (OLIVEIRA, E., 2009, p. 75). 

Ainda neste contexto, em 2010, a Lei Complementar nº 136, modificou a Lei 

Complementar nº 97, de 1999, dispondo sobre as normas gerais para a organização, o preparo 

e o emprego das Forças Armadas, estabelecendo no § 2°, do Art. 9º, que o Ministro da Defesa 

deveria implementar o Livro Branco de Defesa Nacional. Este documento, segundo a referida 

Lei, deveria conter dados estratégicos detalhados sobre as Forças Armadas, utilizando-se dos 

seguintes tópicos: cenário estratégico no século XXI, política e estratégia nacional de defesa, 

modernização das Forças Armadas, racionalização das estruturas de defesa, suporte econômico; 

Forças Armadas, operações de paz e ajuda humanitária (BRASIL, 1999, p. 3).  

O referido livro foi então publicado em 2012, trazendo o conteúdo conforme destacado 

acima, do qual se desprende o seguinte: 
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O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre seu território, seu mar territorial 

e o espaço aéreo sobrejacente, não aceitando nenhuma forma de ingerência externa 

em suas decisões. O estado brasileiro trabalha em prol de ações que fortaleçam a 

aproximação e a confiança entre os estados, uma vez que a valorização e a exploração 

dessa perspectiva representam uma contribuição à prevenção de contenciosos capazes 

de potencializar ameaças à segurança nacional (OLIVEIRA, E., 2005, p. 50). 

 

Verifica-se a ênfase dada à soberania nacional, a qual é tratada por seu conceito 

tradicional no livro, sendo descrita como uma ordem suprema, que não deve se submeter à outra 

ordem, sendo inalienável, indivisível e imprescritível. Assim, rechaça a ideia de ingerência no 

território nacional, estabelecendo o “Plano Brasil 2022”, o qual estabelece uma série de metas 

para os próximos anos, com vistas à consecução dos objetivos estratégicos estabelecidos na 

Política Nacional de Defesa. 

Neste aspecto, são consideradas as implicações para a proteção da soberania, ligadas ao 

problema mundial das drogas e delitos conexos, a proteção da biodiversidade, a biopirataria, a 

defesa cibernética, as tensões decorrentes da crescente escassez de recursos, explicitando a 

crescente transversalidade dos temas de segurança e de defesa. Diante deste cenário complexo, 

o Livro Branco dispõe que o Brasil reconhece a necessidade de políticas coordenadas entre 

diferentes órgãos do governo (BRASIL, 2012a, p.28). Diante deste panorama, o próximo item 

do trabalho passa a explorar os mecanismos de defesa nacional, de modo a ressaltar as principais 

ações e projetos das Forças Armadas, que se voltam tanto para disponibilidade de material como 

de recursos humanos, as quais tem implicação direta na manutenção da soberania. 

4.2 MECANISMOS DE DEFESA NACIONAL 

Dentro da estrutura brasileira de proteção ao meio ambiente destaca-se o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que foi constituído pela Lei 6.938/1981 e 

regulamentado por meio do Decreto 99.274/1990. Conforme a referida lei o SISNAMA é 

constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 

e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção, recuperação e melhoria da qualidade ambiental no Brasil. O Sistema é estruturado em 

diferentes órgãos, dentre os quais destaca-se o Conselho Nacional do Meio Ambiente, cujo 

plenário tem a participação de um representante de cada uma das Forças Armadas, o que 

demonstra a participação ativa dos militares na proteção ao meio ambiente, mesmo em tempos 

de paz (NUNES et al, 2012, p. 7 – 8). 
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Ainda neste contexto, destaca-se o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), que 

compõe a infraestrutura técnica e operacional de um programa multiministerial, chamado de 

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), que visa ações voltadas para a defesa, 

desenvolvimento e vigilância do espaço aéreo e terrestre da região amazônica. O SIVAM 

coleta, processa, produz, integra, avalia e difunde dados que servem de subsídio para ações 

interagências, contando, além das Forças Armadas, com órgãos como Polícia Federal, IBAMA 

e INPE, a fim de potencializar políticas públicas voltadas para a proteção e o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia (LOURENÇÃO, 2006, p. 120). 

Esta organização de estruturas de defesa voltadas para a temática ambiental se dá em 

razão da importância estratégica que os recursos naturais têm para o Brasil, o que acaba por 

trazer novos desafios para o País na área de defesa. A proteção dos recursos naturais também 

ganhou destaque na formulação da Estratégia Nacional de Defesa, principalmente no que se 

refere à região amazônica. No mesmo panorama, o Livro Branco de Defesa Nacional assevera 

que:  

 

O Brasil guia sua atuação na área ambiental pelo “Princípio 2” da Declaração do Rio 

de Janeiro sobre meio Ambiente e Desenvolvimento, adotada por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(CNUmAD, ou Rio-92), o qual reafirma o direito soberano de cada nação de explorar 

seus recursos naturais segundo suas próprias políticas ambientais e de 

desenvolvimento. A contrapartida ao direito de exploração soberana é o compromisso 

de cada estado de não causar danos ao meio ambiente em razão de atividades 

realizadas sob sua jurisdição ou sob seu controle (BRASIL, 2012a, p.47 - 48). 

 

O trecho acima reforça a posição brasileira em relação à defesa de sua soberania de 

forma geral e, em especial, sobre o meio ambiente pátrio. Para tanto, o País deve ter condições 

de dissuadir agressões ao seu território, à sua população e aos seus interesses, sendo que os 

instrumentos militares com que conta para a defesa são constituídos pelas Forças Armadas, 

compostas pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Aeronáutica, instituições que devem 

ter capacidade de assegurar a integridade do território e a defesa dos interesses, das pessoas, 

dos bens e dos recursos brasileiros, bem como de garantir a soberania do País (BRASIL, 2012, 

p. 51 -53). 

Quando se fala no parágrafo acima em dissuasão é preciso entender que esta parte do 

princípio de se dispor de meios aptos a convencer um oponente a não fazer algo que contrarie 

a vontade do dissuasor, ou mesmo induzi-lo a fazer o que seja de interesse deste último. Assim, 

a dissuasão será efetiva se um agente não precisar empregar a força bruta para impor sua 

vontade, situação em que o adversário limita ou desiste de suas ações por crer na capacidade e 
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disposição do primeiro em responder a agressão à altura, caso insista nas atitudes anunciadas 

ou adotadas (PAIVA, 2012, p. 317).  

Enfatiza-se que o Brasil, apesar da crise econômica e política dos últimos anos, ainda é 

um país que se destaca em âmbito internacional, pois além de possuir uma das maiores 

economias mundiais, detém uma vasta gama de recursos naturais, que muitos dos países 

poderosos não dispõem. Neste aspecto, quando se discute a projeção de poder militar do Brasil, 

este diálogo normalmente insere-se no debate quanto à instrumentalização deste poder pela 

diplomacia, bem como na dificuldade de se romper o paradigma nacional de confundir 

diplomacia pacífica com debilidade de suas Forças Armadas (SOUZA, OLIVEIRA, 2016, p. 

3).  

Complementando o assunto, destaca-se que a Constituição de 1988 designa às Forças 

Armadas o papel de defender a Pátria e garantir manutenção dos poderes constitucionais. 

Portanto, a análise dos mecanismos de defesa nacional existentes, bem como o planejamento 

para melhoria do aparato de defesa são elementos constitucionais e conceitos basilares para a 

manutenção da integridade pátria. Desta forma, os próximos itens da dissertação apontam de 

forma objetiva os principais mecanismos de defesa existentes na atualidade e a perspectiva de 

investimento no âmbito das três Forças, quais sejam: Marinha, Exército e Aeronáutica.  

4.2.1 Marinha 

O Professor Eliézer Rizzo de Oliveira (2012, p. 7) destaca o fato das atenções mundiais 

se voltarem para ao Brasil quando o assunto são os recursos naturais. O país possui cerca de 

12% das reservas de água doce do mundo, uma imensidão de espécies pertencentes a sua 

biodiversidade, além de fontes abundantes de energia. Conforme o estudioso, as três Forças 

Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) carecem de equipamentos modernos e em maior 

quantidade. Além disso, destaca que os contingentes são insuficientes e estão mal distribuídos 

no território nacional, sem equipamentos e treinamento adequado, o que dificulta uma pronta 

resposta no caso de acionamento pelo poder político. 

Existem iniciativas recentes de recomposição do material das Forças Armadas 

Brasileiras, mas tal prática se contrapõe a um posicionamento nacional histórico de inserção 

internacional que não relaciona a política externa com a projeção do poderio militar. A postura 

não agressiva do Brasil lhe trouxe uma imagem de país pacifista, mas em contrapartida resultou 

na falta de investimento em material militar, bem como na conservação de um aparato voltado, 

em grande parte, para a manutenção da ordem interna. Esta situação tem relação direta com a 
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ideia equivocada de que um país pacifista deve ter suas Forças Armadas debilitadas, 

pensamento que ocasionou a redução de novos investimentos (SOUZA, OLIVEIRA, 2016, p. 

8). 

Voltando as atenções para a Marinha do Brasil, verifica-se que a mesma teve sua origem 

histórica na Marinha Portuguesa. No ano de 1808, quando da chegada da família real portuguesa 

ao Brasil, o então Rei de Portugal, D. João VI, reorganizou a Secretaria D'Estado dos Negócios 

da Marinha, ocasião em que nomeou para o cargo de Ministro do então Ministério da Marinha 

e Domínios Ultramarinos, D. João Rodrigues de Sá e Menezes, considerado como o primeiro 

Ministro da Marinha (BRASIL, 2016a, p.1). 

Atualmente, diante de um cenário complexo, no qual o Brasil enfrenta problemas 

políticos e econômicos, torna-se um desafio preparar e equipar a Marinha para cumprir de 

maneira satisfatória sua missão constitucional. A tarefa torna-se mais árdua à medida que cresce 

a cobiça internacional pelas riquezas naturais brasileiras, conforme destacado no decorrer da 

dissertação. Dentro desta perspectiva, merecem atenção os mecanismos de defesa disponíveis 

e planejados para que a Marinha tenha um poder de dissuasão adequado à realidade do país. 

Conforme Paiva (2012, p. 336), para que o Brasil tenha um poderio naval dissuasório a 

altura de sua relevância internacional, deve ter mecanismos de defesa suficientes para impedir 

a livre utilização do mar por uma potência inimiga. Desta forma, o país deve dispor de uma 

força de submarinos convencionais e nucleares, bem como de uma força naval de superfície 

composta tanto por fragatas como por navios aeródromos, utilizados com o apoio da Força 

Aérea Brasileira (FAB); além de plataformas terrestres de lançamento de mísseis de cruzeiro. 

Deve, ainda, possuir um Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) capaz de ser empregado 

isoladamente ou em conjunto com o Exército, situação que ainda está muito além das condições 

atuais da Marinha, principalmente no tocante às embarcações, que em sua grande maioria estão 

sucateadas. 

Segundo dados do Ministério da Defesa (BRASIL, 2016b, p. 1), em conformidade com 

o previsto no Decreto no 7.965, de 21 de março de 2013, atualmente a Marinha tem um efetivo 

máximo anual de 64.694 militares, entre profissionais de carreira e temporários. No entanto, 

conforme já foi citado anteriormente, há um desequilíbrio na distribuição do contingente, uma 

vez que 71% dos integrantes da Marinha estão lotados no estado do Rio de Janeiro. Esta situação 

tem origens históricas que remontam à época em que a capital brasileira era a cidade do Rio de 

Janeiro. De lá para cá não houve uma readequação, fazendo com que tal discrepância passasse 

a comprometer a defesa das fronteiras marítimas do Brasil.  
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Esta má distribuição do contingente também atinge as demais Forças, que se concentram 

em sua maioria, além de no Rio de Janeiro, na Região Sul do Brasil. Esta concentração de tropas 

no sul do país tem relação com a Guerra do Paraguai, que influenciou a criação de diversas 

Organizações Militares nesta área, sem que houvesse um posterior remanejamento. A situação 

perdura pois uma iniciativa de realocação das tropas envolveria no processo a utilização de 

valores que sempre estiveram além das possibilidades orçamentárias militares. 

Na questão organizacional dos meios operacionais da Marinha, de maneira sucinta, 

verifica-se que as ações são coordenadas pelo Comando de Operações Navais, que é 

responsável pelo adestramento e emprego das forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais 

nas operações militares. Este Comando é responsável por enquadrar o Comando-em-Chefe da 

Esquadra, os Comandos dos Distritos Navais, o Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, 

o Comando do Controle do Tráfego Marítimo e o Centro de Guerra Eletrônica da Marinha. Por 

sua vez, o Comando-em-Chefe da Esquadra é o núcleo do poder naval brasileiro, tendo como 

propósito a manutenção dos comandos subordinados no mais elevado grau de aprestamento 

para as operações navais e ações de guerra naval (BRASIL, 2012a, p. 82). 

Em termos de preparo de pessoal, tem destaque no âmbito da Marinha do Brasil o Corpo 

de Fuzileiros Navais, formado por uma tropa profissional que se mantem em permanente 

condição de emprego na defesa das instalações navais, portuárias, arquipélagos e ilhas 

localizados nas águas jurisdicionais brasileiras, bem como assegurar o controle das margens 

das vias fluviais durante as operações ribeirinhas, além de atuar em operações internacionais de 

paz e em ações humanitárias. Constituem uma força preparada para executar operações anfíbias 

e terrestres de amplitude limitada, isto é, podem executar o lançamento de uma força militar a 

partir de navios ou embarcações, envolvendo o desembarque em uma praia hostil (BRASIL, 

2012a, p. 93). 

O Livro Branco de Defesa Nacional, já citado anteriormente, assevera que a Marinha, 

atendendo às orientações contidas na Estratégia Nacional de Defesa, possui projetos 

estratégicos com a finalidade de obter independência na obtenção de seus meios em relação a 

outros países. Os projetos têm como um de seus objetivos fortalecer a base industrial de defesa 

brasileira, para que tenha condições de desenvolver meios e sistemas complexos. Deste modo, 

os projetos prioritários da Marinha são os seguintes: Recuperação da Capacidade Operacional; 

Programa Nuclear da Marinha; Construção do Núcleo do Poder Naval; Complexo Naval da 2ª 

esquadra; 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra; Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul; 

Segurança da Navegação; e Pessoal (BRASIL, 2012a, p. 192 - 193). 
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Verifica-se que o país tem grande interesse em prover a defesa de suas águas, pois a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ratificada pelo Brasil e outros 147 

países, estabeleceu que todos os bens econômicos existentes no mar, ao longo de uma faixa 

litorânea de até 200 milhas marítimas de largura, na chamada Zona Econômica Exclusiva, 

constituem propriedade exclusiva do país. A Plataforma Continental, que é um prolongamento 

natural da massa terrestre de um Estado costeiro, em alguns casos ultrapassa essa distância, 

podendo estender a propriedade econômica em até 350 milhas. Para o Brasil, essas áreas 

somadas caracterizam a chamada “Amazônia Azul”, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros 

quadrados (CARVALHO, 2005, p. 18). 

Neste aspecto, uma importante iniciativa da Marinha no que tange a soberania nacional 

é a implementação do Programa Amazônia Azul, que tem como meta contribuir para o 

desenvolvimento da cultura marítima brasileira, apregoando a importância do mar para o país, 

por meio da divulgação do conceito “Amazônia Azul”, com foco em suas vertentes econômica, 

ambiental, científica e da soberania. Busca também incrementar programas científicos que 

possibilitam atividades de pesquisa e posterior exploração das capacidades minerais da 

“Amazônia Azul”, sobretudo quanto ao aproveitamento sustentável dos recursos do mar. No 

que tange à vertente soberania, o programa contribui para a compreensão do poder naval e para 

consolidação da ideia de que é imprescindível prover o País com uma Marinha moderna, 

capacitada a defender os direitos e interesses brasileiros no mar e em suas águas interiores 

(PROGRAMA, 2013, p.1). 

É dentro do programa supracitado se insere o Sistema de Gerenciamento da Amazônia 

Azul (SisGAAz), que busca permitir o monitoramento e controle das águas jurisdicionais 

brasileiras. O SisGAAz foi projetado como o principal sistema de comando e controle da 

Marinha, prevendo a gestão das atividades ligadas ao mar que envolvam vigilância, 

monitoramento, prevenção da poluição e dos recursos naturais, dentre outras (BRASIL, 2012, 

p. 71 -72). Além de ampliar as operações interagências, espera-se o aumento do emprego dual 

(civil e militar), o qual pode ser utilizado na prevenção da poluição ambiental, meteorologia, 

controle da pesquisa científica no mar, controle do patrimônio genético, prevenção e repressão 

ao tráfico, e na segurança e defesa da área. Ressalta-se que a implementação total está prevista 

para ocorrer até o ano de 2024 (BRASIL, 2012a, p. 195). 

No entanto, verifica-se que a execução do SisGAAz foi interrompida ainda no final de 

2015 por falta de recursos financeiros. O Programa estava previsto para ser executado em três 

etapas: conceituação, contratação e desenvolvimento, mas somente a etapa de conceituação foi 

realizada, nos moldes elencados pelo Livro Branco de Defesa. A fase da contratação estava em 
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curso, quando o Diretor de Gestão de Programas Estratégicos da Marinha, comunicou aos 

consórcios participantes a decisão de interromper o SisGAAz por questões de ordem 

orçamentária e financeira (DÜRING, 2015, p. 1). 

Quanto à questão da modernização, o principal projeto naval, dentre os já mencionados 

anteriormente, é desenvolvido no âmbito no Programa Nuclear da Marinha, com a projeção da 

construção de submarinos nucleares. Tal tecnologia daria uma nova dimensão ao poder naval 

brasileiro, garantindo a capacidade de dissuasão condizente com sua missão constitucional de 

defender a soberania, bem como a integridade territorial e os interesses marítimos do País. Em 

suma, a construção de submarinos com propulsão nuclear garantiria a defesa avançada da 

fronteira marítima mais distante em razão de sua excepcional mobilidade (BRASIL, 2012a, p. 

99 - 100). 

O Programa Nuclear da Marinha tem origem no final da década de 1970. Já nos anos 

1980, o Brasil construí cinco versões do submarino alemão U-209, com propulsão a diesel, que 

integram atualmente a frota brasileira. Neste mesmo período foi adquirida a tecnologia de 

energia nuclear, que deu ao país a possibilidade de desenvolver projetos de grande 

complexidade. Neste aspecto, destaca-se que o submarino de propulsão nuclear oferece 

vantagens extras sobre os modelos convencionais, pois dispensa o oxigênio necessário para a 

queima do diesel. Consequentemente, a embarcação tem maior autonomia de navegação, pois 

não necessita emergir periodicamente para repor oxigênio. Outro diferencial da propulsão 

nuclear é a capacidade de imprimir maior velocidade ao submarino (PROSUB, s. d., p. 6). 

Contudo, a insuficiência de recursos também tem afetado este Programa, que acumula 

atrasos e adiamentos na conclusão de suas etapas. O submarino com propulsão nuclear teve seu 

projeto básico concluído somente em janeiro de 2016. Já o detalhamento das fases de 

construção está previsto para 2017, sendo que sua entrada em operação é esperada somente para 

2029. Segundo especialistas, o reator nuclear ainda está em fase embrionária de 

desenvolvimento. Esta defasagem causa grande dificuldade na defesa das águas litorâneas 

brasileiras, uma vez que o Brasil, em razão de seu vasto território, deveria contar ao menos com 

trinta submarinos, mas possui apenas cinco modelos convencionais (OLIVEIRA, C., 2017, p. 

1 - 2).   

Portanto, no que diz respeito à Marinha do Brasil, verifica-se que apesar da estrutura 

atual ainda ser deficitária, há um planejamento condizente com as necessidades nacionais. No 

entanto, a combinação da falta de investimentos de décadas passadas, combinada com a 

diminuição de repasses nos últimos dois anos, faz com que os programas citados anteriormente 

sofram atrasos. Neste tocante, salienta-se que a maioria dos projetos idealizados pela Marinha, 
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teve início no ano de 2009, mas somente deverão ser concluídos entre os anos de 2031 e 2047 

(BRASIL, 2012a, p. 100 - 101). 

Entretanto, a defesa naval não é o único aspecto a ser levado em conta quando se trata 

de defesa nacional. A Força Terrestre tem papel primordial neste tocante, e por meio da atuação 

do Exército Brasileiro contribui sobremaneira na manutenção da soberania e, 

consequentemente, na proteção aos recursos naturais pátrios. Deste modo, o próximo tópico da 

dissertação passa a verificar a adequação dos mecanismos de defesa nacional do Exército, bem 

como seu planejamento para o futuro. 

4.2.2 Exército 

O Exército Brasileiro tem sua origem histórica em Pernambuco, por ocasião da 1ª 

Batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 1648, que culminou com a expulsão dos holandeses 

que ocupavam o Nordeste do Brasil. Por meio da liderança do português João Fernandes Vieira, 

em acordo com André Vital de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias, ocorreu a assinatura 

do "Compromisso Imortal", no qual foi usada pela primeira vez, para se referir ao Brasil, a 

palavra “pátria” (GOUVEIA FILHO, 2015, p. 48).  

Contemporaneamente, a organização do Exército Brasileiro faz com que os militares 

sejam divididos em diversas especializações, as quais podem ser relacionadas diretamente com 

o combate, ou mesmo servir ao apoio logístico e à administração. Estas especializações são 

reunidas em Armas, Quadros e Serviços. As Armas, por sua vez, dividem-se em dois grupos:  

Armas-Base (Infantaria e Cavalaria) e Armas de Apoio (Artilharia, Engenharia e 

Comunicações). Já os Quadros incluem os Engenheiros Militares, o Material Bélico, o Quadro 

Auxiliar de Oficiais e o Quadro Complementar de Oficiais, composto por áreas gerais da 

administração, tais como Direito, Informática, Letras, dentre outras. Por fim, os Serviços, são 

constituídos pela Intendência, Saúde e Assistência Religiosa (BRASIL, 2014, p. 45). 

A estrutura organizacional do Exército é composta por sete Comandos Militares de área: 

Comando Militar da Amazônia; Comando Militar do Oeste; Comando Militar do Planalto; 

Comando Militar do Sul; Comando Militar do Leste; Comando Militar do Sudeste; e Comando 

Militar do Nordeste. Estes Comandos Militares de Área, enquadram grandes comandos 

operacionais chamados de Divisões de Exército, bem como grandes comandos logísticos/ 

administrativos, denominados de Regiões Militares. São um total de sete Divisões de Exército 

e 12 Regiões Militares que compõem a Força Terrestre. Descendo mais um escalão, verifica-se 

que as Divisões de Exército enquadram as Brigadas e as Artilharias Divisionárias, perfazendo 
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um total de vinte e sete Brigadas e quatro Artilharias Divisionárias em todo o Exército 

(BRASIL, 2012a, p. 114 - 115).  

A Brigada, módulo básico de combate, pode ser variável conforme a natureza de sua 

missão, o material utilizado ou sua área operacional. Em suma ela é uma grande unidade 

formada pela combinação de unidades de diferentes armas, capaz de cumprir missões de modo 

autônomo, sendo composta por unidades e subunidades de manobra (infantaria e cavalaria), de 

apoio de fogo (artilharia, engenharia e comunicações) e de apoio logístico (intendência, saúde 

e material bélico). Em sua composição as brigadas também podem receber frações de aviação 

do Exército, guerra eletrônica, antiaérea, operações psicológicas, operações especiais, além de 

veículos aéreos não tripulados (BRASIL, 2012, p. 115). 

Em termos de efetivo, atualmente o Exército conta com mais de duzentos mil homens, 

sendo a maior entre as três Forças neste quesito. Os problemas de distribuição de pessoal 

assemelham-se aos da Marinha, com grande concentração de organizações militares no sul e no 

sudeste do país. Contudo, nos últimos anos vem sendo adotada uma política de transferência de 

Unidades das regiões supracitadas para a região Amazônica, de forma a adequar a distribuição 

dos quarteis à realidade de cobiça internacional pelas riquezas naturais daquela parte do Brasil. 

Esta iniciativa advém do “Plano de Articulação do Exército Brasileiro” que visa fortalecer a 

presença militar na região por meio do posicionamento de tropas articuladas, atendendo à 

concepção de emprego estratégico, presença e dissuasão, sendo compreendido pelos programas 

Sentinela da Pátria e Amazônia Protegida (MATTOS, 2012, p. 25). 

É importante lembrar que durante o governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, foi criada a Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de 

dezembro de 2008 e revista no ano de 2012, que deu origem aos planos e programas citados 

acima, bem como direcionou a criação de projetos estratégicos das Forças Armadas. Neste 

aspecto, o Exército Brasileiro, por meio de estudos conduzidos por seu Comando e Estado-

Maior, apontou a necessidade, além da já citada reformulação do seu efetivo, de uma revisão 

doutrinária, atrelada a mudanças na sua administração e quadro de material, a fim de adequar a 

Força Terrestre às necessidades atuais e vindouras. Inicialmente, os trabalhos deram origem à 

chamada Estratégia Braço Forte, que consiste em um conjunto de programas e projetos que 

proporcionariam ao Exército Brasileiro as capacidades requeridas pela Estratégia Nacional de 

Defesa (LOPES, 2016, p. 49 – 50) 

O planejamento supracitado foi elaborado sem levar em conta a perspectiva de restrições 

orçamentárias, fator que se apresenta como um óbice provável e relevante no cenário futuro. 

Além deste problema, o diagnóstico inicial, que foi feito entre os anos de 2009 e 2010, apontou 
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a existência de pontos críticos, os quais restringiriam a evolução pretendida com a Estratégia 

Braço Forte. Verificou-se, ainda, que ocorreriam modernizações, mas não haveria uma 

transformação7 institucional que desenvolvesse novas capacidades para cumprir missões e 

funções em combate. Dentro deste contexto, foi concebido o Projeto de Força do Exército 

Brasileiro (PROFORÇA), que busca impulsionar a Força para que ela esteja preparada para 

novos desafios (BRASIL, 2012b, p. 12 - 13). 

O PROFORÇA, em suma, orienta o processo de transformação por meio de uma 

concepção de força que é constituída por uma série de diretrizes que, por sua vez, apresentam 

a finalidade, a concepção estratégica e novas capacidades da Força Terrestre. Além disso, 

estabelece vetores que servem de balizadores para o processo de transformação. Deste modo, o 

Exército Brasileiro selecionou sete projetos incluídos na Estratégia Braço Forte, como sendo 

primordiais para a obtenção das capacidades apresentadas pelo PROFORÇA, quais sejam: 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); Projeto Guarani (Família de 

blindados); PROTEGER; Recuperação da Capacidade Operacional; Defesa Cibernética; 

Sistema de Defesa Antiaérea; e Sistema de Mísseis e Foguetes ASTROS 2020 (LOPES, 2016, 

p. 52). 

Destaca-se inicialmente o SISFRON, que é um programa que visa a vigilância de toda 

a faixa de fronteira terrestre do Brasil, tendo abrangência nas regiões Amazônica, Centro-Oeste 

e Sul, por intermédio do monitoramento e controle do território. Ressalta-se que o programa 

alinha-se com as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, que estabelecem vínculos com o 

monitoramento e controle das fronteiras do país (RAMOS; GOLDONI, 2016, p. 163). Verifica-

se que o Programa já está em fase de implementação pelo Exército, sendo colocado em operação 

na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia, tendo sido planejado para estar 

em execução total até o ano de 2035 (BRASIL, 2012, p. 199).  

Em 2016 foram destinados 228 milhões de reais para o Programa, já para 2017, o 

orçamento previsto é de 470 milhões de reais (GONZAGA, 2017, p. 1). Contudo, o valor ainda 

é pequeno quando comparado ao montante previsto para ser gasto. De acordo com o Livro 

Branco de Defesa Nacional, o Governo Federal precisará investir mais de 11 (onze) bilhões de 

reais no Programa, sendo que a imensa área de fronteira terrestre do Brasil é apontada como o 

motivo pelo qual a iniciativa necessite de um investimento tão expressivo (BRASIL, 2012, p. 

252). 

                                                 
7 A modernização incidiria apenas sobre as estruturas físicas, enquanto a transformação é uma mudança mais 

ampla, que altera as concepções como a doutrina, a gestão e o perfil do profissional militar (BRASIL, 2012b, p. 

12). 
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Quanto ao Projeto Guarani, este consiste na implantação de uma nova família de 

blindados sobre rodas no Exército Brasileiro, a qual conta com as mais recentes tendências e 

evoluções tecnológicas concernentes a fabricação destes tipos de veículos. Dentro do contexto 

da Estratégia Nacional de Defesa, o projeto atua na aquisição de novas capacitações, bem como 

fortalecendo a indústria brasileira com a obtenção de uma tecnologia dual8. O Projeto inclui 

diversos subprojetos, dentre os quais se destacam: pesquisa e desenvolvimento, suporte 

logístico integrado, nacionalização da munição, capacitação profissional, infraestrutura, 

simulação, doutrina e gestão (BRASIL, 2012, p. 198). 

Para implementar o Projeto o Exército Brasileiro firmou parceria, ainda em 2008, com 

a Iveco Veículos de Segurança, empresa ligada a italiana FIAT. O primeiro blindado sobre 

rodas foi entregue em 2012, sendo que em maio de 2015, já haviam sido produzidas 130 

unidades para o Exército. Em 2016 o Comando da Força Terrestre confirmou a encomenda 

1.580 (mil quinhentos e oitenta) Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal (VBTP-MR) 

Guarani para a Iveco, que devem ser entregues até o ano de 2035. O valor total da transação é 

de cerca de 5,9 bilhões de reais. O Guarani é um veículo blindado, com capacidade anfíbia, tem 

tração 6x6 e potência 383 cavalos (GONTIJO, 2016, p.1).  

No negócio também está envolvida a empresa israelense Ares, que fechou um acordo 

de 328 milhões de reais para, nos próximos quatro anos, fornecer 215 torres de armamentos 

para os veículos. Ressalta-se que tanto Ares como Iveco foram contratadas sem licitação pelo 

governo de Michel Temer (BRASIL 247, 2016, p. 1), sob guarida do art. 24, inciso IX, da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispensa de licitação nos casos que possam comprometer 

a segurança nacional, bem como do Decreto nº 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamentou 

o dispositivo legal. Ainda dentro do contexto de aquisição dos veículos, o Exército informou 

que os pagamentos irão depender da disponibilidade de recursos federais, o qual demonstra 

incerteza quanto ao futuro do projeto.  

Já o Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER) 

é um sistema formado por unidades do Exército, que se destinam à proteção de estruturas 

terrestres estratégicas, responsáveis pelo fornecimento de serviços, bens e sistemas que não 

podem ser interrompidos, pois esta situação acarretaria uma ameaça à segurança do Estado e 

da sociedade. Neste aspecto, destaca-se que 90% das estruturas estratégicas encontram-se em 

terra, abrangendo cerca de 56% da matriz energética nacional e 96% do PIB, o que demonstra 

a importância do PROTEGER (BRASIL, 2012, p. 199). 

                                                 
8 Tecnologia dual: descobertas inicialmente destinadas a aplicações na área militar, tendo sua base tecnológica 

aproveitada também na área civil (BRASIL, 2012, p. 261). 
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Por meio do PROTEGER, a Força Terrestre busca atuar em conjunto com Órgão de 

Segurança Pública, ou mesmo isoladamente, atuando no monitoramento e na pronta resposta à 

tentativas de violação das estruturas supracitadas. Destaca-se que o Projeto alinha-se com as 

diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, pois visa o preparo do efetivo para missões de 

Garantia da Lei e da Ordem, além de promover ações vinculadas ao monitoramento e controle, 

fazendo com que seja ampliada a capacidade de pronta resposta, além de culminar com o 

fortalecimento da dissuasão contra potenciais ameaças externas (RAMOS; GOLDONI, 2016, 

p. 164). Desta forma, o Ministério da Defesa estima que sejam investidos 13,2 bilhões de reais 

no PROTEGER até o ano de 2031 (BRASIL, 2012, p. 200).  

Os Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro, tais como o PROTEGER e o já 

mencionado SISFRON, são iniciativas que exigem do Exército prontidão e pronta resposta. 

Tendo em vista a imensidão do território nacional, devem ser proporcionados meios para que 

seja assegurada a mobilidade orgânica e a estratégica adequada para que a resposta a ameaças 

direcionada ao patrimônio nacional seja dada de maneira satisfatória. Neste aspecto, a 

Estratégia Nacional de Defesa ressalta que em tempos de paz o Exército deve ter versatilidade, 

substituindo a presença constante pela capacidade de se fazer presente, em outras palavras, deve 

ter mobilidade com o auxílio do monitoramento e do controle (NASCIMENTO, 2013, p. 16). 

Quanto ao Projeto de Recuperação da Capacidade Operacional, este visa tanto a 

modernização como também a revitalização da aviação do exército, passando também pela 

modernização de carros de combate não abrangidos pelo Projeto Guarani; aquisição de 

embarcações fluviais, veículos, equipamentos e material de artilharia de campanha; bem como 

novo armamento individual (fuzil IA2, desenvolvido e produzido no Brasil pela IMBEL) 

superior ao modelo atualmente utilizado; além da aquisição de armamento, munição e 

equipamentos coletivos. Destaca-se que este projeto tem um investimento calculado no 

montante de 11,4 bilhões de reais e conclusão estimada no ano de 2022 (BRASIL, 2012, p. 

198). 

Já o Projeto de Defesa Cibernética visa a preservação e integridade de estruturas 

estratégicas enquadradas na lista de possíveis alvos de ataques cibernéticos, as quais abrangem 

diferentes setores que são de fundamental importância para o País. Neste projeto é proposta a 

construção da sede Centro de Defesa Cibernética, assim como aquisição da infraestrutura de 

apoio necessária para o seu funcionamento. Além disso, projeta-se aquisição de hardware e 

software de defesa cibernética e capacitação de pessoal; que combinados com a implantação 

dos projetos estruturantes do setor Cibernético, culminariam com a ampliação da capacidade 

de resposta imediata às ameaças nesta seara (BRASIL, 2012, p. 198). 
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O investimento no Sistema de Defesa Antiaérea destina-se à atualização do sistema 

existente na Força Terrestre, para assim atender às necessidades da defesa aeroespacial 

brasileira. Por meio do Projeto, espera-se que as unidades de artilharia antiaérea sejam 

reequipadas com meios e sensores modernos, dotados de um sistema logístico que ofereça 

suporte aos equipamentos durante seu ciclo de vida (BRASIL, 2012, p. 200). Neste contexto, 

em 2016 foi inaugurada em Santa Maria/RS uma subsidiária da empresa alemã Krauss-Maffei 

Wegmann (KMW), que modernizará 16, de um total de 34 blindados modelo Gepard, 

adquiridos pelo Exército Brasileiro, com a finalidade de ampliar a capacidade de defesa 

antiaérea hoje existente em âmbito nacional (A RAZÃO, 2016, p. 1). 

Quanto ao Sistema de Mísseis e Foguetes ASTROS 2020, verifica-se que é um sistema 

de defesa que, por meio do desenvolvimento em território nacional de um míssil com alcance 

de até trezentos quilômetros, visa prover a força terrestre com apoio de fogo com elevada 

capacidade de dissuasão (BRASIL, 2012, p 200). Tem por objetivo capacitar a Força Terrestre 

a dissuadir possíveis concentrações de forças hostis junto à fronteira terrestre e às águas 

jurisdicionais, dando condições para a neutralização de possíveis agressões ou ameaças, antes 

mesmo que elas aconteçam (BRASIL, 2015b, p.1). Neste aspecto, é almejado que o Exército 

conte com dois grupos de Lançadores de Mísseis e Foguetes, sendo que o primeiro deles (6º 

Grupo de Mísseis e Foguetes) já está em operação na cidade de Formosa/GO. 

De modo semelhante à Marinha, o Exército sofreu com a falta de investimento e 

planejamento, principalmente na década de noventa, fato que culminou com o sucateamento de 

seus meios materias para o combate. Todos os projetos supramencionados tiveram origem no 

estudo minucioso das deficiências apresentadas, bem como buscaram vislumbrar as 

necessidades futuras de um país que tem aspirações de ocupar um lugar de destaque no cenário 

das relações internacionais. No entanto a falta de recursos tem sido uma constante quando da 

implementação dos projetos, o que traz incertezas quanto à esperada transformação da Força 

Terrestre. Contudo, ainda resta a análise dos mecanismos defesa da Aeronáutica, que em 

similaridade com as demais Forças, também demonstra ter um planejamento voltado para o 

futuro do País. 

4.2.3 Aeronáutica 

Durante a Segunda guerra mundial, mais precisamente no ano de 1941, foi criado o 

Ministério da Aeronáutica, englobando as aeronaves, instalações e pessoal do Exército e da 

Marinha (TEIXEIRA, 2012, p. 11). Seu braço armado foi chamado, em um primeiro momento, 
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de Forças Aéreas Nacionais e, posteriormente, recebeu a denominação de Força Aérea 

Brasileira. No ano de 1999, com a criação do Ministério da Defesa, o Ministério da Aeronáutica, 

foi transformado no Comando da Aeronáutica (COMAER).  

A Força Aérea conta atualmente com mais de sessenta mil militares, tendo por missão 

a manutenção da soberania no espaço aéreo nacional, impedindo a prática de atos hostis ou 

contrários aos interesses nacionais no espaço aéreo brasileiro. Para bem cumprir sua missão, 

utiliza-se de mecanismos de vigilância, controle e defesa do espaço aéreo, com meios para 

detectar, interceptar e destruir alvos inimigos (BRASIL, 2012a, p. 133 - 134). 

Falando de modo sumário sobre a organização da Força Aérea, verifica-se que o 

Comando-Geral de Operações Aéreas (COMGAR) é responsável pelo preparo e emprego dos 

principais meios desta Força. Subordinam-se a ele os sete grandes Comandos Aéreos Regionais 

(COMAR), os quais são extensões da função administrativa do Comando da Aeronáutica 

(BRASIL, 2012a, p. 137). Contudo, desde 2016 começaram a ser ativadas as ALAS, 

organizações militares voltadas para a área operacional, fazendo com que sejam aos poucos 

desativadas as estruturas dos COMAR, passando as funções administrativas a serem executadas 

por órgãos especializados, subordinados aos Órgãos Setoriais de Logística, Pessoal e 

Administração (BRASIL, 2016, p.1). 

Além da divisão supracitada, a Força Aérea também está organizada em comandos 

operacionais denominados de “Forças Aéreas”, também subordinadas ao COMGAR. Estas, por 

sua vez, são responsáveis pelo adestramento, assim como emprego de aeronaves de diversos 

tipos e em diferentes ambientes, quais sejam: Primeira Força Aérea - especializa os pilotos nas 

aviações de caça, asas rotativas (helicópteros), transporte, reconhecimento e patrulha; Segunda 

Força Aérea - utiliza aeronaves em operações aerotáticas e em operações de busca e resgate; 

Terceira Força Aérea: emprega caças estratégicos e táticos, aeronaves de reconhecimento e de 

defesa; e Quinta Força Aérea: utiliza unidades de transporte, reabastecimento em voo, 

lançamento de paraquedistas e apoio às unidades do Exército (BRASIL, 2012a, p. 137 - 138). 

Em termos de controle do espaço aéreo, a Força Aérea dispõe do Sistema de Controle 

do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), sendo coordenado pelo Comando da Aeronáutica, por 

meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o qual possui uma rede de 

radares e equipamentos de comunicação que cobrem todo o território nacional. O Sistema de 

Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) integra este Sistema, utilizando os mesmos meios 

de vigilância controlados pelo DECEA. Por sua vez, o DECEA gerencia o espaço aéreo 

brasileiro por intermédio de seus órgãos regionais, dentre os quais se destacam os quatro 

Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), que têm a 
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missão de manter seguro e confiável o fluxo da circulação de aeronaves nas áreas que estão sob 

sua jurisdição (BRASIL, 2012a, p. 73 - 74). 

Assim como as demais Forças, a Aeronáutica também estabeleceu projetos estratégicos, 

visando o desenvolvimento e o fortalecimento de seus meios. Deste modo, elegeu aqueles que 

são prioritários, quais sejam: Gestão Organizacional e Operacional do Comando da 

Aeronáutica; Recuperação da Capacidade Operacional; Controle do espaço Aéreo; Capacitação 

Operacional da FAB; Capacitação Científico Tecnológica da Aeronáutica; Fortalecimento da 

Indústria Aeroespacial e de Defesa Brasileira; Desenvolvimento e Construção de Engenhos 

Espaciais; Apoio aos Militares e Civis do Comando da Aeronáutica; Modernização dos 

Sistemas de Formação e Pós-Formação de Recursos Humanos. 

Tendo em vista o foco do trabalho está direcionado aos mecanismos de defesa nacional 

no âmbito da três Forças, optou-se por discorrer em relação aos projetos estratégicos de cunho 

operacional, que têm maior relevância quanto à atuação da Aeronáutica na defesa da soberania. 

Incialmente, destaca-se o Projeto de Recuperação da Capacidade Operacional, que envolve 

atividades de treinamento e adestramento dos pilotos, recomposição do estoque de armamento, 

bem como a atualização tecnológica de aeronaves (BRASIL, 2012a, p. 202 – 203).  

O projeto supracitado envolve um gasto estimado de 5,5 bilhões de reais, com previsão 

inicial de conclusão para o ano de 2019. Contudo, questões orçamentárias também têm afetado 

sua execução. Neste aspecto, já no ano de 2014, em reunião da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional, realizada no Senado, a Força Aérea expôs o problema, informando que dos 

420 milhões de reais esperados para o projeto naquele ano, iria receber apenas 98 milhões de 

reais (VOLKMER, 2013, p. 19). O resultado da falta de recursos é que a modernização de 43 

jatos de ataque A-1 (AMX), que de acordo com o projeto deveria estar sendo executada pela 

Embraer, está praticamente parada (BARBOSA, 2015, p. 2). 

Outro projeto de destaque no âmbito da FAB é a Capacitação Operacional, que tem por 

finalidade a otimização dos processos, sistemas e atividades operacionais, além de realizar o 

aparelhamento operacional da Força. Desta forma, almeja uma efetiva capacidade militar, que 

represente a essência da dissuasão utilizada para defender os bens da nação. O projeto visa a 

aquisição de 36 caças FX-2 multimissão, para substituir os Mirage 2000; além de 50 

helicópteros EC-725; 12 helicópteros de ataque AH-2 Sabre; 16 helicópteros Black Hawk; duas 

aeronaves de grande porte para transporte e reabastecimento em voo; 10 aeronaves de transporte 

a serem empregados na aferição dos equipamentos de radionavegação, bem como o 

desenvolvimento de um modelo nacional de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT (BRASIL, 

2012a, p. 204). 
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O projeto de capacitação Operacional é o mais relevante da Força Aérea, principalmente 

em razão da aquisição de novas aeronaves, com destaque para os caças mencionados no 

parágrafo anterior. Em dezembro de 2013 o Brasil anunciou a escolha da nova aeronave, que 

está sendo adquirida da empresa Saab, sediada na Suécia. Dentro deste contexto, em setembro 

de 2015, foi assinado um acordo com a referida empresa para aquisição de 36 aeronaves do 

modelo Gripen NG, além de suporte logístico e aquisição de armamentos necessários aos caças. 

Se tudo correr conforme o planejado, a previsão de entrega da primeira aeronave é em 2019, 

sendo a última entregue em 2024 (PORTAL BRASIL, 2016b, p. 1). 

Uma das grandes vantagens da aquisição acima mencionada é a transferência de 

tecnologia, que permite que 23 aeronaves sejam produzidas pela Embraer e destas, 15 sejam 

totalmente fabricadas no Brasil. Para a consecução deste propósito, foi inaugurado em 2016 o 

Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, que será o ponto de partida deste processo 

de transferência de tecnologia entre Brasil e Suécia. O centro faz parte de um total de 60 projetos 

de offset (compensações de natureza industrial, tecnológica ou comercial), e devem fazer girar 

uma soma de 9 bilhões de dólares (PORTAL BRASIL, 2016a, p.1). 

Quanto ao projeto de Fortalecimento da Indústria Aeroespacial e de Defesa Brasileira, 

verifica-se que tem por objetivo promover a ampliação e integração da indústria aeroespacial e 

de defesa, bem como contribuir para uma maior competitividade dos produtos oferecidos por 

esses setores, os quais podem ser comercializados tanto em âmbito interno como externo. 

Dentro deste projeto se destaca o desenvolvimento e produção, por parte da Embraer, da 

Aeronave Nacional de Transporte e Reabastecimento (KC-390), que além de integrar a frota 

nacional, possui grande potencial de exportação, representando um formidável mecanismo de 

expansão do parque aeroespacial pátrio (BRASIL, 2012a, p. 205). 

O protótipo do KC-390 foi desenvolvido em 2008, sob demanda da Aeronáutica pelo 

valor de R$ 4,9 bilhões, sendo que seu projeto foi executado pela Embraer, por meio da 

inexigibilidade de licitação, sob o argumento de ser a única opção viável à época. Na ocasião, 

os militares valeram-se do § 1º do Artigo 25 da Lei de Compras, que estabelece inexigibilidade 

de licitação em situações nas quais só existe um fornecedor. Apesar dessa não ser a solução 

ideal e nem específica para a pesquisa e desenvolvimento, a ampla experiência do fornecedor e 

a capacidade de gestão do contratante fizeram com que os objetivos fossem atingidos, 

culminando com a realização do primeiro voo do KC-390 em fevereiro de 2015 (RAUEN, 2015, 

p. 10) 

O contrato, assinado em maio de 2014, prevê a produção de 28 aeronaves para a Força 

Aérea, com um investimento de cerca de 7,2 bilhões de reais. Porém, mais uma vez a falta de 
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recursos começa aparecer como um empecilho para o bom andamento dos trabalhos. O processo 

de certificação da versão militar do KC-390 sofreu alterações e foi adiado por falta de recursos, 

o que causou uma prorrogação dos planos da Embraer de fazer as primeiras entregas de 

unidades da aeronave já em 2016, o que agora passa a estar previsto somente para o segundo 

semestre de 2017 (SILVEIRA, V., 2015, p.1). 

Por fim, o projeto de Desenvolvimento e Construção de Engenhos Aeroespaciais, que é 

desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), tem por 

finalidade a utilização do espaço exterior como meio de auxílio às atividades de defesa. Neste 

aspecto, a Força Aérea em conjunto com o Ministério da Defesa e demais forças, tem trabalhado 

no desenvolvimento de veículos lançadores, bem como em estudos voltados para a viabilização 

da construção de satélites geoestacionários, que servirão tanto para telecomunicações seguras, 

como em atividades de meteorologia, fazendo com que ocorra um eficaz comando e controle 

dos mecanismos de defesa nacional (BRASIL, 2012a, p. 205). 

Verifica-se que o setor espacial brasileiro é dominado por ações estatais, tendo poucas 

empresas privadas envolvidas neste campo. Salienta-se que é um setor com tecnologias de uso 

dual, podendo contribuir com diferentes tipos de tecnologia tanto no meio civil, como no meio 

militar. Os programas governamentais nesta área tiveram início ainda na década de 1960, época 

em que estavam vinculados ao Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq (ANDRADE et al., 

2016, p. 30). Dentro deste panorama histórico, em 1983 foi inaugurado o Centro de Lançamento 

de Alcântara que por sua localização privilegiada é considerado como um dos mais vantajosos 

do mundo (OTERO, 2014, p. 29). 

Entretanto, uma série de problemas tem afetado o andamento dos trabalhos relacionados 

aos engenhos aeroespaciais, que além da falta de recursos, têm enfrentado uma série de 

acidentes relacionados ao supracitado Centro de Lançamentos de Alcântara. Já em 1997, o 

primeiro Veículo Lançador de Satélites (VLS) fabricado no Brasil apresentou uma falha e teve 

que ser destruído em pleno voo para não cair em terra. Posteriormente, em 1999, ocorreram 

problemas após o lançamento do segundo protótipo do VLS, com falha do propulsor do segundo 

estágio, o que culminou em novo fracasso (AEB, 2012, p.1). Em 2003, um acidente ocorrido 

três dias antes do lançamento do VLS vitimou 21 técnicos do Comando Aeroespacial e gerou 

uma longa pausa nas atividades da Agência Espacial Brasileira (O IMPARCIAL, 2016, p. 1).  

Verifica-se que a maioria dos projetos de modernização da Aeronáutica, assim como os 

da Marinha e Exército, apesar de já estarem em fase de implementação, tem a conclusão prevista 

apenas para as próximas décadas, sendo que a realidade da Marinha, Exército e Aeronáutica 

ainda é de materiais sucateados e poucos investimentos. Existe a perspectiva de melhora da 
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situação em função dos projetos mencionados, no entanto, o atual cenário de crise econômica, 

dificilmente permitirá a manutenção do cronograma de aquisição e desenvolvimento de novos 

equipamentos. 

O professor Eliézer Rizzo de Oliveira (2005, p. 80) chama a atenção para o fenômeno 

denominado de paradoxo da defesa nacional, que consiste na contradição entre a importância 

deste tema para o Brasil, em relação a sua falta de reconhecimento no campo político, o que se 

verifica na maneira cada vez mais rotineira nas práticas do governo atual. Segundo o autor, 

faltam aos dirigentes políticos, assim como à opinião pública, o conhecimento e a valorização 

da defesa nacional como ferramenta indispensável para manutenção da soberania.  

Consequentemente, o descaso para com a defesa nacional pode em um futuro breve 

comprometer a soberania brasileira. Sendo o Brasil um país com uma imensidão de riquezas 

naturais, deveria estar mais atento para a cobiça internacional. Por fim, ressalta-se que o 

pensamento verificado nos documentos legais que tratam da defesa nacional revelam 

pensamentos alinhados com o contexto internacional, no entanto, as ações práticas em relação 

ao assunto, até o momento, são insuficientes. 
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5 CONCLUSÃO 

Conforme verificado no primeiro capítulo, o conceito de soberania nasceu absoluto, 

mas sofreu transformações em decorrência do processo de globalização e dos tratados firmados 

entre os países. No entanto, uma primeira corrente defende que o princípio mantem-se forte e 

ainda é uma das bases de manutenção dos Estados, sendo que estes detêm a prerrogativa de 

explorar os recursos naturais existentes em seus territórios; enquanto outra corrente aponta para 

a flexibilização do conceito de soberania, o que possibilitaria a ingerência por motivo ecológico.  

Dentro do contexto citado no parágrafo anterior, foi possível verificar no primeiro 

capítulo que, quando da construção histórica do conceito de soberania, a doutrina basilar do 

tema sempre caminhou na direção daquilo que almejam os agentes detentores do poder. Assim, 

foi possível perceber que a soberania absoluta surgiu em meio a um cenário no qual o monarca 

buscava se desvencilhar do poder papal. Outro exemplo pôde ser vislumbrado quando, anos 

mais tarde, o poder soberano, mesmo que aparentemente, passou às mãos do povo, o que atendia 

aos anseios dos burgueses, que buscavam enfraquecer a monarquia e o clero. Novamente esta 

tendência foi verificada no século XIX, quando a doutrina asseverou que o titular da soberania 

na verdade era o Estado, dando argumentos aos interesses de expansão territorial da época.  

Seguindo o raciocínio do parágrafo anterior, é possível verificar que atualmente, parte 

da doutrina prega uma nova transformação no conceito de soberania, principalmente no que 

tange à relação entre Estados, abrindo espaço para a possibilidade de intervenção. Após 

analisado os interesses que sempre envolveram o conceito de soberania através da história, esta 

mudança de conceito assinala que mais uma vez interesses relacionados ao poder influenciam 

nesta transformação. Desta forma, pode se perceber que estes interesses inserem-se no campo 

ambiental, uma vez que o enfraquecimento da soberania dá margem para o aparecimento de 

propostas tais como a da ingerência ecológica ou intervenção ambiental. 

Por meio da análise desenvolvida no primeiro capítulo, também é possível verificar que 

o “dever de ingerência”, utilizado como base para a tese da ingerência ecológica, é bem mais 

extremo que o “direito de ingerência”, invocado para tutelar direitos humanos. Esta afirmação 

é feita, pois a ingerência ecológica não possui legitimidade jurídica segundo as normas e 

princípios de Direito Internacional Ambiental, se originando, caso utilizada, apenas do 

consenso entre alguns países. Além disso, a intervenção por motivo humanitários se dá com um 

Estado em colapso, que não possui meios econômicos, políticos e/ou sociais suficiente para 

garantir os direitos humanos. Portanto, a intervenção por motivo humanitário não se 
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configuraria como uma afronta à soberania do Estado, pois só ocorre na excepcionalidade deste 

agente não mais existir de fato.  

Outro aspecto que foi levantado se refere à contradição existente no posicionamento dos 

países desenvolvidos no tocante ao tema ambiental. Além de terem responsabilidade direta na 

devastação da natureza, ao longo da história, em diversas regiões, continuam a ocupar as 

primeiras posições quanto à emissão de poluentes. Mesmo com toda esta carga de 

responsabilidade, há décadas vêm apontando como devem se portar os países em 

desenvolvimento quando da utilização de seus recursos naturais. Este panorama reflete-se na 

dificuldade na elaboração de tratados internacionais relacionados ao meio ambiente, tornando-

se decisivo na consideração da necessidade de manutenção da soberania dos Estados sobre os 

recursos naturais, já que tudo leva a crer que a espoliação dos recursos naturais é o verdadeiro 

objetivo dos países desenvolvidos.    

Neste aspecto, é destacado que frente ao panorama de escassez de recursos, para 

manter a soberania supramencionada, o Estado deve ter, além dos meios diplomáticos, a 

capacidade dissuasória necessária para aplacar a ambição alheia sobre seus recursos naturais. 

Consequentemente, constatou-se que a defesa nacional deve possuir mecanismos para frear 

possíveis ingerências em relação ao meio ambiente e, neste contexto, o Brasil deve estar 

preparado para enfrentar ameaças que se avizinham. 

No segundo capítulo é analisada a corrente que sustenta a flexibilização da soberania 

frente à necessidade de proteção ao meio ambiente. Dentro desta concepção é aventado que em 

um mundo cada vez mais interdependente, a visão realista discorrida no primeiro capítulo está 

ultrapassada, pois parte da perspectiva de países independentes e que agem de maneira 

autônoma, o que na atualidade deixou de ocorrer. O cenário apontado nesta parte da dissertação 

demonstra que as organizações internacionais surgem como fator que possibilita aos Estados a 

consecução de objetivos que não atingiriam isoladamente, fato que explica a crescente 

cooperação internacional. 

Desta forma, faz-se o contraponto às ideias do primeiro capítulo, sob o argumento que 

a soberania e, consequentemente, os Estados-nação estão enfraquecidos diante da globalização 

do poderio dos novos atores do cenário internacional. Assim, argumenta-se que os novos 

institutos do direito internacional público, tais como o direito de ingerência, evoluirão, de modo 

que possam vir a servir a novas causas. Neste sentido, verifica-se que apesar de atualmente ser 

aceita apenas a intervenção por razões humanitárias, parte da doutrina assevera que 

intervenções que tenham como motivação a preservação de bens considerados patrimônio da 
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humanidade, bens culturais e/ou bens ambientais não tardarão a servir de ensejo para estas 

ações. 

Dentro do contexto apresentado no segundo capítulo, também é possível perceber que a 

questão da ingerência por motivo ecológico deve ser entendida por meio da lógica do discurso 

dos atores envolvidos, no qual a teoria da securitização, proposta pela Escola de Copenhague, 

é utilizada como ferramenta. Conclui-se que há uma mudança de eixo das soluções apontadas 

para os problemas ambientais, que saem da arena da negociação política entre Estados e passa 

para a área da segurança, o que impõe ações extremas, como a da ingerência ecológica. 

Esta percepção é adotada pelos autores Michel Bachelet e Robin Eckersley, os quais 

discorrem em favor da ingerência por motivo ecológico, asseverando que o Capítulo VII da 

Carta da ONU prevê as hipóteses de intervenção militar e, embora os conceitos de ameaça à 

paz e à segurança não sejam definidos na Carta, seria possível emoldurar as emergências 

ambientais neste enquadramento. Portanto defendem que o princípio da não-intervenção deve 

ceder espaço à responsabilidade internacional de proteger. Neste aspecto, afirmam que mesmo 

a ''ilegalidade excepcional” deve ser utilizada quando ocorrer uma grave ameaça ecológica, 

sendo este não apenas um direito, mas como um dever do emprego da força. 

A síntese descrita no último capítulo explora as duas visões abordadas no decorrer da 

dissertação, mas traz à tona uma visão construtivista que busca fazer uma ponte entre realismo 

e liberalismo, reafirmando o papel soberano do Estado. Neste panorama, descreve a influência 

que o(s) interesse(s) nacional(is) sofre(m), chegando à conclusão de que muitas vezes estes são 

distorcidos pelas forças econômicas. Dentro deste contexto aparece a prática de acumulação 

por espoliação adotada pelos países ricos, que impõem severos danos aos países em 

desenvolvimento, com destaque para o quesito ambiental. 

De modo conexo às ações supracitadas, a atuação de ONGs e Fundações têm se voltado 

para a inserção do discurso de securitização do problema ambiental, fazendo com que teses de 

ingerência ecológica nos moldes defendido por Bachelet e Eckersley, sejam cada vez mais 

aceitas. Neste aspecto, verifica-se que a análise do discurso de securitização dos problemas 

ambientais, aponta para a criação de uma tese dilapidada de acordo com os interesses inerentes 

ao local de sua concepção, em um claro indício de que para além da preocupação ambiental, 

existem preocupações econômicas envolvidas. 

Consequentemente, constata-se que a manutenção da soberania é fundamental para a 

que não ocorra a usurpação dos bens naturais brasileiros. Assim, vislumbra-se a necessidade de 

mecanismos de defesa nacional que possam garantir a não ingerência internacional sobre o meio 

ambiente pátrio. O levantamento dos mecanismos de defesa nacional, feito por meio da análise 
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da constituição das Forças Armadas e de seus projetos estratégicos aponta que existe sim um 

problema de sucateamento dos meios matérias disponíveis, situação que já foi averiguada e deu 

origem a tais projetos de transformação. Contudo, constataram-se uma série de problemas 

relacionados ao corte de recursos, o que configura um erro estratégico por parte do governo.  

Concluiu-se que apesar de existir uma estratégia coerente com as ameaças de 

ingerência existentes, os mecanismos atuais ainda são insuficientes. Os projetos necessários 

para a consecução dos objetivos traçados, apesar de estarem em fase de implementação, devem 

levar décadas para serem concluídos. Deste modo, constatou-se que a falta de recursos 

destinados para a defesa nacional é fator primordial da insuficiência atual destes mecanismos. 

Esta não destinação de recursos deve-se a uma desconsideração do importante papel da defesa 

nacional. Consequentemente, os governantes e a opinião pública tem o dever de conhecer e 

debater as ideias atinentes ao assunto, uma vez que a soberania depende diretamente da 

manutenção e desenvolvimento dos mecanismos de defesa nacional. 
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