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RESUMO 

 

A relação entre os Estados Unidos da América (EUA) e a América do Sul ganhou 

intensidade a partir da criação da Doutrina Monroe, na primeira metade do século 

XIX. A partir daí, os EUA passaram a considerar a região como sua área de 

influência, situação que passou a ser cada vez mais aceita no cenário internacional 

à medida em que se tornavam uma superpotência. Entretanto, esta relação nunca 

foi simples, mas complexa, passando por diversas fases, dependendo do contexto 

histórico e da política dos governantes dos países envolvidos. Nos dias de hoje, o 

cenário mundial é repleto de incertezas, o que leva os EUA a buscarem consolidar 

seu poder mundial a fim de enfrentar os possíveis desafios da melhor maneira 

possível. Para isso, empregam ações em todos os campos do poder, como o 

político, econômico e militar. Uma das maneiras de atingir esta consolidação é 

fortalecendo sua posição na sua área de influência mais próxima, a região que 

engloba a América do Sul e o Atlântico Sul. Nesse sentido, os EUA têm procurado 

estar presente militarmente nessas áreas através de várias iniciativas, dentre as 

quais se destacam a reativação da Quarta Frota Naval e a ativa participação do 

Comando Sul. O Brasil se encontra nesta área e, portanto, sofre os efeitos das 

políticas regionais de Washington, ao mesmo tempo em que tenta se fortalecer 

como potência e líder regional, devido à sua dimensão territorial e econômica. Neste 

momento, fica a pergunta: em que medida a presença militar atual dos EUA na 

América do Sul e no Atlântico Sul traz reflexos para o Brasil? O presente trabalho 

teve como objetivo apresentar respostas ao questionamento acima, através da 

aplicação do processo de pesquisa qualitativa, bibliográfica e aplicada, a fim de 

subsidiar estudos futuros, subsidiar possíveis políticas estratégicas e chamar a 

atenção das autoridades para vulnerabilidades existentes ou, até mesmo, 

oportunidades de parceria e desenvolvimento. 

Palavras-chave: Presença Militar. Estados Unidos da América. América do Sul. 

Atlântico Sul. Brasil. 

 

 

 

 

 



 

RESUME 

 

The relationship between the United States of America and South America gained 

intensity from the creation of the Monroe Doctrine in the first half of the nineteenth 

century. From then on, the US began to consider the region as its area of influence, a 

situation that became increasingly accepted in the international scene as they 

became a superpower. However, this relationship was never simple but complex, 

going through several phases, depending on the historical context and the policy of 

the governments of the countries involved. Nowadays, the world scenario is full of 

uncertainties, which leads the United States to seek to consolidate its world power in 

order to face possible challenges in the best possible way. To this end, they employ 

actions in all fields of power, such as political, economic and military. One of the 

ways to achieve this consolidation is to strengthen its position in its closest area of 

influence, the region that encompasses South America and the South Atlantic. In this 

sense, the US has sought to be militarily present in these areas through various 

initiatives, among which highlight the reactivation of the Fourth Naval Fleet and active 

participation of the Southern Command. Brazil is in this area and therefore suffers 

the effects of Washington's regional policies, while trying to strengthen itself as a 

regional leader and power, due to its territorial and economic dimension. At this point, 

the question remains: to what extent do the current US military presence in South 

America and the South Atlantic bring reflexes to Brazil? The present work aimed to 

present answers to the above question through the application of the qualitative, 

bibliographical and applied research process, in order to subsidize future studies, to 

subsidize possible strategic policies and to draw the attention of the authorities to 

existing vulnerabilities or even, opportunities for partnership and development. 

Palavras-chave: Military Presence. United States of America. South America. South 

Atlantic. Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre os Estados Unidos da América (EUA) e a América do Sul tem 

sido complexa e multifacetada. Ela teve início, de forma limitada, antes mesmo do 

século XIX, período no qual se intensificou e ganhou nova dimensão, a partir da 

criação da Doutrina Monroe, em 1823, pelo presidente norte-americano James 

Monroe (Fig. 01). 

De acordo com essa Doutrina (SCHILLING, 2002), os EUA declararam a 

América como sua área de influência, não permitindo interferência dos países 

europeus na região e distinguindo de vez o Novo do Velho Mundo, no contexto 

geopolítico mundial. Cabe ressaltar que o objetivo desta Doutrina não era apenas 

político, mas também econômico, além de visar garantir os interesses comerciais 

estadunidenses, uma vez que o país estava em franca expansão capitalista. 

 

Figura 01 – Charge Ilustrando a Doutrina Monroe. 

                              

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/doutrina-monroe/>. Acesso em: 05 
maio 2018. 

 

Desde então, a Doutrina Monroe tem sido invocada por diversos presidentes 

norte-americanos, a exemplo de T. Roosevelt, John Kennedy e Ronald Reagan, com 

o objetivo de fazer valer seus interesses na América, em particular na América do 

Sul, a qual tem sofrido a interferência dos EUA nos campos internos e externos até 

os dias de hoje, o que remete à Teoria das Pan-Regiões, de Ernst Haushofer, um 

admirador de James Monroe (MAFRA, 2006, p. 115). 
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Atualmente, segundo a Teoria da Incerteza de Pierre Lellouche (1992), o 

mundo enfrenta uma realidade difusa, pós-Guerra Fria, na qual há diversos fatores 

de “Desordem Mundial”, com intensificação do conflito Norte-Sul, que ameaçam a 

hegemonia mundial norte-americana (MAFRA, 2006). 

Neste cenário, os EUA buscam, em particular na América do Sul e no 

Atlântico Sul, traçar estratégias que assegurem seus interesses, manter sua 

liderança e hegemonia na região, o que leva, em muitos casos, à presença militar na 

área. 

Ainda neste cenário, os países sul-americanos encontram-se vulneráveis, 

enfrentando diversos problemas políticos, econômicos e sociais, como fome, 

pobreza, corrupção e criminalidade, mostrando-se incapazes de vencer as barreiras 

que os separam do mundo desenvolvido e de criar poder regional equiparado ao 

norte-americano. 

Dentre esses países, ressalta-se o Brasil, líder regional sul-americano, tendo 

em vista ter a maior área territorial, com 8.547.403 Km², da qual se destaca o maior 

litoral atlântico do mundo, com cerca de 7.300 quilômetros, ser o país mais 

populoso, com cerca de 207 milhões de habitantes e ter a maior economia da 

região, com PNB de US$ 1,7 trilhão em 2016 (BRAZIL, 2018). 

Entretanto, esta liderança regional esbarra na presença atual dos EUA na 

América do Sul e no Atlântico Sul, a qual, inclusive, acarreta influências e 

conseqüências nos vizinhos sul-americanos, que podem ultrapassar as fronteiras em 

direção ao Brasil.  

Desta forma, esse trabalho visa analisar a presença militar dos EUA na 

América do Sul e no Atlântico Sul, nos dias atuais, e seus reflexos para o Brasil. 

 

1.1 TEMA 

 

O presente trabalho tem como tema “A presença militar atual dos EUA na 

América do Sul e no Atlântico Sul e seus reflexos para o Brasil”. Este é, portanto, o 

assunto que se deseja desenvolver, uma vez que tais reflexos são variados e não 

são nítidos, requerendo, assim, adequada análise. A delimitação deste tema, tem 

como base a participação norte-americana nos países sul-americanos e no Atlântico 

Sul, ressaltando os efeitos desta participação para o Brasil. 
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1.2 O PROBLEMA 

 

 De fato, a presença estadunidense aumentou na última década do século XX, 

com o lançamento do Plano Colômbia, no governo Clinton. No momento atual, foco 

deste trabalho, ela persiste, havendo diferentes pontos de vista sobre as 

oportunidades e preocupações que traz consigo, sobre como é benéfica ou não para 

os países sul-americanos e sobre como afeta o Brasil. 

Nesse sentido, há visões positivas, como pode ser verificado nas palavras do 

secretário Flávio Basílio, da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da 

Defesa (MD), em matéria da BBC Brasil, de 04 de maio de 2017, se referindo à 

operação AmazonLog, exercício militar criado pelo Exército Brasileiro, com 

participação de tropas dos EUA: 

É mais um passo no sentido de nos reaproximar dos americanos, 
possibilitando parcerias importantes na área tecnológica que 
representarão um incentivo importante para a nossa Base Industrial 
de Defesa e para o País como um todo (SENRA, 2017). 

 

Por outro lado, há visões de cunho contrário, como pode ser verificado nas 

palavras do argentino Carlos Pereyra Mele, professor da Universidade Nacional da 

Patagônia sobre a presença de tropas dos EUA no Paraguai, em matéria da 

Terra/Mundo, de 25 de agosto de 2012, se referindo aos norte-americanos: “têm 

interesse na manutenção de sua hegemonia na região, em detrimento de uma 

integração latino-americana” (OHARA, 2012).  

Cabe ressaltar o interesse internacional na região Amazônica, já externado 

por governantes e personalidades de grandes potências, como o ex-vice-presidente 

dos EUA, Al Gore (DE QUEM É A AMAZÔNIA, 2008): “ao contrário do que os 

brasileiros acreditam, a Amazônia não é propriedade deles, ela pertence a todos 

nós”. 

Diante disso, o presente trabalho parte de uma dúvida, para onde todos os 

esforços irão convergir. Assim sendo, foi estabelecido o seguinte problema para a 

pesquisa em pauta: 

Em que medida a presença militar dos EUA na América do Sul e no Atlântico 

Sul, nos dias atuais, traz reflexos para o Brasil? 

 

1.2.1 Alcances e Limites 
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A pesquisa abrangerá todos os países sul-americanos e a região do Atlântico 

Sul, levando-se em consideração dados atuais e tomando-se como referência a 

última década (a partir de 2011). 

No que tange à presença dos EUA na região, considerar-se-á apenas o 

aspecto militar. 

No que tange aos países sul-americanos, observar-se-ão os aspectos mais 

importantes decorrentes da presença citada acima, como o político, econômico, 

psicossocial e, principalmente, militar.  

No que tange aos reflexos para o Brasil, a pesquisa abarcará os campos do 

poder.  

 

1.2.2 Justificativas 

 

O presente trabalho faz parte da linha de pesquisa Estudos da Paz e da 

Guerra, a qual se dedica à reflexão de questões centrais, como a elaboração de 

estratégias nacionais, estratégias militares e a formulação de políticas públicas. 

Além disso, também fazem parte do escopo outras discussões, como mudanças na 

ordem internacional, dos cenários geopolíticos contemporâneos e do emprego da 

estrutura de Defesa Nacional em solução às demandas do Estado. 

Acredita-se que a busca incessante para a superação dos desafios 

relacionados à Segurança e Defesa requer, constantemente, a geração de novas 

ideias e análises. 

Nesse sentido, este estudo justifica-se por analisar a presença militar norte-

americana em parte do entorno brasileiro, ou seja, na porção do globo terrestre de 

maior interesse estratégico para o País na atualidade, dentro do contexto geopolítico 

atual. 

Justifica-se ainda, por analisar os reflexos dessa presença para o Brasil, em 

diversos campos do poder, oferecendo subsídios para estudos posteriores, servindo 

de apoio para elaboração de estratégias nacionais e de defesa, e chamando 

atenção das autoridades para possíveis ameaças ou, por outro lado, para possíveis 

oportunidades de relacionamento que possam contribuir para o desenvolvimento do 

País. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

 O objetivo principal do trabalho é analisar a atual presença militar dos Estados 

Unidos da América no continente sul-americano e no Atlântico Sul e seus reflexos 

para o Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 A fim de viabilizar a consecução do objetivo principal de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Conhecer os principais dados fisiográficos, sociais e econômicos dos EUA; 

b. Conhecer o interesse estratégico dos EUA pela região e seus 

antecedentes; 

c. Conhecer a estrutura militar dos EUA direcionada para a referida região; 

d. Identificar a presença militar dos EUA na América Andina; 

e. Identificar a presença militar dos EUA na América Platina; 

f. Identificar a presença militar dos EUA nas Guianas e Suriname; 

g. Identificar a presença militar dos EUA no Atlântico Sul; 

h. Analisar as relações entre a presença militar dos EUA na América do Sul e 

no Atlântico Sul e seus reflexos para o Brasil.  

i. Concluir acerca da influência dos EUA sobre o Brasil nos aspectos político, 

militar, econômico, psicossocial e científico-tecnológico. 
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2 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresenta-se a metodologia que foi utilizada para desenvolver o 

presente trabalho, mostrando o caminho percorrido para alcançar os objetivos e 

solucionar o problema do estudo em pauta. 

Para isso, serão abordados os seguintes tópicos: objeto formal de estudo, 

delineamento da pesquisa e coleta de dados. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Para a perfeita compreensão do estudo que foi realizado por meio da 

presente pesquisa, tornou-se necessário elucidar alguns termos ligados ao título do 

trabalho em pauta para uma melhor compreensão da linha desenvolvida no mesmo. 

- Presença Militar: inicialmente, remete à presença física de militares no 

território em questão. Porém, foram também considerados outros aspectos, como 

material militar adquirido dos EUA, negociações em andamento envolvendo o 

caráter militar, influências e pressões no campo militar. Além disso, foi considerada a 

presença de elementos do campo da segurança, que tem o potencial de atrair a 

presença militar ou que originam instalações que podem comportar material de uso 

militar, como por exemplo: agentes da DEA que negociam uma base destinada a 

combater o narcotráfico, munida de radares e sistemas de inteligência. 

- Reflexos para o Brasil: remete às consequências indiretas que a presença 

militar dos EUA nas referidas regiões trará ao País, e que podem afetá-lo de forma 

tanto positiva, como fonte de boas oportunidades, ou negativa, como de forma a 

prejudicar o seu desenvolvimento. De todo modo, esses reflexos impactarão de 

alguma forma o cenário nacional e muitas vezes exigirão ações em resposta. Não 

serão necessariamente relacionados ao campo militar, mas de natureza geral, em 

que pese a amplitude das possibilidades. Não obstante, necessitarão ter origem na 

presença MILITAR dos EUA, e serão divididos nos campos do poder, para melhor 

análise. 

 

2.2 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa 
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aplicada, por ter finalidade prática, qual seja, verificar os reflexos da já referida 

presença para o Brasil, oferecendo subsídios para a tomada de possíveis ações. 

Esta pesquisa será qualitativa, por não trabalhar com variáveis e por ter 

caráter mais subjetivo quanto ao problema proposto. É também uma pesquisa 

descritiva, por descrever a presença militar norte-americana e suas características, 

nos dias atuais, na referida área.  

É ainda uma pesquisa bibliográfica, por ser desenvolvida com base em livros, 

revistas, jornais, sites de internet, ou seja, material acessível para o público em 

geral. 

O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia, coleta dos dados, leitura analítica, relacionamento das fontes, 

consolidação das informações, apresentação dos resultados, realizando a 

argumentação e a discussão. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a definição de termos e estruturação da análise que viabilizasse a 

solução do problema de pesquisa foi realizada uma revisão de literatura nos 

seguintes moldes: 

 

a. Fontes de busca 

- Trabalhos de Conclusão de Curso presentes na Biblioteca da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército ou disponibilizados em mídia; 

- Publicações estatais e privadas; 

- Artigos da mídia encontrados na rede mundial de computadores. 

 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: “presença militar dos EUA 

na América do Sul e Atlântico Sul, bases dos EUA, cooperação com os EUA”, 

respeitando as peculiaridades de cada base de dados.  

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 
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c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol e inglês; 

- Material relacionado a fatos recentes (a partir de 2011); 

- Material relacionado a fatos específicos mais antigos que possuam relação 

com a atualidade; 

- Material referente ao histórico dos países em questão; 

- Estudos qualitativos e quantitativos que abordem o assunto em tela; 

 

d. Critérios de exclusão: 

- Estudos não relacionados ao assunto em tela; 

- Material que trate da presença dos EUA anterior a 2011 e que não possua 

relação com a atualidade; 

- Estudos publicados em idiomas diferentes dos constantes dos critérios de 

inclusão. 
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3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
 
 O presente capítulo visa, antes de iniciar o estudo da presença norte-

americana nas referidas regiões, apresentar as principais características do país, o 

que permitirá ter melhor noção de suas potencialidades e capacidades, bem como 

dos seus interesses geopolíticos na área, o que contribuirá para responder o objetivo 

principal deste trabalho. 

 

3.1 PRINCIPAIS DADOS FISIOGRÁFICOS, SOCIAIS, ECONÔMICOS E 

MILITARES DOS EUA 

 

 Os Estados Unidos da América são formados por 50 estados, e se situam na 

América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá, ao norte, e com o México, ao 

sul. São banhados a leste pelo oceano Atlântico e a oeste pelo Pacífico, o que 

favorece a projeção de seu poder naval. Seu território (Fig. 02) é o quarto maior do 

mundo, com cerca de 9.500.000 de km². Além disso, possui áreas insulares no 

Caribe o no oceano Pacífico, conforme figura abaixo, o que lhe confere posição 

geopolítica de destaque. 

 

Figura 02 – Território e áreas insulares dos EUA. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://cdoovision.com/us-caribbean-territories-map/us-caribbean-
territories-map-us-eez-pacific-centered-noaa-map/>. Acesso em: 12 maio 2018. 
 

Quanto aos aspectos sociais, o país possui a terceira maior população do 

mundo, com cerca de 320 milhões de habitantes. A religião é predominantemente 
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cristã (78,8%). O catolicismo romano é a maior religião individual (23%), mas há 

grande número de diversas Igrejas que fazem com que o Protestantismo seja maior. 

 Nesse aspecto, cabe ressaltar que muitos dos primeiros colonos da região 

eram adeptos do Calvinismo, doutrina cristã segundo a qual as pessoas seriam pré-

destinadas por Deus à Salvação, sendo que a riqueza e o lucro não seriam pecados, 

e sim um sinal dessa escolha (SILVA; SANTOS, 2008). 

Esta forma de pensar influenciou na formulação da Doutrina do Destino 

Manifesto, a qual expressava  a crença de que o povo americano foi eleito por Deus 

para civilizar o seu continente (COSTA, 2011). 

Outro aspecto social relevante é a alta presença de imigrantes no país: 13,5% 

da população, ou 43,7 milhões de pessoas, principalmente de origem latino-

americana, a qual, na Califórnia, já ultrapassou a população branca. Esse fato gera 

um vínculo a mais entre os EUA e a América Latina. 

Do ponto de vista econômico, o país é a maior economia do mundo, com PIB 

de US$ 16,8 trilhões, exportações de US$ 1,75 trilhão (2º maior do mundo) e 

importações de US$ 2,21 trilhões (maior do mundo), em 2016. Sua pauta de 

exportações (Fig. 03) é muito diversificada, com destaque para produtos de alto 

valor agregado, como turbinas a gás, indicando grande desenvolvimento 

tecnológico. Seus principais parceiros comerciais são China, Canadá e México. 

 

Figura 03 – Pautas de exportações dos EUA. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/>. Acesso em: 13 
maio 2018. 

  

O país possui ainda muitas das principais multinacionais e grande influência 

sobre as principais instituições financeiras do mundo, como o Fundo Monetário 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Internacional e o Banco Mundial, o que contribui para exercer poder econômico 

sobre economias mais fracas, como as da América do Sul. 

 Quanto ao aspecto militar, os EUA possuem o maior orçamento do mundo, 

com US$ 600,4 bilhões (MORA, 2014) superando os dez países seguintes e sendo 

10 vezes maior que o russo. O país possui Exército com efetivo de 586,7 mil 

homens, Marinha com 327,7 mil e Aeronáutica com 337,3 mil. Para efeito 

comparativo, o Brasil possui orçamento de US$ 34,7 bilhões, Exército com efetivo de 

190 mil homens, Marinha com 59 mil e Aeronáutica com 69,5 mil. Os dados são de 

2013. 

 Além disso, os EUA possuem mais de 600 instalações em 35 países do 

mundo, como pode ser verificado na Figura 04, em comparação com a Rússia. 

 

Figura 04 – Países que possuem bases militares dos EUA e da Rússia. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.rferl.org/a/where-are-us-and-russian-military-bases-in-
the-world/28890842.html/>. Acesso em: 13 maio 2018. 
 

3.2 HISTÓRICO DA POLÍTICA NORTE-AMERICANA PARA A REGIÃO 

 

Esta subseção procura abordar os principais aspectos do histórico das 

relações políticas entre os EUA e a América Latina e, inseridos nesse contexto, a 

América do Sul e Atlântico Sul, alvos deste estudo. Além disso, permite conhecer a 
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importância econômica e geopolítica da região para os norte-americanos ao longo 

do tempo. 

Assim, inicialmente, parte-se do ano de 1823, quando o presidente James 

Monroe anunciou, em mensagem ao Congresso, a Doutrina Monroe, que condenava 

o colonialismo europeu e pretendia fazer da América uma região onde 

predominassem apenas os interesses americanos.  

Longe do aparente cunho idealista, a doutrina passara a funcionar, a partir de 

final do século XIX, como cobertura ideológica para a manutenção da hegemonia 

dos EUA, assegurando as fontes de matéria-prima e os mercados da América do Sul 

para suas manufaturas. Nesse período, chegou a haver proposta de União 

Aduaneira para com os estados latino-americanos, em 1889, proposta rejeitada por 

Argentina e Chile (BANDEIRA, 2008, p. 10-11). 

Pouco tempo depois, o presidente Theodore Roosevelt (1901-1909), afirmou 

e reforçou a Doutrina Monroe através do chamado Corolário Roosevelt, mediante o 

qual racionalizou o direito de intervir na América Latina em casos de crise ou 

dificuldades em pagar a dívida externa (BANDEIRA, 2008, p. 10). O Corolário veio 

associado à “Política do Big Stick”, segundo a qual os EUA deveriam “falar com 

suavidade mas segurando um grande porrete”. 

No ano de 1912, a Diplomacia do Dólar, estabelecida pelo presidente William 

Howard Taft (1909-1913), trouxe outra forma de controle: a concessão de 

empréstimos, visando a dependência econômica dos países latino-americanos, e a 

consequente manipulação dos mesmos, como com a obtenção de legislação 

aduaneira e fiscal mais favorável a seus produtos e concessões para exploração de 

recursos naturais (SIGNORINI, 2004). 

Por ocasião do fim da 1ª Guerra Mundial, o presidente Woodrow Wilson 

(1913-1921) empenhou-se em conservar a região como área de influência exclusiva 

dos Estados Unidos, ao incluir no Pacto da Liga das Nações o art. 21, determinando 

que nada seria considerado que pudesse “afetar a validade de acordos 

internacionais [...] a exemplo da Doutrina Monroe” (BANDEIRA, 2008). 

Já o presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) renunciou à intervenção 

armada e inaugurou a “Política da Boa Vizinhança”, visando recuperar as relações 

com a América Latina, deterioradas por políticas como a do “Big Stick”. O EUA 

procuravam investir na região em troca de apoio à sua política internacional. Foi 
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também a época de aproximação cultural entre os EUA e a região, na qual buscou-

se empregar o “soft-power” (Fig. 05). 

 

Figura 05 – Carmen Miranda, a Musa da Política da Boa Vizinhança. 

                     

Fonte: Internet. Disponível em: < https://vocefala.wordpress.com/2010/09/15/carmen-miranda/>. 
Acesso em: 19 maio 2018. 
 

 A 2ª Guerra Mundial evidenciou a importância geopolítica da América do Sul 

na estratégia dos Estados Unidos. O Saliente Nordestino, que dista 3.000 

quilômetros da África Ocidental, era o ponto mais próximo para o abastecimento das 

tropas inglesas que combatiam no norte da África e no Oriente Médio. Por isso, e 

pela proximidade política com os EUA à época, o Brasil cedeu terreno para a 

construção das bases de Belém do Pará e de Paranamirim-Natal, de onde os norte-

americanos estabeleceram ponte-aérea com o continente africano (Fig 06).  

 Além disso, a América do Sul abasteceu o país com matéria-prima 

indispensável para a Guerra, como borracha, ferro e manganês, e possibilitava a 

segurança de sua retaguarda e do Atlântico Sul, através do patrulhamento marítimo. 

Figura 06 – A Rota do Atlântico Sul. 

 
Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/VII/AAF-VII-8.html>. Acesso em: 
19 maio 2018. 
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Em 1947, já após a Guerra, os EUA celebraram o Tratado Interamericano de 

Assistência Recíproca (TIAR), que previa a defesa mútua em caso de ataque 

externo a um dos países, criando, assim, uma zona de segurança do Pólo Norte à 

Patagônia, liderada militarmente pelos EUA, a maior potência militar do mundo à 

época. 

No ano seguinte, em 1948, foi criada a Organização dos Estados Americanos 

(OEA), com objetivo de excluir a América Latina da jurisdição imediata da ONU 

(BANDEIRA, 2008). 

O fim da 2ª Guerra Mundial também trouxe consigo o início da Guerra Fria. O 

presidente norte-americano Harry Truman (1945-1953) lançou então a Doutrina 

Truman, que visava conter o avanço comunista no mundo. Nesse contexto, a 

América do Sul foi palco da disputa entre EUA e União Soviética, a qual patrocinou 

grupos guerrilheiros e movimentos comunistas por toda a região. Para assegurar 

sua influência, os EUA estimularam o surgimento de governos ditatoriais alinhados, 

como a forma mais adequada de conter a ideologia soviética (SIGNORINI, 2004). 

 Com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, em 1991, os 

EUA emergiram com a única superpotência mundial. Nesse contexto, procuraram 

disseminar ainda mais o neoliberalismo, estágio do capitalismo que assegurava o 

fortalecimento e crescimento hegemônico dos Estados Unidos. A América do Sul fez 

parte disso, procurando atender às orientações do Consenso de Washington, 

conjugação de medidas econômicas “receitada” para os países em 

desenvolvimento, aliadas à tomada de empréstimos no Fundo Monetário 

Internacional. 

 Nessa época, houve a proposta de formação da Área de Livre Comércio das 

Américas (ALCA), que visava criar um espaço econômico comum em toda a região, 

com queda de tarifas e estabelecimento conjunto de regras. Entretanto, receosos de 

ficarem ainda mais dependentes e subordinados à economia norte-americana, a 

grande maioria dos países sul-americanos recusaram a Aliança. 

 Chegando ao início do século XXI, com os atentados de 11 de setembro, os 

EUA iniciaram grande luta contra o terrorismo, que teve como marco o lançamento 

da Doutrina Bush, pelo presidente George W. Bush (2001-2009). Essa Doutrina 

previa a legitimidade de guerras preventivas, bem como diversas medidas anti-

terrorismo. Uma vez mais, a América do Sul se inseriu no contexto dos EUA (até 

mesmo pela invocação do TIAR), apoiando diversas medidas, como maior controle 
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de fluxos financeiros e de pessoas e fornecimento de dados de inteligência a órgãos 

norte-americanos. 

 

3.3 A ESTRUTURA MILITAR DOS EUA DIRECIONADA PARA A REGIÃO 

 

Os EUA possuem a maior estrutura militar do mundo, sendo capaz de 

regionalizar suas forças pelas áreas do globo. Desta forma, esta subseção procurará 

apresentar as forças militares norte-americanas responsáveis pela América do Sul e 

Atlântico Sul. 

No processo, haverá, inevitavelmente, conteúdo relativo à América Central e 

Caribe, o que, entretanto, não permitirá que o trabalho saia de seu foco principal. 

A finalidade desta subseção é fornecer ideia da dimensão da presença e das 

capacidades militares dos EUA na área, bem como seu caráter multinacional e seus 

objetivos, que vão desde atividades de cooperação até preparação para conflitos. 

 

3.3.1 O Comando Sul dos Estados Unidos 

 

O SOUTHCOM, US Southern Command (Fig. 07), localizado em Doral, 

Flórida, é um dos dez Comandos Combatentes Unificados (Unified Combatant 

Commands – COCOMs) de que dispõe o Departamento de Defesa norte-americano. 

É responsável por prover planos de contingência, operações e cooperações na área 

de segurança na sua Área de Responsabilidade, que inclui América Central (abaixo 

do México), América do Sul e Caribe, com suas águas adjacentes. É interessante 

ressaltar que é também responsável pela defesa dos recursos militares dos EUA 

nessas áreas (SOUTHCOM, 2018). 

Figura 07 – Símbolo do US Southern Command. 

        

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.southcom.mil/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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Além disso, provê capacidade de resposta rápida, colaboração com nações 

amigas e cooperação regional para amparar objetivos de segurança norte-

americanos e promover segurança e estabilidade. 

Nas palavras de seu Comandante, o Almirante Kurt Tidd, na Conferência de 

Defesa Sul-Americana em Lima, no mês de agosto de 2017 (ADM. TIDD, 2017): 

Desafios como redes ilícitas, segurança cibernética e crises 
humanitárias não são confinadas e lugares ou espaços particulares. 
Eles afetam múltiplos países, regiões e hemisférios. Isso significa 
que não há um só país capaz de resolvê-los agindo sozinho. Nós 
devemos trabalhar juntos, dividindo informações livremente e, 
implicitamente, confiando uns nos outros.  
 

O Comando Sul é também um Comando Conjunto, formado por mais de 1200 

militares e civis representando o Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais, 

Guarda Costeira, e diversas agências federais, como a Drug Enforcement 

Administration (DEA), a Defense Intelligence Agency (DIA), a National Security 

Agency (NSA) e a Alfândega. 

Os Comandos e Unidades que o compõem são: Exército Sul dos EUA (US 

Army South – ARSOUTH), 12ª Força Aérea (12 Air Force, ou Air Forces Southern - 

AFSOUTH), Corpo de Fuzileiros Navais Sul (US Marine Corps Forces, South - 

USMARFORSOUTH), Comando Sul de Forças Navais dos EUA/4ª Frota (US Naval 

Forces Southern Command/4th Fleet - USNAVSO/FOURTHFLT), Comando de 

Operações Especiais Sul (Special Operations Command South – SOCSOUTH). 

 Existem também três Forças-Tarefas Conjuntas com missões específicas na 

região: 

 A Força-Tarefa Conjunta BRAVO (JTF-Bravo), situada em Honduras, que 

opera uma base aérea avançada de aeronaves C-5 (cargueiro de grande 

capacidade) e organiza exercícios e apoios em cooperação com nações amigas, 

ações humanitárias e de assistência civil, operações anti-droga e em apoio a 

desastres na América Central. 

 A Força-Tarefa Conjunta GUANTANAMO (JTF-Guantanamo), situada em 

Cuba, conduz atividades em suporte à Guerra ao Terror, além de ser preparada para 

apoiar operações quanto a migrações em massa. 

A Força-Tarefa Conjunta Sul INTERAGÊNCIAS (JIATF), situada na Flórida, 

catalisa operações interagências anti-drogas, monitora atividades de narcotráfico 

aéreas e marítimas, coleta, processa e dissemina informações para operações 
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interagências. 

O Centro de Operações Conjuntas de Reconhecimento e Vigilância (JSSROC) 

é outro órgão do Comando Sul, que reporta informações e provê controle radar 

durante operações de interdição ao narcotráfico, integrando as informações obtidas 

dos diversos radares instalados e repassando essas informações ao outro centro de 

monitoramento, a Junta Interdepartamental (JIATF-E), que é uma organização 

composta por representantes de diversas organizações, como FBI, Guarda Costeira, 

Receita Federal e Força Aérea, trabalhando em conjunto com vistas a executar 

ações passivas e ativas de combate ao tráfico de drogas. Assim, essa estrutura de 

radar assemelha-se à estrutura instalada em Manaus pelo projeto SIPAM/SIVAM 

(QUÍRICO, 2003). 

Sob comando e controle do Comando Sul, existem, ainda, duas Localidades de 

Segurança Cooperativas (Cooperative Security Locations – CSLs), antes conhecidas 

como Localidades de Operações Avançadas, localizadas em Aruba/Curaçao e El 

Salvador, que dão suporte a esforços multinacionais de Combate Transnacional ao 

Crime Organizado (SOUTHCOM, 2018). A instalação dessas localidades em 

território estrangeiro teve como principal argumento, mediante contratos de 

arrendamento temporário das instalações, a necessidade de presença contínua 

norte-americana no combate ao narcotráfico (SIGNORINI, 2004). 

 

3.3.2 O Exército Sul dos Estados Unidos 

  

O Exército Sul, USARSO (Fig. 08), localizado no Forte Sam Houston, Texas, é 

o mais alto escalão do Exército na região, cumprindo sua missão sob a orientação 

do Comandante-em-Chefe do Comando Sul dos EUA e do Chefe do Estado-Maior 

do Exército dos EUA. 

Figura 08 – Símbolo do USARSO 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.southcom.mil/About/SOUTHCOM-Components-and-
Units/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
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As forças do USARSO incluem aviação, inteligência, unidades de 

comunicações e logística, e fornecem apoio para catástrofes ambientais e esforços 

anti-drogas. Além disso, supervisiona e planeja apoio para projetos de assistência 

civil e humanitários, em suporte à Estratégia de Cooperação de Segurança do 

Teatro, do SOUTHCOM (SOUTHCOM COMPONENT, 2018). 

O Exército Sul também organiza os Exercícios de Treinamento de Prontidão 

Médica (Medical Readiness Training Exercises – MEDRETES), Fig. 09, através de 

unidades médicas desdobradas, que provêem cuidados médicos básicos, 

tratamento dentário e medicina preventiva. 

 

Figura 09 – Atividade Médica em um MEDRETE. 

                         

Fonte:Internet.Disponívelem:<http://www.southcom.mil/MEDIA/IMAGERY/igpage/32/igsort/CreatedOn
Date/>. Acesso em: 03 jun. 2018. 
 

Existem, ainda, os intercâmbios de peritos em assuntos, o programa de 

visitantes distintos e os intercâmbios de adestramento no nível pelotão, todos 

promovidos e coordenados pelo Exército Sul dos EUA, trazendo retornos 

importantes na região. 

Esta variedade de exercícios que envolvem muitas nações e organizações 

representa a base do Plano de Engajamento do Teatro (Theatre Engagement Plan), 

e os diversos contatos pessoais representam o engajamento em profundidade, 

princípios fundamentais ao sucesso do plano militar norte-americano na região. 

 

3.3.3 A Quarta Frota Norte-Americana                                      

 

A USNAVSO/FOURTHFLT, Fig. 10, sediada em Jacksonville, na Flórida, e 
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comandada pelo Almirante-de-Retaguarda Sean Buck, emprega forças marítimas 

(navios, aeronaves e submarinos) para manter o acesso, aumentar a 

interoperabilidade e construir parcerias que fomentem a segurança regional, unidade 

e estabilidade de sua área de responsabilidade: Caribe, América Central e do Sul e 

águas adjacentes (SOUTHCOM COMPONENT, 2018). 

 

Figura 10 – Símbolo do 4ª Frota 

                                         

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.public.navy.mil/COMUSNAVSO-
C4F/Pages/USNAVSO_4th%20Fleet.aspx >. Acesso em: 03 jun. 2018. 
 

A Quarta Frota foi inicialmente criada em 1943, para fazer frente à ameaça 

alemã no Atlântico Sul, sendo dissolvida em 1950, quando suas responsabilidades 

foram absorvidas pela Segunda Frota, e sendo reativada em 2008. Nesta 

oportunidade, o Almirante-de-Retaguarda James Stevenson Jr., Comandante das 

Forças Navais do Comando Sul, declarou que: 

Esta é uma mudança significativa, que nos dá a oportunidade de 
reunir os recursos certos para as missões que desempenhamos para 
o Comando Sul [...] Como uma Frota numerada, nós estaremos em 
uma melhor posição para assegurar que o Comandante Combatente 
tenha os meios adequados quando necessário (GRAGG, 2018). 

 

 Além desta declaração, o Almirante Gary Roughead, Chefe de Operações 

Navais, disse, na mesma oportunidade, que: 

A reconstituição da Quarta Frota reconhece a imensa importância da 
segurança marítima na parte sul do hemisfério ocidental, e envia 
forte sinal a todos os serviços marítimos militares e civis na América 
Central e Latina [...] O alinhamento da Quarta Frota com nossas 
outras frotas numeradas e a provisão de suas capacidades e pessoal 
são uma execução lógica da nossa Estratégia Marítima (GRAGG, 
2018). 
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A FOURTHFLT realiza ainda visitas a portos de nações amigas, desenvolve  

ações comunitárias e operações contra-terrorismo e anti-drogas, e promove diversos 

exercícios multinacionais, tais como a UNITAS, SIFOREX, MARTILLO e PANAMAX. 

 Além disso, apóia nações que sofrem desastres ambientais, como ocorreu em 

Porto Rico, com o furacão Georges e na Venezuela, com enchentes em 1999. 

 Cabe ressaltar que não há navios permanentemente designados para a 

Quarta Frota, e sim rotineiramente deslocados para sua área por outras frotas, 

durante período em que ficam sob seu controle operacional. 

 À época, a reativação da Quarta Frota, sem aviso prévio por parte dos EUA, e 

que coincidiu com as descobertas do Pré-Sal no mar territorial brasileiro, causou 

queixas por parte dos governos regionais, o que será mais abordado à frente. 
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4 A PRESENÇA MILITAR DOS EUA NA REGIÃO 

 

No presente capítulo, a referida presença será abordada em cada país da 

América do Sul e no Atlântico Sul, de forma a formar um panorama geral do tema 

para devida avaliação. 

A presença dos EUA varia de país para país, de acordo como as afinidades 

ideológicas e interesses políticos. De forma geral, ela é forte em muitas partes, 

representando a importância que os EUA dão para a região e como têm buscado 

afirmar sua liderança. 

“O conjunto triangular da América do Sul, da África e da Antártica de 
fato constitui a retaguarda vital de todo o mundo do Ocidente. 
Qualquer penetração importante, aí, de um inimigo comprometerá 
certamente todo o sistema defensivo do mundo ocidental, sobretudo 
porque tornará, desde logo, extremamente vulneráveis as 
comunicações marítimas e aéreas, de que o Atlântico Sul é o palco 
insubstituível, e a Antártica, o ferrolho. Por isso, os Estados Unidos 
da América não poderão descurar da extraordinária significação 
geopolítica e geoestratégica da América do Sul” (SILVA, 1959 apud 
CARVALHO, 2009, p. 100-101).  
 

 
4.1 AMÉRICA ANDINA 

 

Figura 11 – Mapa da  América Andina. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/geografia/america-andina.htm>. 
Acesso em: 1º ago. 2018. 
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4.1.1  República Bolivariana da Venezuela 

 

4.1.1.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 12 – Mapa da Venezuela. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.paises-america.com/mapas/venezuela.htm>. Acesso em: 
1º ago. 2018. 

 

A Venezuela se localiza ao norte da América do Sul, com capital em Caracas. 

Possui área de 916.445 km2 e 30,9 milhões de habitantes, concentrados nas 

principais cidades próximas ao litoral norte. O país (Fig. 12) possui variadas 

paisagens naturais, como cordilheira, planícies e floresta tropical, sendo cortado pelo 

rio Orinoco. 

 A Venezuela possui PIB de US$ 438,3 bilhões, renda per capita de US$ 

12.550,00 e IDH de 0,764. Sua maior fonte de renda é o petróleo (REPÚBLICA 

BOLIVARIANA, 2015), sendo um dos países integrantes da OPEP (Organização dos 

Países Produtores de Petróleo). 

 Historicamente, a Venezuela foi descoberta em 1498, tornando-se colônia 

espanhola. Conquistou sua independência em 1819, sob a liderança de Simón 

Bolívar, passando a fazer parte da Grã-Colômbia (Equador, Panamá, Venezuela e 

Colômbia). A retirada desta Federação deu-se em 1830. 
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 No início do século XX, foram descobertas jazidas de petróleo no país. Este 

fato, aliado a uma economia relativamente livre e atração de mão-de-obra europeia, 

possibilitou a industrialização e transformou a economia do país, permitindo à 

Venezuela vivenciar níveis sem precedentes de desenvolvimento econômico entre 

as décadas de 1940 e 1970 (NIÑO, 2018). 

 Entretanto, experiências socialistas conduziram à estatização da indústria do 

petróleo em 1975, no governo de Carlos Andrés Perez. A utilização do setor para 

fins políticos levou à ineficiência da gerência estatal, o que gerou várias crises nos 

anos vindouros. A insatisfação do povo com estes desarranjos econômicos e 

institucionais, como uma inflação de preços de 120% em 1997, culminou na eleição 

de Hugo Chávez em 1999 (NIÑO, 2018). 

 De forma gradual, através de plebiscitos populares e políticas 

assistencialistas, Hugo Chávez implantou no país o chamado Socialismo do Século 

XXI, ideologia inspirada no comunismo, caracterizada pelo populismo, controle 

econômico e social, nacionalismo, ampla reforma agrária, distribuição de renda, 

aversão aos EUA, proximidade com Cuba e ideia de expansão ideológica para os 

países da América Latina. 

 No ano de 2002, houve golpe de estado com objetivo de tirar o presidente do 

poder, mas sem sucesso. Hugo Chávez culpou os EUA de terem participação no 

movimento, ao patrocinar golpistas e praticar conspiração (VENEZUELA, 2004). 

A partir de então, Hugo Chávez se aproximou ainda mais de governos como 

Iraque, Líbia e Irã, sendo acusado pela imprensa norte-americana de transformar a 

Venezuela em plataforma para ações terroristas de grupos radicais do Oriente Médio  

(SIGNORINI, 2004). 

Além disso, estabeleceu intensas relações comerciais com Cuba, 

enfraquecendo o bloqueio comercial dos EUA, negou-se a aceitar os termos do 

Plano Colômbia, criticou o projeto da ALCA e possibilitou o surgimento de grupos 

radicais dentro do Movimento Bolivariano (SIGNORINI, 2004). 

Esses fatos afastaram o país da esfera de influência dos EUA, que passaram 

a condenar fortemente o regime chavista. 

A partir do falecimento de Hugo Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu o 

governo, agravando a situação econômica. Houve insatisfação de vários setores da 

sociedade, reprimida com prisões de inimigos políticos, assassinatos e violenta 

atuação policial. Isso afastou ainda mais a Venezuela da sociedade internacional, a 

http://cdn.tradingeconomics.com/charts/venezuela-inflation-cpi.png?s=vnvpiyoy&v=201704122029u&d1=19900508&d2=19990508
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exemplo do afastamento do Mercosul em 2016. 

No presente momento, o país encontra-se com hiperinflação, devendo 

terminar 2018 com cerca de um milhão por cento, possui numerosas empresas 

estatais que foram expropriadas e que agora são ineficientes, levando ao colapso de 

setores econômicos inteiros (VALENCIA, 2018), e crise humanitária que provoca 

migrações de milhares de pessoas para os outros países da América do Sul. 

Enquanto amplos setores acusam o socialismo como o responsável por esta 

crise sem precedentes, Maduro acusa a guerra comercial provocada pelos EUA. 

O presidente atual dos EUA, Donald Trump, acirrando os ânimos, levantou a 

possibilidade de uma “opção militar” em relação à Venezuela:   

Nós estamos ao redor do mundo todo e temos tropas em todo o 
mundo, em lugares muito, muito distantes. A Venezuela não é tão 
distante e as pessoas estão sofrendo, e morrendo. Nós temos muitas 
opções para a Venezuela, inclusive uma possível opção militar, se 
necessário (CASEY; KNOLL, 2017). 

 

4.1.1.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 Diante do acima exposto, devido aos atuais antagonismos entre Venezuela e 

EUA, não existe intercâmbio militar, exercícios conjuntos ou projetos de cooperação 

entre os países. 

 

4.1.2  República da Colômbia 

 

4.1.2.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 13 – Mapa da Colômbia. 

  

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.paises-america.com/mapas/colombia.htm>. Acesso em: 
1º ago. 2018. 
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A Colômbia se localiza a noroeste da América do Sul, com capital em Bogotá. 

Possui área de 1.141.748 km2 e 48,9 milhões de habitantes. O país (Fig. 13) é 

banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe, é coberto por florestas 

tropicais e é cortado pela Cordilheira dos Andes de nordeste a sudoeste. 

 A Colômbia possui PIB de US$ 378,1 bilhões, renda per capita de US$ 

7.560,00 e IDH de 0,711. Seus principais produtos de exportação são o petróleo e 

seus derivados, carvão e têxteis (REPÚBLICA DA COLÔMBIA, 2015). 

 A Colômbia tornou-se independente do Império Espanhol em 1810, processo 

no qual Simón Bolívar teve participação. Fez parte da Grã-Colômbia de 1819 a 

1830. No ano de 1903, separou-se do Panamá e tomou a forma atual.  

 No ano de 1964, grupos de orientação marxista criaram as FARC (Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia). Anos depois, outras guerrilhas de 

esquerda, como o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o Movimento 

Revolucionário 19 de abril (M-19) surgiram e avançaram no país. Com o tempo, 

passaram a realizar sequestros, controlar partes do território e entrar em conflito com 

o Exército, num processo que causou a morte de mais de 220 mil pessoas 

(REPÚBLICA DA COLÔMBIA, 2015). 

 Paralelamente a isso, quadrilhas passaram a controlar o narcotráfico, como o 

Cartel de Medellín e o Cartel de Cali, na década de 1980 e 1990, respectivamente, 

trazendo grande onda de violência e instabilidade institucional. No ano de 1991, o 

governo iniciou guerra contra os traficantes. Líderes de cartéis, como Pablo Escobar 

e Gilberto Orejuela, foram mortos ou presos, e os grandes cartéis foram eliminados, 

com o narcotráfico se dispersando em dezenas de grupos menores. 

 Cabe ressaltar que, com a queda dos grandes cartéis, os grupos guerrilheiros, 

sobretudo as FARC, passaram a controlar algumas de suas atividades e financiar 

suas ações por meio do narcotráfico, se tornando basicamente narcoguerrilhas, 

organizações armadas que sobrevivem da venda de cocaína. 

 Os Estados Unidos tiveram interesse nesses dois processos, uma vez que as 

guerrilhas disseminavam o comunismo e o narcotráfico impactava negativamente na 

sociedade estadunidense. Assim, se aproximaram da Colômbia nas últimas décadas 

e tiveram fundamental participação no combate aos dois movimentos. 

No ano de 2000, os presidentes Bush e Andrés Pastrana lançaram o Plano 

Colômbia, com o objetivo de combater o narcotráfico, através do financiamento de 

7,5 bilhões de dólares, usado para expandir as operações antidrogas, melhorar o 
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trabalho de inteligência, reforçar o treinamento da Polícia Nacional da Colômbia, 

entre outros programas (PEDRAZA, 2016). 

A iniciativa, que se fortaleceu sob o governo de Álvaro Uribe (2002-2010), 

garantiu ainda recursos, equipamentos e treinamento para as Forças Armadas, que 

se impuseram frente às FARC, ao ELN e às organizações de narcotráfico.  

Nos últimos anos, entretanto, durante o governo de Juan Manuel Santos, a 

atuação dos EUA no país ganhou caráter menos repressivo, devido ao processo de 

paz que o governo colombiano estabeleceu com as FARC, dando fim ao conflito em 

2016. 

Com isso, o Plano Colômbia foi encerrado pelo presidente Obama em 2015 e 

deu lugar ao chamado Plano Paz Colômbia, que visa suportar o referido processo de 

paz, tendo recebido total suporte financeiro do Congresso dos EUA em 2017 

(NORMAN, 2017). 

No ano de 2018, o presidente Santos anunciou a entrada do país na 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), como membro global, o que o 

aproxima ainda mais da órbita dos EUA. 

Em última análise, cabe ressaltar que o Plano Colômbia teve grande 

importância na hirtória recente da Colômbia. Ao seu término, avalia-se que teve 

pontos negativos, como o aumento da mineração ilegal, o surgimento de novos 

bandos criminosos (BACRIM) e a fumigação da selva com agentes químicos, a qual 

foi encerrada sob suspeita de ter efeitos cancerígenos e afetar o lençol freático. 

Porém, teve vários positivos, como melhorias econômicas e sociais, 

profissionalização das Forças Armadas Colombianas, capitulação dos grupos 

guerrilheiros e mudanças políticas e legais (MONTAÑEZ, 2017). Assim, com o apoio 

norte-americano, a Colômbia passou de um estado-falido, em 2001, a um estado 

fortalecido, nos dias atuais. 

 

4.1.2.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

A presente subseção visa analisar a referida presença a partir do ano de 2011 

até os dias atuais. Porém, alguns aspectos anteriores serão abordados para melhor 

contextualização do assunto. 
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Já de início, pode-se afirmar que a Colômbia têm sido a principal parceira dos 

EUA na América do Sul, muito devido ao advento do Plano Colômbia, que 

possibilitou grande intercâmbio de equipamentos e pessoal militares. 

Como sinal disso, no ano de 2009, havia sido assinado acordo de cooperação 

militar que permitia aos norte-americanos o uso de sete bases: Bahia Malaga, 

Larandia, Tolemaida, Palanquero, Apiay, Cartagena e Malambo (Fig. 14). Entretanto, 

em 2010, a Corte Constitucional da Colômbia suspendeu o acordo, declarando que 

o mesmo precisava de aprovação do Congresso (REPÚBLICA DA COLÔMBIA, 

2015). Desde então, os EUA passaram a acessar essas bases, operando 

equipamentos como radares, porém sem a expectativa do caráter permanente. 

 

Figura 14 – Plano de bases dos EUA na Colômbia. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://tedmatt.wordpress.com/2009/11/01/us-expanding-military-
presense-in-latin-america/>. Acesso em: 1º ago. 2018. 

 

Nos dias de hoje, diante de posturas avessas, os EUA têm mudado seu foco 

quanto à instalação de bases militares. O modelo usual, formal, custoso, no formato 

de cidades, tem dado lugar a modelos informais, legalmente ambíguos, chamados 

de “quase-bases”, mais baratos e mais fáceis de desmobilizar, no caso de sofrer 

críticas por má-conduta de soldados, por exemplo (STUENKEL, 2016). 

Quanto ao Plano Colômbia, em seu aspecto militar, fortaleceu bastante as 

Forças Armadas da Colômbia (FAC). No ano de 2016, dos 10 bilhões de dólares já 

investidos, 71% foram para mobilidade aérea, interdição de espaços (aéreo, 
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marítimo, terrestre e fluvial), treinamento, inteligência e manutenção de centros 

operativos.  

Os EUA treinaram e equiparam melhor as FAC. A Brigada de Aviação triplicou 

seu número de helicópteros, chegando a mais de cem, enquanto o número de 

soldados profissionais passou de 20 mil para 83 mil (MONTAÑEZ, 2017). 

O encerramento do plano em 2015 não significou o fim da entrada de 

recursos nem o fim da cooperação militar, tendo em vista sua imediata substituição 

pelo Plano Paz Colômbia, em 2016.  Entretanto, de fato, vários acordos de 

cooperação antes existentes foram descontinuados, tendo em visa a mudança no 

escopo dos referidos planos. 

Ainda existe grande número de exercícios militares operacionais e de 

treinamento entre a Colômbia e o SOUTHCOM, como o treinamento da Brigada 

Colombiana Contra-Narcóticos pelo 7th Special Forces Group, desde 2014, o 

treinamento das forças colombianas pelo 571st Mobility Support Advisory Squadron 

(operações médicas aéreas), em 2017 e o US – Colombia Action Plan (exercício de 

planejamento), em 2018 (COLOMBIA, 2018). 

Em outro caso, um esquadrão de F-16 da Guarda Aérea Nacional da Carolina 

do Norte realizou exercícios com pilotos da Força Aérea Colombiana, usuários do 

jato Kfir, comprado de Israel, na base aérea de Palanquero em 2017, de modo a 

treiná-los melhor para possíveis encontros com a Força Aérea da Venezuela, que 

possui jatos F-16 e Sukhoi (WHITNEY JR, 2017). 

Exercícios como esses, aliados ao saldo militar positivo do Plano Colômbia, 

fazem com que as FAC estejam hoje com capacidade operativa acima da média no 

contexto sul-americano, tanto pela capacitação no uso de equipamentos e veículos 

de origem norte-americana quanto pelo adestramento de pessoal, em todos os 

níveis. 

Além disso, existe grande interação entre autoridades dos dois países, como 

atesta a visita do Almirante Tidd, Cmt do SOUTHCOM, a Bogotá, em fevereiro, e a 

visita do presidente eleito Iván Duque ao supracitado Comando (Fig. 15), em Miami, 

ambos em 2018. 
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Figura 15 – Visita de Iván Duque ao SOUTHCOM. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-
ARTICLES/Article/1575023/colombian-president-elect-ivan-duque-visits-us-southern-command/>. 
Acesso em: 1º ago. 2018. 

 

No início da presente década, os EUA apoiaram fortemente as Forças 

Armadas Colombianas no combate ao narcotráfico. O jornal The Washington Post 

revelou, em 2013, programa secreto que possibilitou aos colombianos acesso a kits 

de bombas guiadas por satélite que mataram mais de 24 comandantes das FARC, 

como o líder Mono Jojoy.  

Essas bombas de precisão conseguiram penetrar na densa selva tropical e 

destruir acampamentos inteiros. Agentes norte-americanos de inteligência 

trabalharam na coordenação dos ataques. Subitamente, os guerrilheiros não podiam 

mais atuar em grupos grandes, viajar em largas colunas ou passar mais de uma 

noite ou duas no mesmo lugar, o que contribuiu muito para o enfraquecimento das 

guerrilhas. 

Além disso, o jornal revela que o programa envolveu forte suporte de 

inteligência da CIA e bilhões de dólares em financiamento secreto (MIROFF, 2016). 

 Esta tipo de ação gerou críticas por parte do Equador, que teve seu espaço 

aéreo invadido, e por parte de setores da sociedade, desconfiados das ingerências 

às escuras dos EUA. 

 Entretanto, a Colômbia permanece como o país com maior presença militar 

norte-americana e, de modo geral, conta com aceitação da maior parte da 

sociedade, uma vez que apoiou a luta contra o narcotráfico e as guerrilhas. 
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4.1.3  República do Equador 

 

4.1.3.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 16 – Mapa do Equador. 

  
 

Fonte: Internet. Disponível em: <http://www.paises-america.com/mapas/equador.htm>. Acesso em: 1º 
ago. 2018. 
 

O Equador se localiza a noroeste da América do Sul, com capital em Quito. 

Possui área de 256.370 km2 e 16 milhões de habitantes. O país (Fig. 16) é banhado 

pelo Oceano Pacífico a oeste, e é cortado por duas cadeias montanhosas da 

Cordilheira dos Andes, com um altiplano entre elas. Além disso, é coberto pela selva 

amazônica. 

A economia do Equador é baseada no petróleo e em culturas como café e 

banana. O PIB de US$ 90 bilhões, renda per capita de US$ 5.510,00 e IDH de 0,711 

(REPÚBLICA DO EQUADOR, 2015). 

 O país tornou-se independente do Império Espanhol em 1822, com 

importante participação de Simón Bolívar e Antonio José de Sucre. Fez parte da 

Grã-Colômbia até 1830.  

 Recentemente, sob o governo de Rafael Correa (2007 a 2017), adotou o 

socialismo como ideologia, tendo como características o nacionalismo, aversão aos 

EUA, restrições aos meios de comunicação e adoção de políticas sociais. Neste 

período, aproximou-se de Cuba e de Hugo Chávez. 
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 No ano de 2008, o exército colombiano realizou ofensiva para atacar bases 

das FARC e utilizou território equatoriano, provocando suspensão das relações 

diplomáticas até 2010. 

 Atualmente, tem como presidente Lenín Moreno, que atenuou várias das 

medidas mais radicais de Correa, mas ainda mantém postura contra interferências 

políticas dos EUA. 

 

4.1.3.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 A presença militar dos EUA no Equador era grande até 2009, devido à 

existência da Base Aérea e Naval de Manta, que custou ao país US$ 62 milhões e 

era localizada no litoral, na Província de Manabi, a apenas 320 Km das maiores 

zonas produtoras de coca na Colômbia, com capacidade para controlar o espaço 

aéreo em um raio de 400 Km.  

 Entretanto, em 2009, o prazo para utilização da base, de 10 anos, acabou e 

não foi renovado pelo governo de Correa, por motivos ideológicos e por insatisfação 

de grande parte da sociedade. 

 Segundo matéria de KOZLOFF, 2012, pescadores da cidade de Manta, à 

época, foram impedidos de pescar em certas áreas, por motivos de segurança. No 

mar, fuzileiros navais, chegaram a interceptar barcos equatorianos. A base se 

expandiu gradualmente e afastou camponeses de seus ambientes tradicionais, além 

de desbastar colinas para conseguir matéria-prima para utilizar com asfalto. 

 A base de Manta contribuiu com cerca de 7 milhões de dólares anualmente 

para a economia local, mas ativistas não crêem em avanço econômico, pois alegam 

que os fuzileiros não gastavam nos mercados nem usavam os transportes locais, 

apenas gastavam com festas e prostituição. 

 Contudo, a relação Equador-EUA não foi tão diminuída quanto na Venezuela, 

pois ainda ocorre intercâmbio de militares e ações conjuntas. 

 No ano de 2018, um grupo de soldados da Guarda Nacional do Kentucky 

participou de atividade de manutenção de veículos HMMWV em Quito e Guayaquil, 

dentro do State Partnership Program (Fig. 17). Este programa inclui 

interoperabilidade entre forças de ar e terra, gerenciamento de desastres, 

desenvolvimento profissional, engenharia, aviação, suporte médico e comunicações. 
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Segundo o Cap Eric Green, oficial de operações do Batalhão Logístico da 149ª 

Brigada: 

Essa viagem restabelece a parceria com os militares equatorianos. 
Nosso foco foi contribuir para o estado de manutenção e suprimento 
do Exército e dos Fuzileiros Navais, e ao mesmo tempo introduzir a 
eles novos equipamentos e sistemas (SOUTHCOM, 2018). 

 

Figura 17 – Atividade entre a Guarda Nacional dos EUA e o Exército Equatoriano. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-
ARTICLES/Article/1502787/south-carolina-guard-exchanges-maintenance-tips-with-colombian-army/ 
>. Acesso em: 03 jun. 2018. 

 

 Além disso, os EUA enviaram apoio humanitário ao Equador em 2016, por 

ocasião do terremoto que devastou cidades na costa do país. 

 Um avião C-17 Globe Master II foi enviado pelo 78th Logistics Readiness 

Squadron, com itens de sobrevivência. Técnicos foram também enviados para 

prover controle de tráfego aéreo e aumentar a eficiência do aeroporto de Alfaro, em 

Manta. Para isso, levaram uma torre de controle aéreo móvel para que mais apoio 

aéreo pudesse aterrissar (SCHOGOL, 2016). 

 Desta forma, apesar das desconfianças existentes para com os EUA, o 

distanciamento não foi tão severo quando na Venezuela e, atualmente, com novo 

governo, a tendência é haver uma reaproximação, conforme comprovam os últimos 

intercâmbios. 

  

4.1.4  República do Peru 

 

4.1.4.1  Aspectos Gerais Relevantes 
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Figura 18 – Mapa do Peru. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.paises-america.com/mapas/peru.htm >. Acesso em: 03 
jun. 2018. 

 

O Peru se localiza a oeste da América do Sul, com capital em Lima. Possui 

área de 1.285.216 km2 e 30,8 milhões de habitantes. O país (Fig. 18) é banhado 

pelo Oceano Pacífico a oeste, e é dividido em três regiões pela Cordilheira dos 

Andes: o litoral, o altiplano andino e a Amazônia. 

Os principais itens de exportação são o ouro, cobre e pescado. O PIB de US$ 

202,3 bilhões, renda per capita de US$ 6.390,00 e IDH de 0,737 (REPÚBLICA DO 

PERU, 2015). 

 O país foi sede do poderoso Império Inca até a chegada dos espanhóis, no 

século XVI. A partir daí, só tornou-se independente em 1821, com importante 

participação de José de San Martín e Antonio José de Sucre, que derrotam 

definitivamente os espanhóis em 1824.  

 Na Guerra do Pacífico (1879-1884) perde o controle de duas jazidas de nitrato 

para o Chile. 

 No final do século XX, o país passou pelo governo autoritário de Alberto 

Fujimori, marcado, dentre outros fatores, pelo combate a grupos guerrilheiros como 

o Sendero Luminoso e Tupac Amaru.  
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 Recentemente, em 2009, entra em vigor o acordo de livre-comércio entre o 

Peru e os EUA. Além disso, o país faz parte da Aliança do Pacífico, junto aos EUA, 

Chile, Colômbia e México, bloco visto como contraponto ao Mercosul. 

No ano de 2010, o Peru concede à Bolívia acesso permanente ao oceano 

Pacífico pelo porto de Ilo. 

A rivalidade com o Chile aumenta devido a disputa de uma área marítima, 

tendo em vista que, em 2014, a Corte Internacional de Justiça concedeu ao Peru 21 

mil quilômetros quadrados que pertenciam ao Chile. 

O combate às drogas na Colômbia faz com que narcotraficantes se instalem 

no Peru (efeito balão), aumentando a produção de coca no país. Em 2013, passa a 

ser o maior produtor mundial de folha de coca. 

Atualmente, o presidente peruano é Martín Vizcarra, de centro-direita, que era 

vice-presidente de Pedro Kuczynski e assumiu após crise política e renúncia do 

último. 

 

4.1.4.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 A presença militar dos EUA no Peru têm aumentado nos últimos anos, 

tornando o país um dos principais parceiros na região. 

 O Congresso Peruano, na década atual, têm aprovado a entrada de tropas 

americanas no país, como ocorrido em janeiro de 2015, quando parlamentares 

autorizaram os EUA a desembarcar militares do Corpo de Fuzileiros Navais dos 

Estados Unidos (USMC) em três etapas: (CONGRESO, 2015). 

 - o primeiro contingente, de 58 soldados, já havia chegado ao território 

peruano em 2014, onde permaneceriam por 1 ano; 

 - o segundo contingente, de 67 soldados, já havia chegado em 2015 e 

ficariam por 1 mês para treinamento; 

 - o terceiro desembarcaria em setembro de 2015, com 3.200 soldados, em 

visita por 06 dias. 

 Essa resolução também previu dilatação dos prazos de permanência do 

USMC segundo interesses conjuntos de cooperação para atividades contra-

terrorismo, narcotráfico e guerrilha. 

 Essa cooperação militar incluiu atividades de inteligência, operações 

psicológicas, inteligência do sinal, operações tipo comandos, e cooperação técnica.  
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 Segundo o almirante Luis De La Flor Rivero, comandante do Corpo de 

Fuzileiros Navais do Peru, “se está trabalhando para aumentar o tamanho da força 

de 3500 para 6000, com finalidade de aumentar o tempo de permanência das tropas 

entre as missões” (CONGRESO, 2015). 

 Em contraponto, representando a insatisfação de parte da sociedade (Fig. 

19), alguns analistas opinam que: 

Se trata de reacomodação de forças militares para o próximo ano, 
uma guerra pela busca de recursos petrolíferos e minerais 
estratégicos, que possibilite cobrir a crise econômica demandada 
pelos EUA para suprir o modelo de sua sociedade (CONGRESO, 
2015). 

 

Figura 19 – Manifestações contra presença de tropas dos EUA no Peru. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://es.hdhod.com/Estados-Unidos-instalara-una-nueva-base-
militar-en-Peru_a24211.html>. Acesso em: 03 jun. 2018. 

 

Em outro caso, a administração do presidente Obama assinou, no final do 

mandato, em 2016, com o governo regional peruano do Amazonas (autorizado pelo 

governo federal), juntamente com o SOUTHCOM e a companhia Partenon 

Contratistas, plano para construção de um Centro de Operações para Emergências 

Regionais, com fundos de mais de 1 milhão de dólares. A partir do lançamento em 

dezembro de 2016, o Centro seria concluído em 540 dias. 

 Segundo informações do governo peruano, o Centro teria heliporto de 625 m², 

um prédio de dois andares, com o primeiro servindo para apoio humanitário, e o 

segundo servindo com módulos de logística, comunicações, monitoramento e 

análise. Além disso, o prédio teria centro de conferências, sala de imprensa, 

dormitórios e estacionamento de 800m². Cabe ressaltar que setores da sociedade 
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acreditam que instalações como essa são praticamente bases militares norte-

americanas disfarçadas de apoio humanitário. 

 Além desta atividade no Amazonas, o SOUTHCOM já possui atividades em 

outras regiões do Peru, como Lambayeque, Trujillo, Tumbres, Piura, San Martín e 

Loreto. 

 Militares dos EUA também atuam na estrutura militar de defesa do Peru. Nos 

termos do Ministro da Defesa peruano, forças norte-americanas treinaram elementos 

do Comando Conjunto das Forças Armadas, do Comando de Inteligência e 

Operações Especiais Conjuntas, entre maio e setembro de 2016 (RODRIGUEZ, 

2017). 

 O Peru ainda faz parte do State Partnership Program, que realiza 

intercâmbios e workshops entre elementos da Guarda Nacional dos EUA  e militares 

peruanos. Em 2018, o Sgt Héctor Guillén, dos EUA, coordenou ensino de assuntos 

como liderança, deveres e responsabilidades a militares do Exército Peruano 

(SOUTHCOM, 2018). 

 Há também intercâmbio entre as duas forças aéreas, como o de cinco dias 

ocorrido em 2017, quando médicos, enfermeiras e fisiologistas militares trocaram 

informações sobre treinamento médico, avaliação e saúde pública (RANGEL, 2018). 

 Em relação ao poder militar naval (neste caso, no oceano Pacífico), o Peru 

sediou, em 2018, o exercício binacional SIFOREX (Silent Forces Exercises), com 

presença da Marinha do Peru e da Quarta Frota dos EUA. A atividade contou com a 

participação de várias plataformas navais e aeronavais, e foram realizados 

procedimentos típicos de guerra submarina e de superfície, com a finalidade de 

incrementar o treinamento e a interoperabilidade entre os países (SIFOREX, 2018). 

 Assim, verifica-se que o Peru têm realizado diversas parcerias no campo 

militar com os EUA, buscando estreitar as relações entre os países. Diante do fato 

de que está próximo à Colômbia e Chile, grandes parceiros dos EUA na região, 

sendo que o segundo é um rival histórico com passado de conflitos para com o Peru, 

parece ser uma política de autoproteção acertada, que também vai ao encontro dos 

interesses norte-americanos. 

 Como prova, o Cmt do SOUTHCOM, almirante Kurt Tidd, declarou, durante a 

Conferência Sul-Americana de Defesa, em Lima, em agosto de 2018: 
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As discussões estão focando em assuntos globais, incluindo derrotar 
redes ilícitas, responder a ataques cibernéticos e crises humanitárias. 
Isso significa que nenhum país ou militares são capazes de resolver 
esses problemas sozinhos. Nós temos que trabalhar juntos, 
compartilhando informações livremente e confiando uns nos outros 
[...] Esta conferência representa o potencial de um hemisfério que 
junta seus recursos e colabora livremente para enfrentar antigos e 
novos desafios [...] Nós temos uma oportunidade ímpar nesta 
conferência de não só construir sobre sucessos do passado mas 
também enriquecer nosso diálogo com experiências recentes 
(FERDINANDO, 2018). 

 

4.1.5  Estado Plurinacional da Bolívia 

 

4.1.5.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 20 – Mapa da Bolívia. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.paises-america.com/mapas/bolivia.htm >. Acesso em: 05 
ago. 2018. 

 

A Bolívia se localiza no centro-oeste da América do Sul, com capital em La 

Paz. Possui área de 1.098.581 km2 e 10,8 milhões de habitantes. Grande parte do 

país (Fig. 20) é ocupado pela Cordilheira dos Andes. A norte e leste, as montanhas 

dão lugar à Floresta Amazônica e ao Chaco. 

A economia da Bolívia é baseada na extração de gás natural (2ª maior 

reserva da América do Sul), estanho e coca. Entretanto, é um dos seus países mais 

pobres. O PIB é de US$ 30,6 bilhões, renda per capita de US$ 2.550,00 e IDH de 

0,667 (ESTADO PLURINACIONAL, 2015). 

 O país tornou-se independente do Império Espanhol em 1825, sob as 

lideranças de Simón Bolívar, do qual herda o nome, e Antonio José de Sucre. 
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 O histórico político da Bolívia é turbulento, com períodos de governos 

autoritários. Desde 2005, é governado por Evo Morales, adepto do Socialismo do 

Século XXI e grande parceiro da Venezuela. 

 Seu governo têm conseguido efetuar certa distribuição de renda e melhorar 

índices sociais, à custa de estatizações, aumento de autoritarismo e perseguições 

políticas, sempre com retórica anti-estadunidense. 

 À semelhança do Peru, é hoje um dos maiores produtores de cocaína do 

mundo, muito em parte devido à instalação de narcotraficantes fugidos da Colômbia. 

 

4.1.5.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 Desde a assunção de Evo Morales e os antagonismos existentes entre a sua 

ideologia e os EUA, a interação militar entre os dois países praticamente cessou. 

 No ano de 2016, o presidente boliviano denunciou as chamadas bases 

estadunidenses na região ao Conselho de Segurança da Nações Unidas (CSNU). 

Segundo ele, após o término do conflito entre a Colômbia e as FARC, os EUA não 

tinham mais motivos para permanecer na região (BOLIVIA WILL, 2016). 

 No mesmo ano, abriu uma Escola Militar “Antiimperialista”, para combater a 

política externa dos EUA, a Escola Juan Jose Torres, em Santa Cruz (Fig. 21). 

Segundo o presidente: “se o Império ensina dominação do mundo a partir de suas 

escolas militares, nós aprenderemos dessa escola a nos libertar da opressão 

imperial” (BOLIVIA OPENS, 2016). 

Figura 21 – Escola Juan Jose Torres. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.theguardian.com/world/2016/aug/17/bolivia-anti-
imperialist-military-school-evo-morales-us >. Acesso em: 05 ago. 2018. 



51 

 

Além disso, em 2017, o Brasil convidou o país a participar do exercício 

América Unida, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, com a participação 

dos EUA. Entretanto, devido à participação do último, a Bolívia decidiu não participar 

(BOLIVIA SAYS, 2017). 

Desta forma, fica clara a intenção do país de se afastar de qualquer forma de  

presença militar norte-americana, fato que não parece querer mudar em futuro 

próximo. 

 

4.1.6  República do Chile 

 

4.1.6.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 22 – Mapa do Chile. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < http://www.paises-america.com/mapas/chile.htm >. Acesso em: 05 
ago. 2018. 

 

O Chile se situa numa estreita faixa de terra que se estende no sentido norte-

sul, a oeste América do Sul, com capital em Santiago. Possui área de 756.096 km2 

e 17,8 milhões de habitantes. O país (Fig. 22) é ancorado na Cordilheira dos Andes, 

possui o deserto do Atacama, ao norte, e a Patagônia, gelada, ao sul. 



52 

 

A economia do Chile é baseada na produção de cobre (maior do mundo), 

além de pescados. O PIB de US$ 277,2 bilhões, renda per capita de US$ 15.230,00 

e IDH de 0,822 (REPÚBLICA DO CHILE, 2015). 

 O país tornou-se independente do Império Espanhol em 1818, com 

importante atuação de José de San Martín e Bernardo O’Higgins.  

 O Chile participou da Guerra do Pacífico (1879-1884), contra Peru e Bolívia, 

dos quais conquistou vastos territórios. O conflito deixou feridas abertas e, até os 

dias de hoje, partes do território chileno são contestadas pelos dois países. 

 No ano de 2014, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) redefiniu as fronteiras 

marítimas entre Chile e Peru e determinou ao primeiro que concedesse ao segundo 

21 mil km² de território marítimo, aumentando os antagonismos entre os países. 

 Já a Bolívia entrou com uma ação na mesma corte, em 2013, na intenção de 

que o Chile negocie uma saída para o mar, ação contestada no mesmo órgão pela 

então presidente chilena Michelle Bachelet. 

O Chile passou por regime militar de 1973 a 1988, sob o comando de Augusto 

Pinochet, acusado de ter sido apoiado pelos EUA. Apesar dos ressentimentos por 

parte de segmentos da sociedade, ele estabeleceu as bases de uma das economias 

mais estáveis da região, com alguns dos melhores índices sociais e forças armadas 

mais bem equipadas. 

Atualmente, o país é governado pelo presidente de centro-direita Sebastián 

Piñera. 

 

4.1.6.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 O Chile é um dos maiores parceiros norte-americanos na região.  

No ano de 2012, os EUA financiaram e ajudaram, mediante acordo, a 

construir um complexo para operações militares em terreno urbano (MOUT, em 

inglês) na base naval do  Forte Aguayo, em Concón, a 90 milhas de Santiago (Fig. 

23). 

O complexo de oito prédios foi feito para fins de treinamento, de acordo com a 

doutrina militar dos EUA, oferecido para militares de diversos países, que envolve: 

treinamento policial, movimentos em comboios, controle de multidões e táticas 

aeromóveis. Além disso, os militares são preparados para lidar com desastres 
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naturais e emergências, especificamente para operações de paz das Nações Unidas 

(ONU). 

O acordo também permite às tropas estadunidenses entrar no Chile quando o 

“Exército Chileno se achar superatarefado por alguma situação de emergência como 

desastres naturais” ou quando apoio humanitário com componente militar for 

necessário, ou quando “cenários de emergência nacional causarem estado de 

exceção e suspensão das garantias constitucionais”. 

Esse acordo suscita desconfiança em setores da sociedade devido à 

experiência anterior de interferência dos EUA em assuntos chilenos, como a 

deposição do presidente eleito Salvador Allende em 1973. Conforme sustenta 

Patricio Labra, ativista chileno: “esse suposto treinamento para paz é uma cobertura 

para preparar forças militares para conter e reprimir reações legítimas da população 

contra situações injustas” (WHITNEY JR, 2012). 

Porém, de acordo com o consulado norte-americano: 

Este é o primeiro projeto desse tipo implantado no Chile, cujo intuito 
é apoiar a capacitação do pessoal encarregado de executar 
operações de manutenção da paz ou de estabilidade civil (FORÇAS, 
2012). 

 

Figura 23 – MOUT site em construção no Chile. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < 
https://www.army.mil/e2/c/images/2012/04/02/241484/original.jpghttps://www.army.mil/article/77044/ar
my_south_builds_peacekeeping_training_mout_site_in_chile >. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

Por volta de 2013, o governo dos EUA já destinara US$ 45 milhões em apoio 

policial e militar para o Chile. A cooperação entre os dois países envolve exercícios 

conjuntos, intercâmbios, participação chilena no treinamento da Guarda Nacional 

dos EUA, e compras militares de quase US$ 1 bilhão em 20 anos. Além disso, o 
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Chile já enviara quase 4 mil soldados para a antiga Escola das Américas, atual Inst. 

para Cooperação em Segurança do Hemisfério Ocidental (WHITNEY JR, 2012). 

Suas forças armadas possuem grande número de material militar dos EUA, 

especialmente quanto à Artilharia e Força Aérea (caças F-16). 

Devido a isso, as duas forças aéreas realizam vários intercâmbios e 

operações conjuntas, como: 

- intercâmbio de administração de serviços médicos entre militares chilenos e 

especialistas da Davis-Monthan Air Force Base, Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, 

Joint Base Andrews, and 12th Air Force, em Santiago, 2018; 

- treinamento de militares da Força Aérea do Chile (FAC) por integrantes da 

12th Air Force, sobre recuperação de aeronaves danificadas por acidentes, em 

Antofagasta, 2018; 

- participação da 12th Air Force na Feria Internacional del Aire y del Espacio, 

em Santiago, 2018, trazendo pela primeira vez na América do Sul o F-35 Lightening, 

além de jatos estado-da-arte como o F-22 Raptor (RANGEL, 2018), o que indica as 

boas relações entre os países. 

Desta forma, verifica-se que o Chile tem excelentes relações com os EUA no 

campo militar, que vão desde a adoção da doutrina norte-americana, equipamento 

militar, até o treinamento conjunto permanente no seu próprio território, perfazendo 

relações sólidas, estáveis e duradouras. 

 

4.2 AMÉRICA PLATINA 

Figura 24 – Mapa da América Platina. 

                                                   

Fonte: Internet. Disponível em: < https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/america-
platina.htm>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
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4.2.1  República da Argentina 

 

4.2.1.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 25 – Mapa da Argentina. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.pinterest.pt/pin/94716398388294999/>. Acesso em: 05 
ago. 2018. 

 

A Argentina se situa no sul da América do Sul, com capital em Buenos Aires. 

Possui área de 2.780.400 km2 e 41,8 milhões de habitantes. O país (Fig. 25) possui 

a Cordilheira dos Andes a oeste, planícies do Chaco ao norte, os pampas, pólo 

agropecuário, ao centro, e a Patagônia ao sul. 

A economia é baseada em minérios, carne e cereais. O PIB de US$ 611,8 

bilhões, renda per capita de US$ 5.090,00 e IDH de 0,808 (REPÚBLICA DA 

ARGENTINA, 2015). 

 O país tornou-se independente do Império Espanhol em 1816, pelas mãos do 

general José de San Martín. 

 Participou da Guerra do Paraguai (1864-1870), fazendo parte da Tríplice 

Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), a qual saiu-se vitoriosa sobre o Paraguai. 

 A Argentina teve experiência política populista no século XX, com o 

peronismo de Juan Domingo e Eva Perón.  
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O país passou por regime militar de 1976 a 1983, quando participou da 

Guerra das Malvinas, em 1982, contra a Inglaterra, na tentativa de retomar as ilhas. 

Os EUA foram acusados de apoiar a Inglaterra, como no campo da inteligência, e 

não defendeu a Argentina.  A derrota no conflito foi o golpe que encerrou o período 

autoritário, além de deixar feridas abertas até hoje, em relação aos EUA, a 

Inglaterra, e aos próprios militares que foram derrotados. 

Nos anos 1990, o país passou pelo governo de Carlos Menem, que buscou 

aproximação com os EUA, inclusive participando da Primeira Guerra do Golfo. 

Recentemente, Néstor e Cristina Kirchner, representantes do Peronismo, 

passaram pela presidência, fazendo parte do cinturão de governos socialistas que 

recentemente dominou a politica na América do Sul. Neste período, as relações com 

os EUA ficaram praticamente alienadas, sendo que a Argentina é hoje o país 

sulamericano com maior índice de rejeição social aos Estados Unidos. 

Atualmente, é governada por Maurício Macri, desde dezembro de 2015, o 

primeiro presidente não-radical ou não-peronista no poder desde 1916, o qual tem 

novamente buscado maior aproximação com os EUA, retomando inclusive iniciativas 

no campo militar. 

 

4.2.1.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 
Já no início de seu mandato, o presidente Macri disse que a Argentina 

precisava modernizar suas FFAA para o século XXI. Pouco depois de  eleito, em 

2015, aprovou a compra de cerca de 2 bilhões de dólares em equipamentos 

militares dos EUA, como caças, blindados e helicópteros, os quais ajudariam a lutar 

contra o terrorismo, no que seria a maior aquisição desde a Guerra das Malvinas. 

Entretanto, esta iniciativa enfrentou protestos populares e a compra ainda não foi 

realizada (ARGENTINA, 2017). Contudo, isso já representou uma mudança de 

paradigma em relação ao governo anterior. 

A Argentina busca aprofundar as relações com os EUA no campo da 

segurança. No corrente ano, a ministra Patricia Bullrich obteve, em Washington, 

compromisso da DEA (Administração para o Controle de Drogas, em inglês) de 

organizar uma força-tarefa conjunta contra o crime internacional e o narcotráfico no 

nordeste argentino, em Posadas, com a presença de analistas de inteligência norte-

americanos. Esta unidade se somará à já existente em Salta, com agentes da DEA. 
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 Além disso, a ministra busca colaboração dos EUA para revitalizar um centro 

de análise na Tríplice Fronteira para determinar qual é o alcance real do Hezbollah 

na região. Segundo o Secretário de Segurança Interna, Gerardo Milman: 

É importante para nosso governo poder colaborar com eles e eles 
conosco. Oferecemos a eles um trabalho conjunto na Tríplice 
Fronteira, e cremos que também vamos poder contar com uma 
representação de outras agências que nos permitam ter uma visão 
mais profunda do que está ocorrendo ali. (COMO EM SALTA, 2018). 
 

Nesse sentido, o encontro do G20 em Buenos Aires, em novembro de 2018, 

está ensejando pedidos de apoio na área de defesa aos Estados Unidos.  

O presidente Macri autorizou, neste intuito, a entrada de militares dos EUA na 

Argentina para realizar exercícios conjuntos, entre 2 e 3 de maio de 2018, 

relacionados ao tráfico de armas de destruição em massa, em ação contestada pela 

oposição, uma vez que esta entrada deveria ser autorizada pelo Congresso. 

Entretanto, segundo o governo argentino, o pessoal envolvido são analistas e 

responsáveis por inteligência, não requerindo portanto autorização do Legislativo 

(TROPAS, 2018). 

Macri requisitou, em 2016, a inclusão da Argentina no State Partnership 

Program, do Departamento de Defesa dos EUA, sendo que a Guarda Nacional da 

Geórgia foi selecionada para estreitar os laços entre os países. Como resultado, 

líderes da Guarda Aérea Nacional desse estado e da 12th Força Aérea (AFSOUTH) 

se reuniram com suas contrapartes argentinas em 2017, no Instituto Nacional de 

Aeronáutica e Medicina Espacial, na Argentina, para trocar conhecimentos e 

experiências sobre seus programas médicos (RANGEL, 2017). 

No ano de 2017, a Argentina comprou 12 aviões Beechcraft Texan II dos EUA 

para substituir os Tucanos no treinamento de novos pilotos. A compra vem dentro do 

processo de modernização da frota. De acordo com o Tenente Coronel da Força 

Aérea norte-americana Patrick Eldridge, chefe associado do Escritório para 

Cooperação em Segurança da embaixada dos EUA em Buenos Aires, em relação à 

compra do Texan II: 

É um extremamente importante primeiro passo na jornada argentina 
de modernizar o hardware de sua Força Aérea em sua contínua 
cooperação com os Estados Unidos. Enquanto a Força Aérea 
Argentina tem pilotos muito habilidosos e uma história de feitos na 
aviação longa e distinta, eles enfrentam limitações de equipamentos 
que precisam ser enfrentadas para que eles continuem a se mover 
com sucesso em direção ao futuro (SZKLARZ, 2017). 
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Além da compra, os países concordaram em estabelecer um intercâmbio 

permanente de pilotos: o norte-americano como instrutor em Córdoba, e o argentino 

como instrutor na base de Vance, em Oklahoma. 

Em outro aspecto, cabe ressaltar que os Estados Unidos já buscaram 

ocupação de espaços na Argentina através de bases de ajuda humanitária, sempre 

sob suspeitas de servirem de bases militares. 

Em 2012, o SOUTHCOM financiou uma dessas bases em Resistencia, no 

Chaco, com galpões e áreas de oficinas. Diante de suspeições de movimentos 

sociais, o então governador Capitanich declarou que se tratava de uma doação sem 

contrapartida e até afirmou estar proibida a presença de forças militares dos EUA no 

local. 

No corrente ano, o governador de Neuquén, Omar Gutiérrez pretende 

prosseguir em projeto semelhante. Uma comitiva de funcionários da embaixada 

visitaram a área do futuro complexo de 2 milhões de dólares, a serem financiados 

pelo SOUTHCOM. A estrutura de 600m² terá oficinas, sala de conferências, sala de 

emergência e heliporto, e estará próximo à autovia norte e ao aeroporto. 

Enquanto fontes opinam que um dos motivos da base seria proteger e vigiar 

os investimentos norte-americanos na planta de gás de Vaca Muerta, o secretário-

geral do governo de Neuquén, Leonel Dacharry, afirma que:  

Não se trata de uma base militar, senão um programa de ajuda 
humanitária para retomar a obra suspensa em 2012 e que consiste 
em um depósito e um prédio de escritórios para coordenação da 
Defesa Civil e outros órgãos contra emergências (ANDRADE, 2018). 

 

 No ano de 2016, os presidentes Macri e Obama entraram em acordo para 

desenvolver um projeto de cooperação militar. Entre os pontos do acordo, está a 

instalação de duas bases militares, onde haveria presença dos EUA: uma na região 

da Tríplice Fronteira e outra em Ushuaia. 

 O projeto têm recebido protestos por parte da sociedade argentina. A primeira 

base, por projetar-se sobre o Aquífero Guarani, e a segunda, sobre a Antártida, duas 

das maiores reservas de água doce do mundo. 

 O governo argentino se justifica alegando que as bases servirão para tarefas 

científicas, e que a base de Ushuaia será uma base logística para apoiar as 

atividades na Antártida.  



59 

 

 No entanto, a opinião não é compartilhada por parte da sociedade. Conforme 

diz a especialista em geopolítica do Centro de Militantes para a Democracia 

Argentina, Elsa Bruzzone: 

Com a desculpa de fins científicos, essas bases sempre são 
instaladas em zonas onde há recursos naturais altamente 
estratégicos: água, terra fértil para produção de alimentos, minerais, 
hidrocarbonetos, biodiversidade [...] Os EUA buscam apertar o certo 
sobre todos os recursos naturais que temos na América (MACRI, 
2016). 

 

 Desta forma, verifica-se que, após anos de afastamento no governo Kirchner, 

a Argentina busca aproximação com os EUA, na tentativa de estabelecer uma 

parceria benéfica em termos de desenvolvimento, em que pese haver protestos por 

parte de sua sociedade, o que atrapalha a referida intenção. 

É possível ainda que, nessa busca, o país se coloque em situação de 

vulnerabilidade, como no campo da inteligência, inclusive em área próxima ao Brasil.  

 

4.2.2  República Oriental do Uruguai 

 

4.2.2.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 26 – Mapa do Uruguai. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.thinglink.com/scene/609878541261078528>. Acesso 
em: 05 ago. 2018. 
 



60 

 

O Uruguai se situa no sul da América do Sul, com capital em Montevidéu, 

situada no banco norte do Rio da Prata. Possui área de 176.215 km2 e 3,4 milhões 

de habitantes. O país (Fig. 26) é coberto por planícies (pampas), com 90% da 

população vivendo em cidades. 

A economia do Uruguai é baseada na pecuária, com destaque para lã e 

carne. Seus índices sociais estão entre os melhores do subcontinente. O PIB é de 

US$ 55,7 bilhões, renda per capita de US$ 5.100,00 e IDH de 0,790 (REPÚBLICA 

ORIENTAL, 2015). 

 O país foi parte dos Impérios Espanhol e Português, conquistando a 

independência definitiva em 1825, com importante atuação de José Gervasio 

Artigas. 

Participou da Guerra do Paraguai (1864-1870), fazendo parte da Tríplice 

Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai), saindo-se vitorioso sobre o Paraguai. 

 No ano de 2017, Uruguai e Argentina tiveram uma crise diplomática pela 

inauguração de uma fábrica de celulose na cidade uruguaia de Fray Bentos, o que 

levou ao fechamento da ponte que liga os países por 4 anos. A decisão da CIJ foi 

favorável aos uruguaios, e hoje os dois países realizam monitoramento conjunto das 

águas. 

 O presidente Tabaré Vasquez foi eleito em 2004, como o primeiro presidente 

de esquerda da história do país. O presidente José Mujica, ex-guerrilheiro, se 

seguiu, fortalecendo o caráter socialista de então. Atualmente, o país é governado 

novamente por Vasquez. 

 Estes últimos governos, apesar de mais amenos em críticas aos EUA, se 

comparados à Venezuela e Bolívia, não procuraram fortalecer as relações 

binacionais, de modo semelhante à Argentina do período. 

 

4.2.2.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 O Uruguai mantêm boas relações no campo militar com os EUA, apesar de 

não ocorrerem atividades em grande número. O país trabalha com a doutrina militar 

norte-americana, além de ser um dos maiores contribuintes para missões de paz do 

subcontinente. 

 Os países realizam exercícios eventuais, como o realizado em 2017 entre o 

571st Mobility Support Advisory Squadron e a Força Aérea Uruguaia, quando nove 
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especialistas ofereceram treinamento em táticas de segurança, manutenção de 

aeronaves, logística e evacuação aeromédica para cerca de 70 militares uruguaios 

(SOUTHCOM, 2017). 

 

4.2.3  República do Paraguai 

 

4.2.3.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

Figura 27 – Mapa do Paraguai. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < 
https://www.suapesquisa.com/paises/paraguai/mapa_paraguai.htm>. Acesso em: 05 ago. 2018. 

 

O Paraguai se situa no centro-sul da América do Sul, com capital em 

Assunção, e não possui saída para o mar. Possui área de 406.752 km2 e 6,9 

milhões de habitantes. O país (Fig. 27) é caracterizado pelos pampas e pelo Chaco, 

sendo que o rio Paraguai é a via comercial mais importante. 

O principal produto de exportação é a soja. O PIB de US$ 29,9 bilhões, renda 

per capita de US$ 1.380,00 e IDH de 0,676 (REPÚBLICA DO PARAGUAI, 2015). 

 O país tornou-se independente do Império Espanhol em 1811, e manteve-se 

isolado até 1840, quando morre o ditador Francia. 

Participou da Guerra do Paraguai (1864-1870) contra a Tríplice Aliança 

(Brasil, Argentina e Uruguai). A derrota no conflito significou a perda de uma saída 
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para o mar e outras porções de território, a morte de grande parte dos homens e 

grande impacto econômico que determinou sua dimensão até os dias de hoje. 

O país passou pela ditadura de Alfredo Stroessner de 1954 a 1989, período 

no qual participou da construção das usinas de Itaipu, com o Brasil, e Yagareté, com 

a Argentina, das quais usufrui de energia abundante nos dias atuais. 

Recentemente, passou por breve experiência socialista com o presidente 

Fernando Lugo. 

A presença de brasileiros em território paraguaio, próximos à fronteira com o 

Brasil, os chamados brasiguaios, têm trazido tensão aos dois países. Essas 

pessoas, muitas proprietários de terras, respondem por 90% da produção de grãos 

do país, e são alvo de ataques de pessoas que defendem melhor distribuição de 

terras e criticam essa alta articipação na economia do país. 

Outro problema que afeta o país atualmente é o crime organizado, atuante 

principalmente na região da Tríplice Fronteira. Na tentativa de dirimir este problema, 

o Paraguai tem buscado parceria com os EUA, para melhorar ações contra-

narcóticos, combater lavagem de dinheiro, tráfico humano, entre outros ilícitos. 

Atualmente, é governado por Horacio Cartes, do partido Colorado, de direita, 

o qual demonstra querer se aproximar dos  Estados Unidos. Como prova, foi o 

terceiro país a abrir embaixada em Jerusalém, seguindo ação do presidente Donald 

Trump. 

 

4.2.3.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 Desde a década passada, se fala sobre a construção de base aérea dos EUA 

no Paraguai, na aeroporto da cidade de Mariscal Estigarribia. Entretanto, a 

instalação encontra-se praticamente abandonada e já houve declaração de ambas 

as partes desmentindo o fato. 

 Cabe ressaltar que a região fica próxima do Aquífero Guarani, uma das 

maiores reservas de água do mundo. 

 De forma semelhante, a mídia chegou a falar que o Paraguai concedera 

imunidade diplomática aos militares norte-americanos. Porém, o país platino apenas 

extendeu a eles, em exercícios, o status equivalente ao pessoal administrativo das 

embaixadas, o que não garantiu qualquer tipo de imunidade civil e administrativa no 

país (UNITED, 2006). 
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 Diante desta recusa do presidente Nicanor Duarte, em 2006, a conceder 

imunidade diplomática aos militares norte-americanos, os países resolveram não 

renovar acordo de cooperação militar para 2007 (PARAGUAI, 2006). 

 Entretanto, as relações entre os países no campo militar prosseguem dentro 

da normalidade. Visitas de alto nível ocorrem regularmente, como a do almirante 

Tidd, Cmt SOUTHCOM, ao presidente Cartes, em 2017, e a do presidente eleito 

Mario Abdo Benítez ao primeiro, em 2018. 

 Os países mantém troca de experiências, como no workshop sobre liderança  

realizado pelo Master Sgt Miguel, oficial da reserva da Guarda Aérea Nacional de 

Massachusetts a 105 oficiais paraguaios, durante 05 dias, em Assunção, 2017 

(SOUTHCOM, 2018). 

 O Paraguai também sedia exercícios como o Fuerzas Comando 2017, no qual 

equipes de Forças Especiais de 20 países, entre elas dos EUA, competem entre si. 

De acordo com o Ten Cel Angel Martinez, do Exército norte-americano, vice-diretor 

de treinamento e exercícios do SOCSOUTH:  

Fuerzas Comando nos permite fortalecer nossas relações e nossa 
habilidade de combater ameaças comuns no nosso hemisfério. 
Nenhum de nós pode enfrentá-los sozinho [...] Então, eu desafio a 
todos a fazer novos amigos, fortalecer relações já existentes e 
procurar construir confiança entre nós (LORENZ, 2017). 

 

Em outro exercício conjunto, desta vez entre Paraguai e EUA, em Assunção, 

2017, um contingente de 45 militares das forças especiais paraguaias participaram 

do chamado Joint Combined Exchange Training (JCET), com 20 militares do 20º 

Grupo de Forças Especiais do Exército dos EUA. A entrada das tropas norte-

americanas com armas e munições foi devidamente autorizada pelo Senado do 

Paraguai, e o objetivo do exercício foi  melhorar as técnicas e táticas na luta contra 

organizações criminosas (PELCASTRE, 2017). 

Assim, verifica-se que o Paraguai têm buscado aproximação com os EUA, 

como no caso acima, na tentativa de resolver graves problemas nacionais, como é o 

caso do crime organizado. Entretanto, não deixa de estar atento ao assédio norte-

americano, e tentar limitar certas garantias. 

 

4.3 GUIANAS E SURINAME 
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Figura 28 – As Guianas e o Suriname. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.resumoescolar.com.br/geografia/economia-da-guiana-
francesa/ >. Acesso em: 03 jun. 2018. 

 

4.3.1  República Cooperativa da Guiana 

 

4.3.1.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

A Guiana se localiza ao norte da América do Sul (Fig. 28), com capital em 

Georgetown. Possui área de 215.000 km2 e 800 mil habitantes, concentrados na 

planície costeira. A maior parte do país é coberta por floresta tropical. 

 A Guiana possui PIB de US$ 3,1 bilhões, renda per capita de US$ 3.750,00 e 

IDH de 0,638. Sua maior fonte de renda são produtos agrícolas como cana-de-

açúcar e arroz (REPÚBLICA COOPERATIVA, 2015). 

 Historicamente, o país foi colônia inglesa desde 1814 até 1966, quando 

obteve sua independência e passou a se aproximar do bloco socialista. 

 Atualmente, a Guiana ganhou soberania sobre uma área marítima disputada 

com o Suriname, potencialmente rica em petróleo. Por outro lado, crescem tensões 

com a Venezuela em torno da região de Essequibo, que ocupa dois terços do país, 

sobretudo após 2015, quando a americana Exxon Mobil descobriu jazidas de 

petróleo em suas águas.  
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 As relações com o Brasil são boas, com assinatura de acordos de defesa e 

mapeamento geológico. Em 2018, os dois países acordaram reforçar esses acordos 

para combater o narcotráfico e os crimes transnacionais. 

 

4.3.1.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

 Os EUA não mantêm nenhuma base militar no país, e as principais atividades 

são de cunho humanitário, como o combate ao HIV. Entretanto, é patente a pressão 

norte-americana para obter condições vantajosas, inclusive no campo da defesa, as 

quais têm ocorrido.   

Assim, no ano de  2001, após quatro anos de pressão, a Guiana assinou o 

Acordo de Cooperação Marítima com os EUA, conhecido como “Ship Rider”, que 

permanece em vigor, e que permite a forças norte-americanas perseguir traficantes 

de drogas nas águas e espaço aéreo guianenses. 

 Em outro caso, o país garantiu imunidade aos militares dos Estados Unidos, 

de forma que não seriam processados por eventuais crimes contra a humanidade na 

Guiana, o chamado “Artigo 98” (GUYANA-US, 2018). 

Existe a possibilidade de atividade militar indireta em meio a outras ações, 

como pode ser verificado em trecho do trabalho do Cel Abreu: 

O Governo dos EUA tem prestado ajuda militar, econômica e 
humanitária ao país, utilizando militares do Comando Sul dos EUA 
em atividades de treinamento e adestramento das Forças de Defesa 
da Guiana, em ações cívico-sociais e em apoio às operações 
antinarcotráfico. Com isso, os militares norte-americanos se 
adestram em operações na selva amazônica guianense (ABREU, 
2002, p.48). 

 

 Os países realizam também, ocasionalmente, exercícios militares formais, 

como o “Fused Response”, de 2012, que envolveu 200 membros das Forças de 

Defesa Guianenses e 300 militares do Comando Sul de Operações Especiais dos 

EUA.  

 Como observação, os sistemas de armas guianenses são na maioria oriundos 

do Pacto de Varsóvia, o que desfavorece a interoperabilidade com os EUA em caso 

de exercícios. 

 Os Estados Unidos mantêm um oficial de ligação do Comando Sul dos EUA 

junto às Forças de Defesa da Guiana, enquanto os guianenses mantêm adidos 
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militares junto à embaixada norte-americana (SIGNORINI, 2004). 

 

4.3.2  República do Suriname 

 

4.3.2.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

O Suriname se localiza ao norte da América do Sul, com capital em 

Paramaribo. Possui área de 164.000 km2 e 500 mil habitantes. A maior parte do 

país é coberta por floresta tropical e existem muitos rios, lagos e pântanos. 

 A Guiana possui PIB de US$ 5,2 bilhões, renda per capita de US$ 9.260,00 e 

IDH de 0,705. Sua economia é baseada na extração de ouro e bauxita. 

 Historicamente, o país foi colônia holandesa desde 1815 até 1975, quando 

obteve sua independência. 

 No ano de 1980, o tenente-coronel Bouterse deu um golpe de estado e 

governou uma ditadura até 1987. Em 1999, a Holanda condenou Bouterse (que 

governa o país atualmente) por narcotráfico, mas o Suriname não o extraditou. Esse 

fato levou à forte rejeição internacional e à suspensão da ajuda financeira holandesa 

em 2012. 

 Em 2013, o país ingressou no Mercosul como Estado associado. 

 No mesmo ano, o filho de Bouterse foi indiciado por tráfico de drogas e armas 

e ligações com o grupo libanês Hezbollah, considerado terrorista pelos norte-

americanos (REPÚBLICA DO SURINAME, 2015). 

 

4.3.2.2  Presença Militar Norte-Americana no País 

 

À semelhança da Guiana, o Suriname sofre influência dos EUA, que se valem 

de atividades humanitárias e apoio financeiro para garantirem presença no território 

e no campo político.  

Desde o estabelecimento de governo democrático até os dias de hoje, os 

EUA provê treinamento para oficiais surinameses, para esquadrões anti-drogas e 

polícia militar, de forma a formar parceria no combate às drogas, tráfico de pessoas 

e lavagem de dinheiro.  

Nesse sentido, desde 2000, os EUA também doam equipamentos à polícia 

local, como computadores, veículos e rádios, tendo trabalhado inclusive com o 
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Ministério da Defesa para executar projetos humanitários e de saúde (SECURITY, 

2018). 

Os países também realizam ações cívico-sociais envolvendo militares, como 

a parceria entre uma equipe da Guarda Nacional da Dacota do Sul, especializada 

em carpintaria e construção, e o Exército do Suriname (Fig. 29), que renovaram uma 

escola com 450 alunos (ROMERO, 2017). 

 

Figura 29 – Guarda Nacional da Dacota do Sul em ações cívico-sociais. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.resumoescolar.com.br/geografia/economia-da-guiana-
francesa/ >. Acesso em: 03 jun. 2018. 

 

Em outro caso, militares de diversos serviços norte-americanos viajaram ao 

Suriname para o exercício New Horizon, uma missão de cooperação com o governo, 

que forneceu treinamento militar e melhorou a vida de cidadãos. Tropas como 

engenheiros do U.S. Air Force’s 820th Red Horse e Marine Reserve’s Marine Wing 

Support Squadron 472 participaram da construção de duas escolas e duas clínicas 

médicas. Enquanto isso, pessoal médico prestou apoio de saúde à população local,  

com MEDRETES (TURNER, 2011). 

Este apoio social estadunidense é caracterizado pelo Cel Abreu, em seu 

trabalho: 

O Governo dos EUA doou, no final de 2001, equipamentos de uso 
hospitalar no valor aproximado de quinhentos e setenta mil dólares. 
Em contrapartida, o Governo surinamês estuda duas propostas de 
intercâmbio oferecidas pelos norte-americanos, para o corrente ano: 
uma ACISO na região de Marowijne e um exercício conjunto em 
território do Suriname, envolvendo lançamento de pára-quedistas e 
emprego de forças especiais (ABREU, 2002, p.49). 

 

A presença norte-americana no país para combater o narcotráfico também gera 
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certa ingerência,  como a instalação de um sistema de radar para controlar os vôos 

clandestinos no país e o remodelamento da infra-estrutura aeronáutica, incluindo a 

construção de pista de pouso para aeronaves (SIGNORINI, 2004). 

Cabe ressaltar que os EUA também vêem o Suriname como um potencial 

campo de testes em ambiente de selva, como atesta a proposta feita em 2007 pelo 

secretário de Defesa Robert Gates, para o estabelecimento de uma base no país 

para testar os novos veículos militares da General Dynamics Combat Systems 

(BANDEIRA, 2010).  

A presença estadunidense em território surinamês se faz ainda através da 

presença de um adido militar junto a sua embaixada e um oficial de ligação do 

Comando Sul dos EUA junto às Forças Armadas do Suriname (SIGNORINI, 2004). 

 

4.3.3  Guiana Francesa 

 

4.3.3.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

A Guiana Francesa se localiza ao norte da América do Sul, com capital em 

Caiena. É um Departamento Ultramarino Francês, que possui área de 83.000 km2 e 

255 mil habitantes, concentrados no litoral. A maior parte do país é coberta por 

floresta tropical e o interior só é acessível por rios (GUIANA FRANCESA, 2015). 

 A Guiana Francesa possui PIB de US$ 2,2 bilhões, renda per capita de US$ 

12.165,00 e IDH de 0,862. O Departamento possibilita boa renda ao Governo 

Francês pelo aluguel de uma base de lançamento de foguetes pelo Centro Espacial 

de Kourou, além de possibilitar o lançamento dos foguetes ARIANE. 

 Historicamente, a região já passou pelos domínios inglês, holandês e 

português, até passar para o francês em 1817. 

 Em relação ao Brasil, em 2008, o País e a França discutiram como combater 

o contrabando de ouro no território. Em 2011, foi construída uma ponte sobre o rio 

Oiapoque. No entanto, sua inauguração ocorreu apenas em 2017, ligando o Brasil à 

União Européia por via terrestre. 

Além disso, a Guiana Francesa se situa geograficamente em posição 

estratégica para o Brasil, junto à Foz do rio Amazonas.  

 

4.3.3.2  Presença Militar Norte-Americana no País 
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Não há presença militar norte-americana relevante no país, uma vez que se 

trata de território francês, país aliado dos EUA e membro da OTAN. 

 

4.4 ATLÂNTICO SUL 

 

4.4.1  Aspectos Gerais Relevantes 

 

 O Atlântico Sul é a porção do oceano Atlântico (Fig. 30) limitada a norte pela 

Linha do Equador, a sul pela Antártida, a leste pelo continente africano e a oeste 

pela América do Sul, com destaque para a costa brasileira, sendo que contra-

corrente Equatorial Norte divide o Atlântico em Norte e Sul (ATLANTIC, 2018). 

 

Figura 30 – O Atlântico Sul. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.pmfias.com/atlantic-ocean-currents-sargasso-sea-gulf-
stream-north-atlantic-drift-benguela-current/>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

 

Historicamente, a região foi de grande importância econômica e estratégica.  

Ao longo de vários séculos, foi a maior rota do comércio de escravos da África 

para as Américas, a qual sustentou economias coloniais como a de Portugal. 

Até a abertura do Canal do Panamá, era a principal rota de passagem do 

oceano Atlântico para o Pacífico, sendo então de grande importância para os 

Estados Unidos. 

Nos últimos três séculos, foi a principal rota de  ligação da Inglaterra para seu 

Império Colonial na Índia, passando pelo sul da África (cabo da Boa Esperança). 
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Esse motivo histórico motivou os ingleses a conquistar várias possessões no 

Atlântico Sul, o chamado “colar de pérolas da Coroa”, para resguardar seus 

interesses (McALEER, 2015). 

Entretanto, a importância da região diminuiu ao longo do século XX, devido a 

fatores como a dissolução do Império Colonial Inglês, a já citada abertura do canal 

do Panamá e a constituição das principais rotas de comércio mundiais fora de seu 

eixo, conforme pode ser visto na Figura 31, na qual a maior parte do comércio 

mundial atual é representada na região Norte. 

Não obstante, até hoje, o Atlântico Sul beneficia economicamente suas 

nações vizinhas de várias maneiras, seja pela indústria da pesca, pela oferta de 

petróleo, campos de gás ou turismo. Sua importância para a economia mundial atual 

decorre das rotas de transporte transatlânticas e por comportar grande rede de 

cabos submarinos de comunicação. 

 

Figura 31 – Densidade de tráfego marítimo mundial. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: < https://www.quora.com/Which-ocean-is-the-busiest-
shipping-route-in-the-world>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

 

4.3.2  Presença Militar Norte-Americana na Região 

 

Recentemente, após os atentados de 11 de setembro e a nova ameaça 

terrorista, os Estados Unidos identificam a ascensão de novos pólos globais ou 

regionais de poder que podem ameaçar sua liderança global. Para BATTAGLINO, 
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(2009), inicia-se a busca pela Integrated Global Presence, baseada em um 

crescente número de bases no exterior através da expansão dos Comandos 

Unificados Combatentes.  

Com isso, houve uma mudança de doutrina estadunidense para o Atlântico 

Sul, que se deu em três ações: o restabelecimento da Quarta Frota, em julho de 

2008, o fortalecimento do United States Southern Command (Southcom) e a criação 

do Africom, em outubro de 2008. Assim,  “percebe-se que os Estados Unidos 

completaram o estabelecimento de sua capacidade global de projeção de forças” 

(BATTAGLINO, 2009, p.37). 

Ainda segundo o supracitado autor, a reativação da Quarta Frota insere-se na 

estratégia dos Estados Unidos de efetuar a ocupação e o controle dos denominados 

espaços comuns. Tal conceito diz respeito às áreas que não pertencem, a princípio, 

a país algum, mas que dão acesso a todo resto do globo. 

A Quarta Frota é a grande representante da presença militar dos EUA no 

Atlântico Sul. É enquadrada pelo SOUTHCOM e é responsável pelos navios da 

Marinha, aeronaves e submarinos operando no Caribe, nos oceanos Atlântico e 

Pacífico, em torno das Américas Central e do Sul (Fig. 32). 

 

Figura 32 – Área de responsabilidade do SOUTHCOM e Quarta Frota. 

 

Fonte:Internet.Disponívelem:<http://www.southcom.mil/MEDIA/IMAGERY/igphoto/20016400
93/>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
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O objetivo oficial da IV Frota é manter o acesso, aumentar a 

interoperabilidade e construir parcerias que fomentem a segurança regional, unidade 

e estabilidade de sua área de responsabilidade. Entretanto, foi reativada no 

momento em que o Brasil adquiria maior proeminência no cenário internacional, e 

eram descobertas jazidas de pré-sal, o que leva a crer que o motivo de sua 

presença é, em grande parte, geopolítico, de dissuasão. 

A presença dos Estados Unidos nesta parte do Atlântico têm sido relevante 

regionalmente. Como exemplo de projeção, os Estados Unidos foram o país que 

mais contribuiu para as buscas ao submarino argentino A.R.A. San Juan, 

desaparecido em novembro de 2015. Valendo-se de sua capacidade logística, 

tecnológica e operativa, enviaram, entre outros meios, aviões P-8 da US Navy, dois 

aviões C-17 Globemaster III e um C-5M Super Galaxy com equipamentos capazes 

de realizar buscas submarinas, como uma câmara de resgate e um veículo 

submarino remotamente controlado (Fig. 33), a Comodoro Rivadavia, na Argentina. 

Assim, demonstraram alta capacidade de mobilização e dissuasão (LAPEDOTA, 

2017). 

 

Figura 33 – Aeronave C-5M Galaxy com equipamentos de resgate. 

 

Fonte: Internet. Disponível em: http://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-
ARTICLES/Article/1379412/mobility-aircraft-deliver-us-navys-undersea-rescue-capabilities-to-
argentina/>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

 

Além disso, é importante ressaltar que os Estados Unidos compartilham a Ilha 

de Ascensão com a Inglaterra, onde têm uma base aérea e uma das cinco estações 
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terrenos do sistema GPS. A ilha é de grande dimensão, montanhosa, mas possui 

aeroporto com pista de 1500 metros, fator importante para projeção de forças. 

 Em caso semelhante,  

Instalaram um avançado sistema de vigilância radar em São Tomé e 
Príncipe, a fim de monitorar o Golfo da Guiné e realizam, também no 
Golfo, desde 2011, um exercício naval multinacional de patrulha e 

inspeção naval, denominado Obangame Express (OLIVEIRA, 2010). 
 

A posição geográfica privilegiada do Brasil em relação ao Atlântico Sul é 

reconhecida e desejada pelos EUA. Além do caso histórico da utilização do Saliente 

Nordestino na Segunda Guerra Mundial, já abordado neste trabalho, outros fatos 

modernos comprovam a tese: 

 No ano de 2017, A US Navy entrou em acordo com o Brasil para, a partir da 

Base Aérea do Galeão, operar com um Boeing P-8 Poseidon de Jacksonville, 

Flórida, com 20 militares para executar missão de vasculhamento e resgate 

internacional ao navio coreano Stella Daisy. Operar a partir do Brasil permitiu aos P-

8 permanecer sobre a área de busca por mais tempo em apoio ao esforço 

internacional (NAVY DEPLOYS, 2017).  

Além disso, o Comando Aéreo de Mobilidade (AMC) dos Estados Unidos já 

demonstrou ter interesse em uma base aérea no Recife para garantir o 

reabastecimento de aeronaves do tipo C-17, um avião de transporte de carga de 

grande capacidade, em eventuais operações militares na África, Oriente Médio, 

Sudeste da Ásia e Oceania. A rota aérea através do Atlântico Sul para essas áreas 

passaria pelo Saliente Nordestino, conforme verifica-se no documento Global en 

route strategy do AMC: 

USSOUTHCOM [Comando Sul dos EUA] também tem 
considerado [julga importante] o acesso ao aeroporto de Recife, 
Brasil. Um C-17 [trata-se de uma grande aeronave de transporte] 
poderia partir desse local e, com combustível disponível em terra, 
cobrir aproximadamente a mesma área que um C-17 sem 
reabastecimento a partir de Ascensão [Ilha do Atlântico em frente ao 
nordeste brasileiro]. No entanto, o relacionamento político com o 
Brasil não é propício para os acordos necessários (UNITED 
STATES, 2009, tradução nossa). 

 
 

Segundo LOPES, 2017, a definição das fronteiras nacionais ainda não foi 

concretizada no Atlântico, havendo uma parte da plataforma continental ainda não 

reconhecida pela ONU como parte dos limites nacionais do Brasil (Fig. 34). Além 

disso, os Estados Unidos ainda não ratificaram a Convenção da Jamaica (1982), 
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que reconheceu a soberania dos países na exploração de sua Zona Econômica 

Exclusiva.  

Figura 34 – Águas brasileiras não reconhecidas pela ONU. 

 

Fonte: MATURANA, 2017. 

 

 Desta forma, verifica-se que a presença militar dos EUA no Atlântico Sul é 

grande, especialmente depois da reativação da Quarta Frota Naval.  

Verifica-se ainda que o país possui um grande poder de projeção de forças, e 

têm interagido com países da região, muitas vezes de forma construtiva, angariando 

boas relações. 

Com isso, os EUA ocupam espaços nessa sua área de interesse, ao mesmo 

tempo em que estão próximos de recursos estratégicos do Brasil. 

Os reflexos destes fatos serão discutidos no próximo capítulo. 
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5  REFLEXOS PARA O BRASIL 

 

 Diante do exposto, é possível analisar reflexos da presença militar dos EUA 

para o Brasil, no intuito de responder ao problema do presente trabalho. Para 

organizar o raciocínio, a análise foi dividida nos campos do poder. 

 

5.1 CAMPO POLÍTICO 

 

A América Andina é a região com a maior presença militar norte-americana, 

apesar de ausente na Venezuela e Bolívia, por questões ideológicas. 

A Colômbia têm necessitado do apoio norte-americano para resolver graves 

problemas internos, como o narcotráfico e a atuação das FARC, e encontrou forças 

com o advento do Plano Colômbia. Isso gerou muitos dividendos políticos aos EUA, 

que têm no país um representante dos interesses norte-americanos e uma porta de 

entrada na América do Sul, diminuindo a influência política brasileira na região. 

Além disso, a entrada do país na OTAN representa mudança de patamar em 

sua aliança com os EUA. Caso a Colômbia seja efetivada como membro pleno do 

órgão, significa que terá participação em traçar políticas globais no âmbito da 

Defesa, e que a OTAN poderá aumentar suas ingerências na região, em questões 

que atentem contra a soberania colombiana. Esse fato coloca o Brasil em alerta, 

pois equivale a uma alteração no equilíbrio político regional, e exige que se 

aumentem os estudos e análises sobre o assunto em todos os setores, como o 

acadêmico, diplomático, executivo e legislativo, para prever possíveis impactos, 

traçar estratégias e verificar quais seriam as melhores políticas a serem adotadas 

visando proteger o Brasil e ainda manter sua influência regional.  

Ademais, diante das ingerências dos Estados Unidos nesse país andino, 

tendo como pano de fundo o combate ao narcotráfico, é importante que o Brasil não 

descuide das políticas de combate a esses ilícitos e do controle das fronteiras, sob 

pena de ser acusado de incapacidade e abrir brecha para futuras intervenções 

norte-americanas. 

Por outro lado, a presença militar dos EUA também provoca aumento de 

tensões nos países, como as ocorridas pelo mau comportamento de soldados e 

limitações na pesca no Equador, o que acaba por gerar pressões políticas 

desfavoráveis, como a revogação do uso da base militar de Manta. Esse 
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distanciamento entre Equador e EUA, além do já existente para com Venezuela e 

Bolívia, significa uma oportunidade para o Brasil aproveitar os antagonismos ora 

existentes, verificar compatibilidades políticas e se afirmar na região. 

Assim, como reflexo dos antagonismos recentemente gerados, os EUA têm 

procurado não interferir na soberania dos países da região. Porém, cabe ressaltar 

que os excessos norte-americanos no caso de Manta, bem como a liberdade de que 

o país goza nas bases venezuelanas demonstram que o Brasil deve estar sempre 

atento aos termos de futuras parcerias, especialmente agora que o País negocia 

com os Estados Unidos a utilização da base de Alcântara, no Nordeste. 

A presença militar dos EUA, sendo geralmente bem aceita e mais difundida 

em países andinos como Peru e principalmente Colômbia e Chile, onde existem 

vários exercícios conjuntos, presença estável de militares e até centros de 

treinamento conjuntos, aproxima esses países da esfera norte-americana de 

influência. Como resultado, é importante que o Brasil intensifique sua política de boa 

vizinhança nessa região através de ações em diversas áreas, e realize visitas de 

líderes políticos de todos os níveis para verificar oportunidades de aproximação e 

interação, sob o risco de perder a liderança regional. 

Em relação à América Platina, a presença militar dos EUA ocorre em menor 

grau que na Andina. No Uruguai e Paraguai, ocorrem exercícios conjuntos e 

intercâmbios, mas não há aparentemente apoio para abertura de base militar ou 

presença permanente de militares dos EUA. Quanto à Argentina, têm ocorrido 

aproximação política, inclusive com abertura para unidades de combate conjunto ao 

crime internacional e narcotráfico e revitalização de centro de análise contra o 

terrorismo na Tríplice Fronteira. 

Esses fatos podem ter diferentes reflexos para o Brasil. Por um lado, levanta 

alerta para possível crescimento do número de forças estadunidenses na fronteira 

sul. Por outro, pode ser benéfico, pois é certo que os EUA forneceriam apoio político 

e material ao Brasil para o combate ao crime organizado, o qual vêm se fortalecendo 

e apresentando desafios para as forças de segurança do País, especialmente na 

forma do Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Em relação às Guianas e Suriname, verifica-se que os EUA exercem grande 

pressão nos governos locais, geralmente atingindo seus objetivos. Essa pressão 

decorre da própria presença da Quarta Frota próximo ao litoral, como de apoio 

militar às estruturas sociais dos países, como no Suriname, o que pode gerar dívidas 
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políticas. Assim, o Brasil sempre terá dificuldades em impor sua agenda regional, 

caso seus interesses se choquem com os dos norte-americanos. 

Em relação ao Atlântico Sul,  o Brasil necessita lidar com o constante fator de 

dissuasão que a simples presença da Quarta Frota impõe aos países da região. 

Além disso, vale ressaltar que os EUA não reconhecem a soberania brasileira em 

toda a pretensa Zona Econômica Exclusiva, o que ainda pode gerar atritos políticos, 

que terão em sua retaguarda o poder militar presente nessa parte do Atlântico. 

Assim, o Brasil deve reforçar sua participação e argumentação nos diferentes 

fóruns internacionais para fortalecer sua tese de soberania. 

Em outra análise, a presença militar dos EUA em todas essas regiões pode 

lhe gerar dividendos positivos, ou dívidas políticas, que tornem diversos países 

favoráveis a futuro processo de integração sob sua égide, semelhante à proposta da 

ALCA, dificultando em muito qualquer tentativa brasileira de liderar o subcontinente.  

O mesmo pode ocorrer quanto ao apoio regional à pretensão brasileira de 

ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), ou seja, esse apoio ser influenciado pelos EUA. Assim, cabe ao Brasil 

analisar quais as melhores políticas a serem adotadas tanto regionalmente quanto 

para com os EUA, seja de aproximação ou afastamento, porque tal pretensão no 

CSNU só será viabilizada com apoio estadunidense. 

 

5.2 CAMPO MILITAR 

 

No campo militar, a presença dos EUA é grande na América Andina, com 

destaque para Colômbia, Chile e Peru, como visto anteriormente. 

A participação em exercícios conjuntos nessa região e a larga presença em 

bases colombianas, muitas delas em ambiente de selva, permitem que os militares 

norte-americanos “palmilhem” essa área que tem as mesmas características da 

Amazônia brasileira, como ocorre em parte do território da Colômbia, Equador e 

Peru. Evidentemente, as tropas norte-americanas se utilizam de GPS e cartas, e se 

tornam cada vez mais familiarizadas com o terreno e aclimatadas ao ambiente 

operacional, reduzindo a vantagem militar que o Brasil teria de início em caso de 

conflito, exigindo ainda melhor adestramento das tropas brasileiras. 

Em outra análise, o Plano Colômbia permitiu o fortalecimento das Forças 

Armadas Colombianas, que têm se modernizado por meio dos recursos norte-
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americanos, o que exige constante adestramento e melhoria de equipamentos 

militares por parte do Brasil, sob o risco de ser superado militarmente. 

Quanto à América Platina, têm havido interesse em parcerias com os EUA no 

campo da defesa, para o combate ao terrorismo e ilícitos, como na Argentina e 

Paraguai. Os Estados Unidos possuem grande experiência nessas áreas, grande 

banco de dados que pode ser compartilhado, muito conhecimento do funcionamento 

de redes criminosas (como o Hezbollah na Tríplice Fronteira) após anos da guerra 

ao narcotráfico e da Guerra ao Terror, e dispõem de muita tecnologia. Assim, apesar 

dos cuidados que a presença estadunidense próximo à fronteira impõe ao Brasil, é 

também uma oportunidade de ganho de “know-how” e parceria no campo da 

inteligência, que pode ajudar o País a garantir sua segurança interna e nacional. 

A experiência norte-americana pode ser aproveitada também no campo das 

operações interagências, tendo em vista que essa é a especialidade da FT Cj Sul 

INTERAGÊNCIAS, parte do SOUTHCOM. Assim, seria interessante ao Brasil propor 

e realizar intercâmbios para se aperfeiçoar nesse tipo de operação. 

Em relação às Guianas e Suriname, destaca-se possuírem o mesmo 

ambiente operacional da Amazônia brasileira, o que possibilita bom treinamento 

para militares norte-americanos em caso de exercícios ou intercâmbios.  

Destaca-se ainda a Guiana Francesa, território ultramarino da França, que é 

grande aliada dos EUA e parceira na OTAN,  o que dissuade em muito o Brasil a 

realizar qualquer hostilidade para com esse território. Além disso, isso significa que a 

qualquer momento a França pode inserir equipamentos e armamentos de alta 

tecnologia próximos ao território nacional, levando o Brasil a aumentar sua atenção 

e capacidade de carrear meios de alta tecnologia e dissuasão para essa fronteira. 

Em relação ao Atlântico Sul, a presença da Quarta Frota tem grande impacto 

sobre a segurança nacional, principalmente em relação à Marinha do Brasil (MB). 

Uma vez que os EUA possuem enorme poder naval, com equipamentos de alta 

tecnologia, como submarinos nucleares, a MB estaria praticamente cercada em suas 

bases em caso de conflito com os EUA. Assim, é fundamental que o País aumente 

sua capacidade de defesa aérea e naval, com o máximo de tecnologia nacional, 

para contrapor-se à essa ameaça. Isso significa sustentar o desenvolvimento do 

submarino nuclear brasileiro e os projetos de renovação da frota, como no caso das 

corvetas, garantindo os orçamentos previstos para esses projetos. 
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Agora, em análises que valem para todos os países em questão na América 

do Sul, verifica-se que em bases ou durante exercícios conjuntos ou operações reais 

de combate a ilícitos, os EUA se utilizam de sensores, meios de detecção radar e 

vasculhamento, muitas vezes embarcados em vetores aéreos, como na Colômbia, 

que podem perfeitamente ser usados para fins militares. 

Isso serve de alerta para as Forças Armadas Brasileiras, pois parece óbvio 

admitir que os EUA conseguiram, ao longo do tempo, mapear e levantar dados de 

inteligência sobre toda a área acessível aos seus sensores, incluindo o território 

brasileiro. Outro alerta vai para o setor de guerra eletrônica (GE) das FFAA 

brasileiras, que necessita possuir equipamentos no estado-da-arte, de preferência 

de tecnologia nacional, pois, em caso de necessidade, precisarão se contrapor aos 

mais modernos meios de GE existentes no mundo, e que estarão próximos às 

fronteiras brasileiras. 

Ainda, essa presença dos EUA próximos à fonteira com o Brasil, em todas as 

regiões mencionadas, serve de incentivo para que o País mantenha operações e 

programas de controle aeroespacial e monitoramento das fronteiras, como o 

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Sistema de Vigilância da Amazônia 

(SIVAM), programas Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria, operações Ágata e 

Sentinela.  

Por outro lado, o Brasil pode ser valer da presença das tropas norte-

americanas para realizar exercícios conjuntos, como o AMAZONLOG 2017, e 

ganhar expertise para formulação de doutrina em setores como a logística. 

Em outro aspecto, a venda de equipamentos norte-americanos para diversos 

países da região, como Colômbia, Chile e Argentina, aumenta a dependência de 

utilização de armamentos norte-americanos, diminui o mercado para produtos 

brasileiros de Defesa, e até faz com que ocorra a substituição de produtos 

brasileiros por estadunidenses. Isso diminui a influência militar do Brasil na região e 

exige que a indústria militar brasileira se aperfeiçoe e se desenvolva ainda mais, 

para sobreviver diante da concorrência. 

 

5.3 CAMPO ECONÔMICO  

 

Na América Andina, particularmente na Colômbia, os norte-americanos 

fornecem ajuda financeira e de equipamentos, no contexto dos planos Colômbia e 
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Paz Colômbia, algumas vezes a custo zero, o que faz com que passem a usar 

armamento americano, diminuindo o mercado para produtos brasileiros, bem como a 

possibilidade de influência econômica do Brasil. 

Ainda nesse país, a Organização Mundial da Saúde acusou a fumigação 

aérea com glisofato nas plantações de coca e de papoula de provocar danos à 

saúde, uma vez que espalham substâncias pelo solo e lençol freático. Este tipo de 

dano já está sendo sentido em partes da Colômbia e podem extrapolar as fronteiras 

do país, afetando as águas e recursos naturais dos países vizinhos, principalmente o 

Brasil. 

Cabe ressaltar que influência dos EUA na região ocorre de diversas maneiras, 

como no caso da Venezuela. No ano de 2006, os EUA vetaram a venda de aviões 

da EMBRAER para o país, por utilizarem tecnologia norte-americana. Este fato pode 

ocorrer nos dias de hoje, se for do interesse de Washington, impedindo empresas 

brasileiras de fazer negócios e prejudicando a economia brasileira.  

Em outra análise, a forte presença militar dos EUA no Chile, Colômbia e Peru, 

aproxima os países de tal forma que torna mais viável projetos de integração 

econômica. Esses três países sul-americanos já são membros do bloco econômico 

Aliança do Pacífico, fundado em 2012, tendo o Equador e Paraguai como países 

observadores. Assim, a referida aproximação pode viabilizar outros projetos com a 

participação dos EUA, como a ALCA, atrapalhando os planos brasileiros de 

liderança econômica regional e exigindo renovados esforços do País para assegurar 

sua projeção econômica. 

Em relação à América Platina, a venda de material militar equivale a uma 

aproximação no campo econômico, como na Argentina, onde os governos 

acordaram na venda de aeronaves Texan II para a Força Aérea, em substituição aos 

aviões brasileiros Tucanos. Com isso, o Brasil perde mercado e deixa de fornecer 

peças de reposição, outra grande fonte de renda. 

O assédio dos EUA a áreas próximas a recursos naturais da Bacia Platina 

têm levantado suspeitas sobre os reais interesses do país na região, como no caso 

da já acordada base na região da Tríplice Fronteira, na Argentina, próxima ao 

Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do mundo. As mesmas 

suspeitas recaem sobre o aeroporto na cidade de Mariscal Estigarribia, no Paraguai, 

embora desativado. 
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Assim, em caso de escassez futura, os EUA já teriam fontes de recursos 

naturais da região mapeadas, com tropas próximas, com capacidade de reclamá-las. 

Desta forma, é importante que o Brasil esteja atento, pois muitos desses recursos 

são compartilhados com os países vizinhos e se estendem ao território brasileiro. 

 O mesmo raciocínio pode ser feito para a região das Guianas e Suriname, 

em relação à Selva Amazônica. 

 Em relação ao Atlântico Sul, a presença militar dos EUA ameaça diretamente 

o controle sobre as reservas de petróleo do Pré-Sal. Aliás, a reativação da Quarta 

Frota coincidiu com a descoberta dessas reservas. 

 Tendo em vista as previsões de que as reservas petrolíferas mundiais durarão 

por apenas mais 53 anos, pode-se supor que a cobiça por esses recursos crescerá 

até lá. Assim, caso os EUA necessitem desse recurso para sustentar sua economia, 

pode-se supor que utilizarão de força militar para garanti-lo, em regiões como o Pré-

Sal brasileiro. Isso significaria grande abalo na economia nacional, prejudicando o 

desenvolvimento brasileiro e exigindo que, desde já, se fortaleça o poder naval 

nacional em defesa desses recursos. 

 Por outro lado, há que se ressaltar as oportunidades de negócios e parcerias 

para com os norte-americanos, como ocorrido recentemente entre a Boeing e a 

EMBRAER. No mês de julho do corrente ano, as empresas assinaram um acordo de 

intenções para formar uma joint venture na área de aviação comercial da companhia 

brasileira, avaliada em US$ 4,75 bilhões (LAPORTA;MELO, 2018).  

 O acordo abre brechas para compartilhamento de novas tecnologias e 

abertura de mercado para a empresa de origem nacional, o que pode contribuir para 

o desenvolvimento da economia brasileira. 

 

5.4 CAMPO PSICOSSOCIAL 

 

Na América Andina, a presença militar dos EUA geralmente agrada parte da 

sociedade e causa insatisfação em outra parte.  

A participação é considerada positiva por amplos setores sociais do Peru, 

Chile e Colômbia, país este no qual os EUA ajudaram a combater o narcotráfico e a 

guerrilha, trazendo mais paz e estabilidade à sociedade. 
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Porém, é considerada negativa em amplos setores sociais da Venezuela, 

Bolívia e Equador, devido à propaganda anti-americana propagada pelos seus 

governos e por excesso de ingerências cometidas por militares. 

Assim, a maior ou menor aceitação dos EUA dá a medida do espaço que o 

Brasil tem para influenciar as sociedades dos países sul-americanos e buscar sua 

liderança regional. 

Na América Platina, os EUA têm buscado diminuir o preconceito para 

consigo, através de atos humanitários e de apoio, como a ajuda militar de resgate ao 

submarino argentino San Juán. Atitudes pró-ativas como esta, que contam com 

apoio da Quarta Frota sempre que possível, podem reverter o sentimento de 

aversão aos EUA, reduzindo  mais uma vez a liderança e proeminência brasileira na 

região. 

Quanto às Guianas e Suriname, os norte-americanos realizam muitas 

atividades em prol da população com efetivos militares, como os MEDRETES e a 

construção de instalações públicas no Suriname. Desta forma, aumentam a 

receptividade e angariam a simpatia dos povos da região, diminuindo a liderança 

brasileira na área e suscitando maiores esforços de aproximação por parte do Brasil. 

De modo geral, os EUA tem enorme potencial de contribuir com os países de 

toda a região no campo social, como em situações de calamidade pública, desastres 

naturais, epidemias, campanhas de vacinação e apoio sanitário. Esse potencial 

decorre da facilidade em mobilizar grandes efetivos e eficientes meios militares em 

curto espaço de tempo. Isso contribui em muito para melhorar a imagem do país em 

momentos de comoção nacional, contribuindo para a sua liderança regional. 

Cabe lembrar ainda a discussão de autonomia e proteção de povos indígenas 

do Brasil, causa que chega a ser defendida por artistas, políticos e jornalistas norte-

americanos. Caso a sociedade dos EUA abrace a causa indígena e esses povos 

decidam se aproximar dos Estados Unidos, isso poderia significar uma dificuldade 

para o Brasil exercer sua soberania. 

 

5.5 CAMPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 

Em toda a região, com destaque para Colômbia, Chile e ultimamente 

Argentina, a venda de armamentos e equipamentos norte-americanos, muitos deles 

com grande tecnologia e de ótima qualidade, diminui o mercado para produtos 
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brasileiros, fazendo com que a Indústria Nacional de Defesa necessite investir mais 

em ciência e tecnologia, para criar produtos que possam rivalizar com aqueles. 

O poderio naval dos EUA atualmente presente no Atlântico Sul exige que o 

Brasil continue a investir em pesquisa aplicada ao campo militar. É o caso do 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) da Marinha do Brasil, que 

prevê a construção de um submarino nuclear e outros convencionais. Esse tipo de 

investimento é fundamental para reduzir a distância tecnológica entre as forças e 

aumentar o poder de dissuasão nacional. 

O mesmo ocorre em relação aos meios de Guerra Eletrônica empregados 

pelos EUA em suas operações e instalações em toda a região. É fundamental o 

investimento em tecnologia nacional, como o projeto do radar SABER M-60, para 

que o Brasil não fique vulnerável aos equipamentos norte-americanos, muito menos 

dependente da compra desses produtos no mercado internacional. 

Por outro lado, o Brasil pode se valer desses meios presentes próximos ao 

seu território para aumentar seu potencial de combate ao crime e ao terrorismo, no 

caso de operações conjuntas, ou até em caso de emergências navais que fugirem 

da sua capacidade de controle, quando poderá contar com o apoio dos meios da 

Quarta Frota. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Após a realização da revisão de literatura, da abordagem dos objetivos 

intermediários e da discussão dos resultados obtidos, foi retomado o problema que 

deu origem à pesquisa, qual seja: em que medida a presença militar dos EUA na 

América do Sul e no Atlântico Sul, nos dias atuais, traz reflexos para o Brasil?  

Nesse sentido, é possível se chegar à conclusão e fazer algumas propostas 

com o objetivo de solucionar o problema apresentado, oferecendo subsídios para 

estudos posteriores em relação a esse tema de grande importância para o Brasil. 

Primeiramente, constata-se que os EUA são uma superpotência com 

elevados índices sociais e econômicos e enorme poderio militar, que possui 

interesses históricos na América do Sul e Atlântico Sul, consideradas áreas 

estratégicas para sua política internacional. 

Por isso, o país possui grande estrutura militar voltada para a região, sob o 

Comando Sul, a qual procura incessantemente instalar no território dos países em 

questão, através do estabelecimento de relações bilaterais. 

Assim, verifica-se que a presença militar dos EUA na região provoca, 

também, reflexos no Brasil, abordados de forma mais completa no capítulo anterior, 

tornando mais difícil sua liderança regional e exigindo que o País empreenda ações 

para mitigar essa forte influência norte-americana, como exposto a seguir: 

Após a análise da presença militar dos EUA nas regiões da América do Sul e 

Atlântico Sul, conclui-se que, no campo político, ela fortalece relações bilaterais na 

maioria dos países, possibilita aos EUA exercerem forte influência política e contribui 

para seu objetivo de liderança e controle regional.  

Diante disso, o Brasil deve procurar estreitar os laços de amizade com os 

demais países, explorando antagonismos para com os Estados Unidos. É 

interessante, nesse sentido, intensificar visitas de autoridades e estabelecer acordos 

políticos e de cooperação mútua. 

No campo militar, a presença militar dos EUA na região permite ao país se 

familiarizar com o teatro de operações, coletar grande banco de dados de 

inteligência, estabelecer alianças militares, disseminar o emprego e a dependência 

de armamentos norte-americanos e, além disso, contribui para a dissuasão regional. 

Assim, é importante para o Brasil manter e até elevar os níveis de 

adestramento da tropa, em regiões como a amazônica, além de manter os 
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exercícios e os programas de vigilância nas fronteiras, de modo a evitar ingerências 

sobre o território. É também fundamental desenvolver capacidades no campo da 

guerra eletrônica e fomentar a indústria bélica nacional, a fim de gerar a devida 

dissuasão. 

Por outro lado, a presença militar dos EUA na região pode ser aproveitada no 

combate ao crime e ao terrorismo e em exercícios combinados, que podem auxiliar 

no desenvolvimento de capacidades e doutrina. Além disso, é interessante perceber 

que, diante dos pressupostos da Doutrina Monroe e do TIAR, o Brasil conta com a 

defesa norte-americana em caso de agressão por país não-americano. 

Já no campo econômico, conclui-se que a presença militar dos EUA na região 

permite conquistar mercado de armamentos e enfraquecer a concorrência, permite a 

aproximação com países que podem formar alianças econômicas, e possibilita que 

os EUA permaneçam vigiando de perto recursos naturais que possam ser 

importantes no futuro. 

Diante disso, torna-se imperioso ao Brasil estabelecer novos acordos 

econômicos, fortalecer o Mercosul em contraponto à Aliança do Pacífico, fomentar 

sua indústria bélica para conquistar mercado e ganhar divisas, e estar atento à 

proteção de seus recursos naturais. 

No campo psicossocial, a referida presença permite conquistar apoio de 

grande parte da sociedade em diversos países e contribui para a redução do 

sentimento de aversão aos EUA, apesar de por vezes gerar antagonismos. 

Assim, torna-se importante que o Brasil dissemine mais sua cultura, 

estabelecendo cooperação entre os devidos ministérios e o Itamaraty, que  esteja 

sempre presente no caso de calamidades públicas em países próximos e que 

estabeleça intercâmbios e ações de apoio no campo da saúde, de forma a ganhar 

projeção e ser aceito no cenário sul-americano, criando condições para liderança 

regional.  

E, no campo científico-tecnológico, conclui-se que a presença militar dos EUA 

permite aos EUA abrir grande vantagem, em virtude de seu armamento mais 

avançado, o que contribui para dissuasão e conquista do controle regional. 

Com isso, é fundamental que o governo brasileiro mantenha os programas já 

existentes e invista cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, para reduzir a 

defasagem tecnológica para com os EUA e possibilitar projeção em relação aos 

países sul-americanos. 
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Assim sendo, chega-se à conclusão que a presença militar atual dos Estados 

Unidos na América do Sul e Atlântico Sul produz grandes reflexos no Brasil. De 

forma geral, apesar de haver pontos positivos, como oportunidades de parcerias, os 

negativos chegam a afetar a segurança nacional e dificultam o projeto brasileiro de 

liderança regional.  

Porém, ressalta-se que há margem para significativas melhoras nesse 

cenário. Há diversos antagonismos e ressentimentos latentes entre países da região 

e os EUA que podem ser oportunidades para o fortalecimento da liderança 

brasileira. Há possibilidade de acordos políticos e econômicos que podem fazer 

surgir oportunidades ainda inexploradas. Há grande campo para disseminação 

cultural brasileira e espaço para maior desenvolvimento científico-tecnológico. Todas 

essas potencialidades podem contribuir para maior segurança nacional e finalmente 

para conquista de maior proeminência no cenário regional, compatível com a 

posição e a envergadura do País. 

Por fim, é fundamental que esse assunto seja alvo de continuadas e 

atualizadas análises e discussões em todos os níveis, para que se chegue às 

melhores propostas de políticas a serem implementadas. Além disso, é importante 

que o tema seja tratado de forma estratégica, ou seja, como política de Estado, de 

forma contínua ao passar de diferentes governos. O presente trabalhou buscou 

contribuir nesse sentido, servindo de incentivo e base para futuras discussões que 

possam ajudar no desenvolvimento nacional, à sombra do tema proposto.  
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