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RESUMO 
 

Operações combinadas são operações militares que empregam tropas e 
meios dos Exércitos de Nações Amigas. Atualmente, o EB desenvolve operações 
combinadas com Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo as seguintes: Hermandad, 
Guarani, Yaguaretê, Saci, Duende, Arandu e Guarani. Estes compromissos 
internacionais empregam estratégias militares que contribuem com a estabilidade 
regional e com a projeção de poder do EB no cenário internacional. 

Com a finalidade de orientar a diplomacia militar no estabelecimento destes 
compromissos, o Comandante do Exército emitiu, em 2016, as Diretrizes para 
Atividades do Exército Brasileiro na Área Internacional (DAEBAI). Estas diretrizes 
definem as áreas geográficas prioritárias e os focos de esforço de atuação do EB para 
a condução das atividades bilaterais. Vale destacar que, a Política e a Estratégia 
Nacional de Defesa delimitaram o entorno estratégico brasileiro e que nesta região 
deve prevalecer cooperação e integração.  

Nessa mesma direção, o Plano Estratégico do Exército definiu como um dos 
Objetivos Estratégicos ʺincrementar a diplomacia militarʺ, estabelecendo ações 
estratégicas na busca da cooperação e confiança mútua entre o EB e os Exércitos 
das Nações Amigas.  

Observa-se que, as operações combinadas supracitadas são compromissos 
internacionais acordados em Conferencia Bilateral de Estado-Maior, favorecendo o 
emprego das estratégias militares: dissuasão, presença e projeção de poder. Destaca- 
se que estas estratégias estão definidas na Concepção Estratégica do Exército como 
estratégias a serem empreendidas pela F Ter, garantindo a manutenção dos objetivos 
nacionais de defesa como a soberania, integridade territorial e do patrimônio nacional. 

Verifica-se também que, a Concepção Estratégica do Exército define a 
vocação prioritária de emprego, grupo de emprego e articulação no território nacional 
dos Grandes Comandos e Grande Unidades, facilitando o preparo e emprego do F 
Ter para qualquer operação a ser desenvolvida. 

Por fim, as operações combinadas contribuem com a projeção de poder do 
EB no cenário internacional, projetando uma Forca Terrestre com a capacidade real 
de desdobrar meios necessários contra uma ação hostil. 
 
 
 
Palavras-chave: Operações combinadas, dissuasão, presença, projeção de poder, 
poder nacional, segurança e defesa nacional. 
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RESUMEN 
 

Las operaciones combinadas son operaciones militares que emplean tropas y 
medios de los Ejércitos de Naciones Amigas. Actualmente, el EB desarrolla 
operaciones combinadas con Argentina, Paraguay y Uruguay, siendo las siguientes: 
Hermandad, Guaraní, Yaguaretê, Saci, Duende, Arandu y Guaraní. Estos 
compromisos internacionales emplean estrategias militares que contribuyen con la 
estabilidad regional y con la proyección de poder del EB en el escenario internacional. 

Con el fin de orientar la diplomacia militar en el establecimiento de estos 
compromisos, el Comandante del Ejército emitió, en 2016, las Directrices para 
Actividades del Ejército Brasileño en el Área Internacional (DAEBAI). Estas directrices 
definen las áreas geográficas prioritarias y los focos de esfuerzo de actuación del EB 
para la conducción de las actividades bilaterales. Cabe destacar que la Política y la 
Estrategia Nacional de Defensa delimitaron el entorno estratégico brasileño y que en 
esta región debe prevalecer cooperación e integración. 

En esa misma dirección, el Plan Estratégico del Ejército definió como uno de 
los Objetivos Estratégicos "introducir la diplomacia militar", estableciendo acciones 
estratégicas en la búsqueda de la cooperación y confianza mutua entre el EB y los 
Ejércitos de las Naciones Amigas. 

Se observa que las operaciones combinadas arriba citadas son compromisos 
internacionales acordados en la Conferencia Bilateral de Estado Mayor, favoreciendo 
el empleo de las estrategias militares: disuasión, presencia y proyección de poder. Se 
destaca que estas estrategias están definidas en la Concepción Estratégica del 
Ejército como estrategias a ser emprendidas por la F Ter, garantizando el 
mantenimiento de los objetivos nacionales de defensa como la soberanía, integridad 
territorial y del patrimonio nacional. 

Se observa también que la Concepción Estratégica del Ejército define la 
vocación prioritaria de empleo, grupo de empleo y articulación en el territorio nacional 
de los Grandes Comandos y Grandes Unidades, facilitando la preparación y empleo 
del F Ter para cualquier operación a ser desarrollada. 

Por último, las operaciones combinadas contribuyen con la proyección de 
poder del EB en el escenario internacional, proyectando una Fuerza Terrestre con la 
capacidad real de desplegar medios necesarios contra una acción hostil. 
 
 
 
Palabras clave: Operaciones combinadas, disuasión, presencia, proyección de poder, 
poder nacional, seguridad y defensa nacional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As operações combinadas são operações militares empreendidas por 

elementos ponderáveis de forças armadas multinacionais, sob a responsabilidade de 

um comando único. São aquelas realizadas com forças e meios de duas ou mais 

nações no âmbito de uma aliança ou coalizão. Adquirem a qualificação de conjunto-

combinadas, quando requerem a participação de diferentes forças singulares e 

nações. (Brasil, 2007, p. 11) 

A Doutrina Militar de Defesa abrange fundamentos e normas gerais, 

referentes a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, quando 

empenhadas em atividades relacionadas com a defesa do país. Os assuntos das 

doutrinas militares de defesa relacionam-se diretamente com a garantia da soberania 

e da integridade territorial e patrimonial do país, além da consecução dos interesses 

nacionais. (Brasil, 2007, p. 11) 

Com a finalidade alcançar os interesses nacionais, o Ministério da Defesa 

desenvolve a Doutrina Militar Defesa, seguindo o processo metodológico de preparo 

e emprego das Forças Armada com propósitos. Entre os propósitos estabelecidos, 

está a intenção de prover entendimentos comuns às Forças Armadas das Nações, 

proporcionando condições favoráveis para um eficaz emprego combinado. (Brasil, 

2007, p. 11) 

O Exército Brasileiro em consonância com a Sistemática de Planejamento 

Estratégico do Exército, com os documentos de mais alto nível que norteiam o 

emprego da Forças Armadas, como a Política e Estratégia de Defesa Nacional e as 

relações internacionais estabelecidas nos níveis político, estratégico, operacional e 

tático, fomenta as operações militares com Nações Amigas. (BRASIL, 2016, p. 10) 

Nessa direção, objetivando a consecução dos interesses nacionais, a Política 

Nacional de Defesa, publicada em 2012 e a Concepção Política de Defesa detalham 

que as Forças Armadas devem ʺpromover o intercâmbio com os países de maior 

interesse estratégico no campo de defesaʺ, bem como estarem ʺadequadamente 

preparadas e equipadas, a fim de serem capazes de cumprir suas missões 

constitucionaisʺ, e ʺprover a adequada capacidade de dissuasãoʺ. (PND, 2012, p. 23) 

Cabe ressaltar que, a PND definiu que o entorno estratégico brasileiro é 

composto “pela América do Sul, Atlântico Sul, países da costa ocidental africana e 
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Antártica”, sendo esta área de interesse prioritário para o estabelecimento das 

relações bilaterais. (PND, 2012, p. 6). 

Da mesma maneira, a Estratégia Nacional de Defesa, publicada em 2012, 

detalhou que as Forças Armadas devem buscar alcançar os seguintes objetivos 

nacionais de defesa ʺcontribuir com a estabilidade regional, a paz e a segurança 

internacionalʺ e ʺcontribuir com o incremento da projeção de poder no concerto das 

naçõesʺ, estabelecendo para isso ações estratégicas de defesa como a capacidade 

de dissuasão. (END, 2012, p. 54) 

Nesse contexto, as operações combinadas estabelecidas entre Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai demonstram a busca pela cooperação e a integração entre 

os Exércitos sul-americana, empregando as estratégias da dissuasão, presença e 

ampliando a projeção de poder, no cenário internacional. (SIPLEX, 2017, p. 8) 

A República da Argentina apresenta a segunda maior dimensão territorial e a 

terceira maior população sul-americana. É um país emergente que detém a segunda 

economia dessa região, sendo, historicamente, o maior parceiro do Brasil nos diversos 

campos do poder. 

Nas relações diplomáticas, Brasil e Argentina expandiram o diálogo 

institucional, a partir do estabelecimento da Agência Brasileiro-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), em Guadalajara/México - 

18 de julho de 1991. A ABACC é uma organização internacional criada com a 

finalidade de estabelecer salvaguardas nucleares entre ambos países. 

A partir daquele momento, objetivos comuns, confiança mútua e integração 

regional passaram a nortear as relações entre estas Nações. Dessa forma, a 

integração regional foi evidenciada pela faixa de fronteira comum entre Argentina e 

Brasil, evidenciando a segurança e defesa nacional como objetivo nacional de defesa.  

No campo militar, as Forças Armadas Argentina vêm participando de diversas 

missões de paz sob a égide da ONU, como em Kosovo, Chipre, Itália e Haiti. Destaca-

se a atuação em ações humanitárias internacionais, apoiando os desastres naturais 

na Bolívia e no Chile. Nos últimos anos, o Exército Argentino está potencializando a 

integração com os exércitos vizinhos, por intermédio dos planos de visitas, realização 

de cursos e estágios e principalmente no estabelecimento de operações combinados, 

como as operações: Guarani, Hermandad, Yaguaretê, Arandu, Saci e Duende. 

O Paraguai é um dos países mais pobres do subcontinente sul-americano, 

embora desde o início do século XXI obtém o rápido crescimento econômico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guadalajara
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
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Destaca-se que em 2010, sua economia cresceu 14,5 por cento, sendo o maior 

indicador de expansão econômica da América Latina e a terceira mais rápido do 

mundo. 

Outro aspecto que a ser ressaltado é a fronteira comum entre Brasil e 

Paraguai. Essa área, intensamente vivificada, é amplamente empregada nos crimes 

transfronteiriços, necessitando fiscalização contínua para a segurança e defesa 

nacional.  

No campo militar, o Paraguai possui um Exército Nacional de 

aproximadamente 30.000 militares e que vem buscando maior aproximação com seus 

vizinhos, ressaltando que em 2005, Assunção  recebeu ajuda militar dos Estados 

Unidos da América para o desenvolvimento das estruturas da base aérea paraguaia 

de Mariscal Estigarribia e estabelecendo de operações combinadas, como a operação 

Paraná. 

A República Oriental do Uruguai é o segundo menor país sul-americano, 

possuindo uma estreita faixa de fronteira terrestre com Argentina e Brasil, possuindo 

uma população majoritariamente de origem europeia.  

Na expressão militar, o Exército uruguaio possui aproximadamente 25.000 

militares. Mesmo com o reduzido efetivo, a Nação detém 100% de contribuição para 

as missões da ONU, detendo o expressivo número de 10 missões de paz. Atualmente 

é responsável pela missão de observadores no conflito Índia-Paquistão e possui 

intensa participação nas operações combinadas com seus vizinhos, compondo o 

Estado-Maior combinado dos eventos que participa. 

Os compromissos internacionais são orientados conforme as Diretrizes de 

Atividades do Exército Brasileiro na Área Internacional e consolidados nas 

Conferências Bilaterais de Estado-Maior. (BRASIL, 2016, p. 14) 

As Diretrizes de Atividades do Exército Brasileiro na Área Internacional 

determinam o foco do esforço da Forca Terrestre por ocasião da sua atuação no 

exterior, sendo a região sul-americana, área de cooperação e integração com a 

finalidade de manter os laços de amizade e confiança mútua entre o EB e as Nações 

Amigas. (DAEBAI, 2016, p. 14) 

O Brasil é um país de dimensões continentais, sendo, atualmente a maior 

economia sul-americana. O estado brasileiro, conforme descrito na Constituição 

Federal de 1988, declara formalmente que seu objetivo principal nas relações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Estigarribia
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internacionais é a integração dos estados latino-americanos, formando assim a 

comunidade latino-americana. (BRASIL, 1988, p. 4) 

Na expressão militar, o Brasil possui Forças Armadas com efetivo de 

aproximadamente 350 mil militares, fomentando a cooperação e integração das 

Forças Terrestres sul-americanas e construindo a confiança mútua entre os Exércitos. 

Do exposto, serão apresentadas as operações combinadas estabelecidas 

entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e sua contribuição com a projeção de poder 

do Exército Brasileiro no cenário internacional. 

 

1.1 O PROBLEMA 
 

Com a finalidade de alcançar as ações estratégicas previstas no PEEx (2016–

2019), 3ª edição, em particular o Objetivo Estratégico do Exército, número dois (OEE 

2), descrito como ʺcontribuir com a projeção de poder do EB no cenário internacionalʺ, 

verifica-se que o EB estabelece compromissos internacionais com a Argentina, 

Paraguai e Uruguai, buscando ampliar a cooperação e a integração com estas Nações 

Amigas. Neste contexto, esta pesquisa se depara com o seguinte problema: 

Em que medida o estabelecimento das operações combinadas: 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, contribuem para a projeção de poder do 

EB no cenário internacional? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

          A identificação do objetivo é uma das partes mais importantes do estudo, 

e necessita ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, ressalta que, 

a declaração desse propósito deve ser realizada de forma separada e destacada de 

outros aspectos do estudo, sendo estruturada num tópico exclusivo. (VERGARA, 2009 

apud BRASIL, 2012). Assim, esta pesquisa apresenta o objetivo geral e seus três 

objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Apresentar as operações combinadas que o Brasil estabelece com Argentina, 

Paraguai e Uruguai, constantes nas atas das CBEM, verificando se estas operações 

contribuem para a projeção de poder do EB no cenário internacional. Ao responder 
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esta pergunta, este trabalho encontra o seguinte objetivo geral conforme descrito a 

seguir: 

Analisar como o estabelecimento das operações combinadas do Brasil 

com Argentina, Paraguai e Uruguai, contribuem com a projeção de poder do EB 

no cenário internacional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral apresentado foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem alcançados, que balizarão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo e que serão 

elencados em seguida: 

- Descrever o Poder Nacional, a Segurança Nacional e a Defesa Nacional; 

- Descrever a Estratégia Militar de Defesa com ênfase na Projeção de 

Poder, Presença e Dissuasão; 

- Apresentar o que é a projeção de poder Marítimo da Marinha do Brasil e 

a projeção de poder Terrestre do EB; 

- Analisar as Diretrizes para as Atividades do Exército Brasileiro na Área 

Internacional; 

- Analisar o Sistema de Planejamento Estratégico do Exército, detalhando 

a Concepção Estratégica do Exército e o Plano Estratégico do Exército 

- Apresentar as operações combinadas que o EB desenvolve, atualmente, 

com Argentina, Paraguai e Uruguai. 

 

1.3 HIPÓTESE 
 

As operações combinadas estabelecidas entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai contribui para a projeção de poder do EB, no cenário internacional e favorece 

as melhores condições para a dissuasão extra regional por parte do Estado brasileiro. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
 

Esta seção tem como objetivo principal, apresentar as operações combinadas 

estabelecidas entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, implementadas na busca 
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da cooperação e integração entre os Exércitos do entorno estratégico brasileiro, 

segundo a DAEBAI. 

Dessa maneira, as repercussões positivas das atividades internacionais, 

extrapolam o continente sul-americano, viabilizando a possibilidade do EB participar 

de outras operações combinadas ao nível global. 

Cabe ressaltar, que o continente europeu, Estados Unidos e Canadá são as 

áreas da busca do conhecimento, objetivo principal das atividades internacionais, 

conforme estabelecido pela DAEBAI, ampliando os objetivos estratégicos do PEEx. 

A proposta desta pesquisa é relevante para a F Ter, verificando que a 

importância das operações combinadas para concretizar a projeção de poder do EB, 

no cenário internacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Esta seção tem como objetivo principal, identificar como é observada a 

projeção de poder por parte do Estado brasileiro, sob a perspectiva acadêmica e 

doutrinaria das FA. 

Segundo a END: “a projeção de poder é uma estratégia de emprego intrínseca 

ao Poder Nacional no âmbito da comunidade internacional e seus produtos como a 

Defesa e Segurança Nacional”. (END, 2012, p. 12) 

Nesse sentido, as operações combinadas entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, estabelecidas por intermédio de CBEM, contribuem para a consecução dos 

Objetivos Nacionais de Defesa, sobretudo para a Defesa e Segurança Nacional. 

 

2.1 O PODER NACIONAL 
 

O Poder Nacional é a capacidade que tem o conjunto dos homens e dos 
meios que constituem a Nação, atuando em conformidade com a vontade 
nacional, de alcançar e manter os objetivos nacionais. Alguns desses 
objetivos estão expressos na Constituição Federal, no Artigo 3o do Título I, 
como objetivos fundamentais. (Brasil, 2007, p. 15) 
 

O Poder Nacional manifesta-se em cinco expressões: a política, a econômica, 

a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica, sendo que os Poderes Marítimo, 

Terrestre e Aeroespacial constituem projeções do Poder Nacional. (Brasil, 2007, p. 

15) 

O Poder Marítimo resulta da integração dos recursos de que dispõe a 
Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento 
de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e 
social, visando a conquistar e a manter os objetivos nacionais. (Brasil, 2007, 
p. 15) 

 
O Poder Terrestre resulta da integração dos recursos 

predominantemente terrestres de que dispõe a Nação, no território nacional, 
quer como instrumento de defesa, quer como fator de desenvolvimento 
econômico e social, visando a conquistar e a manter os objetivos nacionais. 
(Brasil, 2007, p. 16) 

 
O Poder Aeroespacial resulta da integração dos recursos que a Nação 

dispõe para a utilização do espaço aéreo e do espaço exterior, quer como 
instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento 
econômico e social, visando a conquistar e a manter os objetivos nacionais. 
(Brasil, 2007, p. 17) 

 

2.2 SEGURANÇA NACIONAL 
 

A PDN define a segurança nacional da seguinte maneira: 
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...como a condição que permite ao país a preservação da soberania e da 
integridade territorial, a realização dos seus interesses nacionais, livre de 
pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do 
exercício dos direitos e deveres constitucionais. (PND, 2012, p.34) 
 

Nesse contexto, a Segurança Nacional está relacionada à percepção da 

existência de ameaças que, eventualmente, podem se transformar em agressões. 

Tais ameaças podem ter origem e implicações no âmbito externo ou interno de um 

Estado-Nação e manifestarem-se como agressões ao Poder Nacional em todos ou 

parte dos seus campos. (Brasil, 2007, p. 15) 

Os objetos da segurança são os valores e os bens da nação. Entre os valores 

destacam-se a soberania, a independência, a liberdade e a integridade territorial, e, 

entre os bens, o povo e as infraestruturas dos sistemas públicos e privados 

responsáveis pela promoção do bem comum, do desenvolvimento e do progresso do 

país. (Brasil, 2007, p. 15) 

Nesse sentido, destacam-se as palavras do Comandante do EB, o General 

Vilas Boas1, sobre segurança nacional: 

“O Brasil é um país onde não existe percepção clara de ameaças à sua 
soberania e aos seus interesses. Neste cenário, o tema Defesa torna-se 
abstrato perante a consciência nacional, absorvida por uma crua realidade de 
desigualdades sociais e econômicas. A consequência direta dessa faceta 
cultural traduz-se no pequeno apelo que a Defesa, tradicionalmente, exerce 
entre alguns setores da sociedade. Urge, portanto, entender as insofismáveis 
razões para que um país com as características do Brasil disponha de Forças 
Armadas adequadamente equipadas”. 

2.3 DEFESA NACIONAL 
 

A Defesa é o ato ou o conjunto de atos realizados para obter, resguardar ou 

recompor a condição reconhecida como de segurança. (BRASIL, 2007, p. 17) 

O Estado, em seus diversos escalões de governo, detém os maiores encargos 

de defesa. A magnitude e a natureza das ameaças balizarão as ações de defesa, 

podendo envolver parte ou todos os campos do Poder Nacional. (BRASIL, 2007, p. 

17) 

A PND define a Defesa Nacional com sendo: 

 

[...] o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na 

expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses 

                                            
1 VILAS BOAS, Eduardo Dias da Costa Defesa para que? Estado de São Paulo, São Paulo. 29 ago. 
2018. Disponível em: <http://www.oestadao/defesapara que/.com.br>. Acessado em: 30 ago. 2018. 
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nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou 
manifestas. (PND, 2016, p. 52) 
 

No Brasil, as atribuições das FA estão definidas no artigo 14º da Constituição 

Federal do Brasil, promulgada em 1988, definindo que as mesmas se destinam a 

defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

um dos poderes, a garantia da Lei e da ordem. (BRASIL, 1988, p. 282) 

Embora as FA sejam vocacionadas prioritariamente para a defesa externa, 

algumas ameaças de origem interna devem constituir-se em objetos de estudo. 

(Brasil, 2007, p. 15) 

Em 1999, a Lei Complementar número 97, estabeleceu que as normas para 

organização, preparo e emprego das FA, conforme definido no seu artigo 15º, como 

de responsabilidade do Presidente da República em empregá-las na defesa da pátria, 

na garantia dos poderes constitucionais, na lei e na ordem e na participação em 

operações de paz e posteriormente, em 2001, o decreto número 3.897, fixou as 

diretrizes para o emprego das FA nas operações de garantia da lei e da ordem. 

O emprego das FA na defesa da Pátria constitui a atividade finalística das 

instituições militares e visa primordialmente à garantia da soberania, da integridade 

territorial e patrimonial e à consecução dos interesses estratégicos nacionais, sendo 

nessa situação utilizada a estrutura militar prevista para os comandos combinados e 

comandos independentes. (BRASIL, 2007, p. 18) 

Decorrente de compromissos internacionais e arranjos de defesa coletiva com 

outros países, o EB poderá participar de forças multinacionais para a defesa da Pátria. 

(Brasil, 2007, p. 44) 

Assim, destacam-se as palavras do Comandante do Exército2, ressaltando 

que a primeira função da defesa nacional é a estratégia de emprego da dissuasão. 

A Defesa Nacional é o verdadeiro seguro que uma nação paga para 
garantir a soberania, a integridade territorial e a proteção da população, 
tratando-se de efeito psicológico a ser produzido sobre eventuais opositores, 
que os inibe de realizar qualquer atividade belicosa, ao considerarem a 

capacidade de reação de um país a uma agressão externa. 

                                            
2 VILAS BOAS, Eduardo Dias da Costa Defesa para que? Estado de São Paulo, São Paulo. 29 ago. 

2018. Disponível em: <http://www.oestadao/defesapara que/.com.br>. Acessado em: 30 ago. 2018. 
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2.4 ESTRATÉGIA MILITAR DE DEFESA 
 

Para o cumprimento da sua destinação constitucional e das atribuições 

subsidiárias, as FA utilizam estratégias militares e princípios de guerra como 

fundamentos para o seu emprego.  

A EMiD, decorrente da Política Militar de Defesa, é o documento de mais alto 

nível que define as Hipóteses de Emprego das FA e as estratégias militares a serem 

empregadas em cada uma delas. 

Estratégia Militar é a arte e a ciência de prever o emprego, preparar, orientar 

e aplicar o poder militar durante os conflitos, considerados os óbices existentes ou 

potenciais, visando à consecução ou manutenção dos objetivos fixados pelo nível 

político.  

Princípios de Guerra são preceitos filosóficos decorrentes de estudos de 

campanhas militares ao longo da história e apresentam variações no espaço e no 

tempo. São pontos de referência que orientam e subsidiam os chefes militares no 

planejamento e na condução da guerra sem, no entanto, condicionar suas decisões. 

(Brasil, 2007, p. 46) 

A DMT estabelece a orientação e o planejamento estratégico das FA, bem 

como os planos operacionais decorrentes, visando à consecução dos objetivos 

estabelecidos na Política Militar de Defesa. Esta é a base para o planejamento 

estratégico das FA, evidenciando fundamentos que afetam o preparo e emprego 

dessas Forças, quais sejam: 

- concepção estratégico-militar que moldam o emprego da F Ter; 

- prioridade de elaboração dos planos de emprego; 

- indicações de capacidades das Forças; e 

- ações estratégicas para alcançar tais capacidades. 

Na mesma direção, as FA poderão ser empregadas, de forma singular ou 

conjunta, por meio das seguintes estratégias de emprego militar: Ação Independente, 

Aliança, Defensiva, Dissuasão, Ofensiva, Presença, Projeção de Poder e Resistência. 

(Brasil, 2007, p. 46) 
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2.5 A PROJEÇÃO DE PODER 
 

A projeção de poder é um termo usado na ciência militar e política, em 

referência à capacidade de um estado implementar a política por meio da força ou a 

ameaça disso, em uma área distante do seu próprio território. (BRASIL, 2007, p. 14) 

A DMT define a projeção de poder da seguinte maneira: 

...desenvolvida, por meio da participação militar além-fronteiras, em situações 

que possibilitem o respeito internacional ao país, por iniciativa própria ou 

atendendo a solicitações provenientes de acordos externos, visando a 

dissuadir potenciais agressores e a apoiar os interesses nacionais 

relacionados com a manutenção da paz internacional. (Brasil, 2007, p. 15) 

 

Nessa direção, a DMT define que a capacidade de atuação para a projeção 

de poder implica na possibilidade de alertar, mobilizar, recrutar, adestrar, transportar, 

desdobrar, operar, sustentar, recuperar e repatriar forças e recursos. (Brasil, 2007, p. 

15) 

A projeção de força serve à dissuasão quando a F Ter dispuser de capacidade 

real para desdobrar rapidamente a força necessária e sustentá-la, realizada, 

geralmente, sob a égide de organizações internacionais, em qualquer lugar do mundo, 

quando requisitadas. (Brasil, 2007, pag. 15) 

 

2.5.1 O Poder Marítimo 
 

A END define que o Poder Marítimo será desenvolvido pela MB da seguinte 

maneira: 

A Marinha do Brasil possuirá os Fuzileiros Navais, em permanente 

condição de pronto emprego para a defesa das instalações navais e 

portuárias, dos arquipélagos e ilhas oceânicas nas Águas Jurisdicionais 

Brasileiras. (Brasil, 2007, p. 15) 

O Poder Naval brasileiro deve espraiar-se por todo nosso entorno estratégico, 

sendo capaz de influenciar o Atlântico Sul, seus litorais, pontos focais e ilhas 

oceânicas. Assim sendo, é fato notório que o Poder Naval brasileiro não deverá se 

restringir a operar nas águas azuis, mas sim, consoante as tendências atuais, ele 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_militar
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necessariamente precisará ser capaz de atuar também nas ilhas e nos litorais que 

contornam nosso mar estratégico. (O ANFÍBIO, 2017, p. 33) 

A capacidade de projetar o poder marítimo, deverá ser aperfeiçoada 

conjuntamente com os meios navais da MB, conjugando a vocação Esquadra com a 

vocação anfíbia dos Fuzileiros Navais. A integração entre a Esquadra e os Fuzileiros 

Navais requer a construção de capacidades anfíbias úteis à Força Naval, com forte 

contribuição, não apenas às operações e ações de Guerra Naval, mas também às 

operações de Paz de caráter naval, como as patrulhas e inspeções Navais, ampliando 

sua versatilidade e seu poder dissuasório. (O ANFÍBIO, 2017, p. 77) 

Nesse sentido, as potencialidades do componente anfíbio do poder naval 

contribuirão com a projeção de poder sobre a terra. 

A Projeção de poder sobre a terra é uma das quatro tarefas básicas do Poder 

Naval, sendo definida: 

A projeção de poder sobre terra é o componente anfíbio da Marinha do 
Brasil que pode reduzir o poder inimigo pela destruição ou neutralização de 
objetivos importantes como: conquistar área estratégica para a conduta da 
guerra naval ou aérea, ou para propiciar o início de uma campanha terrestre; 
negar ao inimigo o uso de uma área capturada; apoiar operações em terra; 
salvaguardar a vida humana; ou resgatar pessoas e materiais de interesse. 

Outra maneira de projetar poder sobre terra é realizar de operações 
anfíbias de limitada envergadura com a projeção de conjugado anfíbio sobre 
litoral permissivo, com a finalidade de contribuir para a prevenção de conflitos 
ou para mitigar crises. (O Anfíbio, 2010, p. 20) 
 

Assim, a projeção de poder da MB, exercida pelo corpo de fuzileiros Navais, 

está detalhada no sistema de planejamento estratégico da MB da seguinte maneira: 

...até 2030, o Corpo de Fuzileiros Navais, parcela intrínseca, portanto, 
indissociável do Poder Naval, consolidar-se-á como a força estratégica por 
excelência, de caráter expedicionário, de pronto emprego e de projeção de 
poder. (O Anfíbio, 2010, p. 20) 
 

 

2.5.2 O Poder Terrestre 
 

A DMT define que o PMT é a parte integrante do Poder Terrestre capacitada 

a atuar militarmente em terra e em certas áreas limitadas de águas interiores, as quais 

sejam de interesse para as operações terrestres, bem como, em caráter limitado, no 

espaço aéreo sobrejacente, compreendendo a F Ter, incluídos os meios aéreos e 

fluviais próprios, suas estruturas de comando e controle, logísticas e administrativas, 

bem como as forças adjudicadas pelos poderes, naval e militar aeroespacial, e outros 

meios, quando vinculados ao cumprimento da missão do Exército e submetidos a 
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algum tipo de orientação, comando ou controle de autoridade terrestre. (BRASIL, 

2014, p. 21) 

O PMT cooperará para o atingimento dos Objetivos Nacionais de Defesa, na 

medida que realiza ações para (BRASIL, 2014, p 22): 

- garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; 

- defender os interesses nacionais e as pessoas, os bens e os recursos 

brasileiros no exterior; 

- contribuir para a preservação da coesão e da unidade nacionais; 

- contribuir para a estabilidade regional; 

- contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacionais; 

- intensificar a projeção do Brasil no concerto das nações e sua maior 

inserção em processos decisórios internacionais; 

- manter a F Ter moderna, integrada, adestrada e balanceada, e com 

crescente profissionalização, em condições de operar de forma conjunta e 

adequadamente desdobrada no território nacional; e 

- estruturar a F Ter em torno das capacidades, dotando-a de pessoal e 

material compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais. 

Além dos OND, o PMT contribui para a dissuasão estratégica, pela articulação 

em todo o território nacional e pela disponibilidade de forças com prontidão operativa. 

Do exposto, conclui-se parcialmente que, a projeção de poder, utilizando se 

do Poder Terrestre estabelece Objetivos Nacionais de Defesa que estão diretamente 

relacionados com os objetivos nacionais permanentes do Estado brasileiro, garantindo 

a defesa e segurança nacional. 
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3 AS ATIVIDADES DO EXÉRCITO BRASILEIRO NA ÁREA INTERNACIONAL 
 

O Comandante do Exército, por intermédio da portaria número 184, de 2 de 

marco de 2016, publicou as Diretrizes para as Atividades do Exército Brasileiro na 

Área Internacional.  

As diretrizes detalham orientações com a finalidade de subsidiar os 

planejamentos e as ações das atividades afetas ao EB na área internacional, bem 

como, define os critérios que permitam priorizar o esforço principal para alcançar os 

objetivos estratégico definidos pelo Sistema de Planejamento do Exército. (DAEBAI, 

2016, p. 16) 

Nesse sentido, para o direcionamento eficaz das atividades na área 

internacional, os objetivos estratégicos são estabelecidos nos níveis geral e 

específico.  

O nível geral, os objetivos estratégicos buscam ampliar a projeção do EB no 

cenário internacional. Esta ampliação significa aumentar, quantitativa e/ou 

qualitativamente, a participação da Forca no ambiente global, aplicando 

judiciosamente os meios disponíveis. Nesse viés, o aumento qualitativo deve ser o 

farol da participação nas atividades internacionais. (DAEBAI, 2016, p.16) 

O nível específico, os objetivos estratégicos objetivam implantar novos e 

efetivos sistemas, tanto de DMT, quanto de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de 

promover o desenvolvimento de competências essenciais para o desempenho 

profissional. (DAEBAI, 2016, p.16) 

A DAEBAI atua na mesma direção da Política Externa Brasileira, 

estabelecendo diretrizes convergentes com os fundamentos norteadores de todos os 

aspectos das relações internacionais brasileiras. 

Nesse sentido, destacam-se os princípios básicos das relações internacionais 

do Estado brasileiro, descritos na Constituição brasileira, no seu artigo 4º, assim como 

o detalhamento que a República Federativa do Brasil buscará a integração 

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação 

de uma comunidade latino-americana de nações, sendo esta área geográfica a 

principal área de atuação dos esforços de integração e cooperação nas relações 

internacionais. (DAEBAI, 2016, p.18) 
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3.1 CONFERÊNCIA BILATERAL DE ESTADO-MAIOR 
 

A Conferência Bilateral de Estado-Maior é um ato internacional celebrado por 

escrito entre estados ou organismos e regido pelo Direito Internacional Público, quer 

conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer 

que seja sua denominação específica. (DAEBAI, 2016, p. 24) 

Os atos internacionais são firmados pelo Presidente da República e pelo 

Ministro de Estado das Relações Exteriores. Excepcionalmente, outras autoridades 

poderão fazê-lo em nome do Governo Brasileiro, mediante a expedição de uma carta 

de plenos poderes pelo Chefe do Poder Executivo. Quando julgados necessários e 

oportunos, podem ser firmados entendimentos, termos aditivos, arranjos técnicos, 

programas de intercâmbio, convênios, instrumentos de parceria ou carta de intenções 

entre o EB e exércitos de nações amigas, relacionando-os, sempre que possível, a 

acordos governamentais no âmbito da defesa. (DAEBAI, 2016, p. 25) 

Nesse sentido, a CBEM desenvolve a diplomacia militar com o objetivo 

principal de: promover intercâmbios e cooperações, construir relações de confiança 

mútua entre Estados e colaborar com a capacitação de pessoal, segurança, 

desenvolvimento, estabilidade regional e paz mundial. (DAEBAI, 2016, p. 26) 

A foto abaixo retrata a XI CBEM Argentina – Brasil, realizada no período de 2 

a 6 de junho de 2015, em Buenos Aires/República da Argentina. Nesta ocasião foram 

acordados entre estas Nações Amigas, destacadas operações combinadas que 

contribuem com a projeção de poder do EB, no cenário internacional: 
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Figura 1: XI Conferência Bilateral de Estado-Maior (CBEM) Argentina – Brasil 

 

Fonte: EME, 2015. 

 

 

3.2 AS RESPONSABILIDADES PELAS RELAÇÕES BILATERAIS 
 

O Estado-Maior do Exército (EME) é o Órgão de Direção Geral (ODG) da F 

Ter, responsável pelo planejamento e condução das atividades internacionais, 

observando os documentos que norteiam as relações internacionais das instituições 

do Estado brasileiro. 

Compete ao EME o levantamento e a atualização dos interesses específicos 

da F Ter na área internacional, propondo a atualização das condicionantes 

estabelecidas na diretriz, as quais balizarão as atividades do Exército na área 

internacional, coerente com as novas tendências conjunturais que poderão influenciar 

o planejamento e a condução das atividades militares. (DAEBAI, 2016, p. 18) 

 

3.3 ÁREAS E FOCOS DE ATUAÇÃO 
 

A PND definiu o entorno estratégico brasileiro, composto pela América do Sul, 

Atlântico Sul, países da costa ocidental africana e Antártica, como sendo interesse 

prioritário no estabelecimento das relações bilaterais. (PND, 2012, p. 6). 
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A América do Norte e a Europa não estão comtempladas nesta região, 

contudo constituem áreas de interesse do Estado brasileiro, em função das 

tradicionais relações e, ainda, em face dos laços históricos e afinidades culturais com 

o Brasil, os países de língua portuguesa merecem especial atenção aos esforços de 

cooperação no campo da defesa. Igualmente, ao norte, a proximidade do mar do 

Caribe impõe que se dê crescente atenção àquela região. (PND, 2012, p. 6) 

Mesmo sendo a América do Sul uma das regiões mais estáveis do mundo, 

não se pode desconsiderar a possibilidade de tal circunstância vir a sofrer interrupção, 

de sorte que o Brasil poderá ver-se compelido a contribuir para a solução de eventuais 

controvérsias sub-regionais ou mesmo para defender seus interesses, cooperando e 

mantendo-se integrado com a região. (PND, 2012, p. 6) 

Assim, a DAEBAI estabeleceu, no âmbito das relações internacionais 

bilaterais, as áreas geográficas prioritárias e os focos de esforço de atuação do EB 

para a condução das atividades internacionais, sendo assim denominadas: 

- Subcontinente sul-americano: área de cooperação e integração; 

- Continente africano: área de cooperação, com projeção pela fronteira do 

Atlântico Sul, consolidando a Zona de Paz e de Cooperação do Atlântico Sul e em 

especial a África Austral e os integrantes da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), estabelecendo com estes uma relação de prioridade; 

- América Central, México e Caribe: área de cooperação e integração; 

- Estados Unidos da América, Canadá e Europa: área de capacitação e 

integração; e 

- Oriente Médio, Sudoeste Asiático, Leste Asiático e Oceania: área de 

novas oportunidades e parcerias. (DAEBAI, 2016, p.26) 

A figura abaixo, detalha graficamente as áreas geográficas prioritárias e os 

focos de esforço de atuação das relações internacionais bilaterais do EB no exterior, 

segundo a diplomacia militar brasileira: 
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Figura 2: áreas geográficas prioritárias e os focos de esforço de atuação das relações internacionais 
bilaterais 

 

Fonte: DAEBAI, 2016. 

 

Assim, conclui-se parcialmente que a América do Sul é parte integrante do 

entorno estratégico brasileiro. Nesta região, o objetivo principal das relações 

internacionais é o desenvolvimento da cooperação e integração entre os Exércitos 

sul-americanos, sendo a confiança mútua o principal objetivo das operações 

combinadas, garantindo a soberania, o patrimônio nacional, a integridade territorial, e 

a segurança das fronteiras, bem como, intensificando a projeção do Brasil como ator 

relevante no concerto das Nações e maior inserção nos processos decisórios 

internacionais.
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4 SISTEMÁTICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MILITAR 
 

A Sistemática do Planejamento Estratégico Militar (SPEM) é um amplo 

processo com a finalidade estabelecer a sistematização do planejamento de alto nível 

para as FA, contribuindo com o atendimento dos objetivos da Defesa Nacional. 

Assim sendo, o objetivo principal deste planejamento é identificar as 

estratégias para o cumprimento das missões constitucionais, como a defesa da Pátria, 

garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem, sendo conduzido 

em plena conformidade com a PDN a Política Militar de Defesa (PMiD), EMiD e a 

DMD. (SPEM, 2005, p. 1) 

 

4.1 O SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 
 

O Sistema de Planejamento Estratégico do Exército (SIPLEX) é uma 

ferramenta para a gestão do planejamento da estratégia de emprego militar do EB, 

com as seguintes finalidades: 

- estabelecer um método de planejamento no mais alto nível da doutrina 

militar terrestre; 

- racionalizar as atividades de planejamento e a execução das ações em 

vários níveis e setores; 

- acompanhar o planejamento e a execução das ações, realimentando e 

controlando o sistema; 

- propiciar as melhores condições para o cumprimento da missão do EB 

com eficiência, eficácia e efetividade. 

O objetivo principal do SIPLEX é a obtenção de unidade de pensamento e de 

ação doutrinária, nas concepções político-estratégicas, logística e operacional, que 

percorrem sete fases, assim denominadas: 

- 1ª fase – Missão;  

- 2ª fase – Análise Estratégica;  

- 3ª fase – Política Militar Terrestre;  

- 4ª fase – Estratégia Militar Terrestre;  

- 5ª fase – Plano Estratégico do Exército;  

- 6ª fase – Orçamento e Contratação; e  

- 7ª fase – Medição de Desempenho Organizacional. 
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4.2 A ESTRATÉGIA MILITAR TERRESTRE 
 

A Estratégia Militar Terrestre é confeccionada por ocasião da 4ª fase da 

Sistemática de Planejamento do Exército, consolidando ao final desta fase a 

Concepção Estratégica do Exército. 

A Concepção Estratégica do Exército é um documento sigiloso que 

estabelece as seguintes medidas para os planejamentos subsequentes: 

- estratégias de emprego do Exército; 

- ações estratégicas do Exército; e 

- indicadores de metas. 

Cabe destacar que, o manual da DMT define que as FA serão empregadas 

de forma singular ou conjunta, por meio das seguintes estratégias de emprego: 

Ação Independente – caracteriza-se pelo emprego do Poder Nacional, com 
preponderância da Expressão Militar, independente ou por iniciativa e 
decisão do governo, quando estiver ameaçada a observância dos 
fundamentos, objetivos e princípios estipulados na Constituição Federal, com 
base no princípio da legítima defesa, considerando os interesses vitais 
nacionais; 
 
Aliança – caracteriza-se pelo emprego do Poder Nacional, com 
preponderância da Expressão Militar, em conjugação com a expressão militar 
de um ou mais países, constituindo uma aliança ou coalizão de Estados, 
cujos objetivos e interesses sejam coincidentes; 
 
Defensiva – caracteriza-se por uma atitude temporária adotada 
deliberadamente ou imposta ante uma ameaça ou agressão, até que se 
possa retomar a ofensiva; 
 
Dissuasão – caracteriza-se pela manutenção de forças militares 
suficientemente poderosas e prontas para emprego imediato, capazes de 
desencorajar qualquer agressão militar; 
 
Ofensiva – caracteriza-se pela iniciativa das operações em relação ao 
inimigo, tanto concentrando as ações em áreas de interesse quanto 
desencadeando-as em território inimigo, sem qualquer propósito de 
anexação deste, mas obtendo vantagens políticas e militares iniciais, visando 
às futuras negociações de paz; 
 
Presença – caracteriza-se pela presença militar, no território nacional e suas 
extensões, com a finalidade de cumprir a destinação constitucional e as 
atribuições subsidiárias. É efetivada não só pela criteriosa articulação das 
organizações militares no território, como também preponderantemente pela 
capacidade de rápido deslocamento para qualquer região do País, quando 
necessário; 
 
Projeção de poder – desenvolve-se por meio da participação militar além-
fronteiras, em situações que possibilitem o respeito internacional ao País, por 
iniciativa própria ou atendendo a solicitações provenientes de acordos 
externos, visando a dissuadir potenciais agressores e a apoiar os interesses 
nacionais relacionados com a manutenção da paz internacional; e 
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Resistencia – caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações militares em um 
conflito prolongado, de caráter restrito, na maioria das vezes de baixa 
intensidade, onde normalmente empregam-se táticas e técnicas de guerrilha. 
(Brasil, 2014, p. 35. Grifo nosso) 

 

Nessa direção, a Concepção Estratégica do Exército priorizou as principais 

estratégias de emprego da F Ter, detalhando desta forma: 

...as principais estratégias de emprego utilizadas pelas Forças Armadas são 
aquelas descritas na Doutrina Militar de Defesa, destacando-se as seguintes: 
Dissuasão, Ofensiva, Presença, Projeção de Poder e Resistência, sendo que 
o Exército Brasileiro prioriza as estratégias de emprego: Dissuasão e 
Presença. (BRASIL, 2017, p. 6. Grifo nosso) 
 

Do exposto, verifica-se que a prioridade das estratégias de emprego militar da 

dissuasão e presença, atendem mais especificamente aos interesses nacionais para 

a defesa e segurança nacional brasileira, conforme descrito na PND e END: 

Dissuasão – No âmbito mundial, o Brasil não é o Estado mais forte, 
tampouco o mais fraco. Assim, deve-se mostrar aos possíveis agressores, 
que a resposta será de tal forma violenta e efetiva, que sua vitória será muito 
improvável e, mesmo nesse caso, suas perdas cobrariam um preço 
impagável. A Dissuasão é o primeiro combate, evitando crises e permitindo 
que a sociedade brasileira resista a pressões oriundas de qualquer ator. 
 
Presença – Caracteriza-se sob dois aspectos fundamentais: o primeiro, 
direcionado à expressão militar, no qual a presença militar, no território 
nacional, tem por finalidade cumprir a destinação constitucional, sendo 
efetivada pela criteriosa articulação das organizações militares no território e 
pela capacidade de rápido deslocamento de tropas para qualquer região do 
País, caracterizando a mobilidade estratégica. No segundo aspecto, 
direcionado às expressões psicossocial e política, baseia-se no 
desenvolvimento da mentalidade de defesa e pela integração da expressão 
militar à sociedade. As Estratégias da Dissuasão e da Presença estão 
intrinsecamente ligadas, ou seja, o sucesso de uma contribui para o sucesso 
da outra. (BRASIL, 2017, p. 6. Grifo nosso) 

  

4.3 A CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA DO EXÉRCITO 
 

A Concepção Estratégica do Exército consolida as informações sobre a 

estratégia de emprego militar a ser desenvolvida pelo SIPLEx, definindo os grupos de 

emprego por estratégias de emprego militar, as vocações prioritárias para o emprego 

da F Ter e a articulação das organizações militares do EB no território nacional. 

(SIPLEX, 2016, p.28) 

A organização da F Ter em segmentos aptos e vocacionadas para 

desempenhar e desenvolver estratégias de emprego militar, é fundamental para o 

planejamento militar, sobretudo para o planejamento de preparo e emprego da Forca. 
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Assim sendo, serão apresentados os grupos de emprego, as vocações 

prioritárias para o emprego e a articulação das organizações militares da F Ter, 

conforme a Concepção Estratégica do Exército. 

 

4.3.1 Grupos de Emprego 
 

A Concepção Estratégica do Exército conduz o planejamento para 

desenvolver o preparo e emprego das tropas, organizando grupos de emprego. 

Estes grupos são constituídos por elementos com diferentes capacidades, 

visando atender aos impositivos das hipóteses de emprego e minimizando as 

adaptações da transição da estrutura militar em tempo de paz para o tempo de crise 

/conflito armado. (BRASIL, 2017, p. 12) 

Sendo assim, serão apresentados os dois grupos de emprego da Forca 

Terrestre: as Forças de Emprego Geral e as Forças de Emprego Estratégico. 

 

 4.3.1.1 Forças de Emprego Geral 

“As Forças de Emprego Geral (F Emp Ge) constituem a maior parte das tropas 

do EB, sendo fundamentais para o desenvolvimento da estratégia de emprego militar 

da dissuasão e presença”. (BRASIL, 2017, p. 13) 

As F Emp Ge devem possuir as seguintes características: 

- capacidade de serem empregadas em outras áreas estratégicas, mesmo 

que parcialmente;  

- participar da resposta imediata, atuação ampliada e/ou esforço total;  

- capacidade de serem reforçadas ou de reforçar outras tropas por 

elasticidade e/ou modularidade; e  

- sua vocação orientará sua prioridade. 

Do exposto, as F Emp Ge desenvolvem as estratégias de emprego militar 

mais significativas para o Estado brasileiro, contribuindo com a segurança e defesa 

nacional continuamente. 

 

4.3.1.2 Forças de Emprego Estratégico 

“As Forças de Emprego Estratégico (F Emp Estrt) são as tropas com poder 

de combate que possibilitem, nas situações de crise/conflito armado, o desequilíbrio 
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estratégico, por meio da estratégia de emprego militar da dissuasão e da ofensiva”. 

(BRASIL, 2017, p. 13) 

Estas tropas deverão estar aptas a atuarem em qualquer parte do território 

nacional e em outras áreas de interesse estratégico do Estado brasileiro. 

As tropas são preparadas para possuírem ou receberem 

capacidades/módulos (modularidade/elasticidade) para executar grandes 

deslocamentos estratégicos compatíveis com a dimensão continental do Brasil e 

áreas de interesse, ressaltando que, algumas F Emp Estrt foram denominadas 

Módulos Especializados, agregando maior poder de combate. (BRASIL, 2017, p. 13) 

Os Módulos Especializados possuem capacidades de agregar e modular 

poder de combate as demais forças, de acordo com cada situação que se faça 

presente. São constituídos por elementos de combate, de apoio ao combate e de 

apoio logístico. (BRASIL, 2017, p. 14) 

Do exposto, observa-se as F Emp Estrt agregam poder de combate a F Ter, 

contribuindo com as seguintes estratégias de emprego: dissuasão, presença e 

projeção de poder, potencializando a projeção de poder do EB no cenário 

internacional e garantindo a segurança e defesa nacional. 

Assim sendo, a figura abaixo extraída da Concepção Estratégica do Exército 

detalha as tropas do EB que foram definidas como integrantes dos grupos de emprego 

da F Ter: 
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Figura 3: Concepção Estratégica do Exército, os Grupos de Emprego do Siplex 

 

Fonte: SIPLEX, 2017. 

 
4.3.2 Vocações prioritárias para emprego 
 

A Concepção Estratégica do Exército planeja as estratégias de emprego 

militar, organizando as vocações prioritárias para o emprego das tropas. 

As vocações prioritárias de emprego da Forca Terrestre são as missões 

constitucionais, como a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a 

garantia da lei e da ordem, conforme a descrita no Art. 142, da Constituição Federal 

Brasileira de 1988. 

Cabe destacar que, a vocação prioritária dos Grandes Comandos e das 

Grandes Unidades conduz o Comando de Operações Terrestres (COTER) na 

prioridade do preparo e emprego das diversas organizações militares da Força 

Terrestre, seja na Defesa da Pátria e/ou na Garantia da Lei e da Ordem. (BRASIL, 

2017, p. 14) 
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Nessa direção, pode-se inferir que todas as organizações militares do EB 

desdobradas no território nacional contribuem para a estratégia de emprego militar da 

presença e/ou da dissuasão. 

 

4.3.2.1 Defesa da Pátria 

 

A vocação prioritária de emprego para a Defesa da Pátria constitui a razão 

principal de existir as instituições militares, empregando as FA na segurança e defesa 

nacional. Nesse contexto, a defesa da pátria visa, primordialmente, a garantia da 

soberania, da integridade territorial e patrimonial e a consecução dos interesses 

estratégicos nacionais, englobando as operações convencionais e as operações na 

fronteira. (BRASIL, 2017, p. 15) 

As operações na faixa de fronteira são realizadas, rotineiramente, pelas tropas 

subordinadas aos seguintes Comandos Militares: Amazônia, Norte, Oeste e Sul. 

 

4.3.2.2 Operação para Garantia da Lei e da Ordem 

 

A vocação prioritária de emprego para GLO tem o propósito de assegurar o 

pleno funcionamento do estado democrático de direito, da paz social e da ordem 

pública. 

A GLO consiste em uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas, 

por decisão do Presidente da República, de forma episódica, em área previamente 

estabelecida e por tempo limitado. (BRASIL, 2017, p. 15) 

Assim sendo, a figura abaixo extraída da Concepção Estratégica do Exército 

detalha a vocação de emprego prioritária dos G Cmdo e GU da F Ter: 
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 Fonte: SIPLEX, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Concepção Estratégica do Exército, vocação prioritária de emprego. 



  
  38 

Figura 5: Concepção Estratégica do Exército, vocação prioritária de emprego. 

 

Fonte: SIPLEX, 2017. 

 

4.3.3 Articulação da Força Terrestre  
 

Outro detalhamento da Concepção Estratégica do Exército é a articulação da 

F Ter no território brasileiro, que de maneira generalista, detalha a localização das 

organizações militares do EB, sendo esta localização fruto da evolução histórica do 

Brasil, das questões econômicas e da importância da estratégia da presença. 

Cabe ressaltar que, a dimensão continental do Brasil impõe a articulação de 

tropas na faixa de fronteira, contribuindo sobremaneira, com a estratégia de emprego 

militar da presença nas regiões mais inóspitas, onde somente a F Ter se faz presente. 

Dessa maneira, o EB objetiva, no seu processo de transformação, dotar a F 

Ter com características modernas, como a flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade, viabilizando o emprego de tropas em 
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outras áreas estratégicas para a solução de uma crise ou conflito. (BRASIL, 2017, p. 

19) 

Nesse sentido, a figura abaixo extraída da Concepção Estratégica do Exército 

detalha articulação da F Ter, no território nacional: 

 

 

Fonte: SIPLEX, 2017. 

 

Do exposto, verifica-se que o Brasil mantém suas organizações militares 

dispostas em todos estados federativos da União, favorecendo as estratégias de 

emprego militar da dissuasão, presença e projeção de poder, contribuindo com a 

segurança e defesa nacional. A estabilidade regional e garantida com cooperação e 

integração que o EB desenvolve com os Exércitos das Nações Amigas, principalmente 

com Argentina, Paraguai e Uruguai. 

 

Figura 6: Concepção Estratégica do Exército, a articulação da Forca Terrestre 
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4.4 O PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO 
 

O Plano Estratégico do Exército (PEEx) é o produto final da 5ª fase do SIPLEx. 

Desta maneira, o PEEx correlaciona os objetivos estratégicos com às suas 

respectivas estratégias e ações, detalhando as atividades impostas, os projetos e os 

responsáveis pelas atividades. 

Assim sendo, destaca-se o Objetivo Estratégico do Exército número 2 (OEE2): 

ʺAMPLIAR A PROJEÇÃO DO EXÉRCITO NO CENÁRIO INTERNACIONALʺ. 

De acordo com o PEEx (2016/2019) o OEE2 estabeleceu a seguinte 

estratégia para alcançar o objetivo: 

- Objetivo Estratégico número 2.1: ʺIncremento da atuação da Diplomacia 

Militarʺ e, por conseguinte, as seguintes ações estratégicas: 

- Ação Estratégica número 2.1.1 ʺAmpliar as medidas de cooperação e 

confiança mútua entre o Exército Brasileiro e os exércitos das Nações Amigasʺ e; 

- Ação Estratégica número 2.1.2 ʺAprofundar e ampliar a cooperação com 

os países do entorno estratégicoʺ. 

Do exposto, observa-se que ampliar a projeção de poder, no cenário 

internacional, está diretamente relacionada em ampliar a cooperação e confiança 

mútua entre os Exércitos dos países do entorno estratégico. Tal fato pode ser 

identificado com as operações combinadas estabelecidas entre Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai. 

 Segue, o extrato da folha número 10, do PEEx (2016-2019) - 3ª Edição 2017: 
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Fonte: SIPLEX, 2017. 

 
Assim, conclui-se parcialmente que, a SPEM realiza a gestão e a 

sistematização do planejamento estratégico de alto nível do EB, identificando as 

estratégias para o cumprimento das missões constitucionais, como a defesa da Pátria, 

garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem, contribuindo com 

o atendimento dos objetivos nacionais de defesa. 

A SPEM consolida e difunde o emprego do EB, destacando a presença e 

dissuasão como estratégias de emprego militar primordiais para a Forca. Nesse 

sentido, o incremento de relações diplomáticas militares ampliando as medidas de 

cooperação e confiança mútua com as demais Nações Amigas do entorno estratégico 

e o estabelecimento das operações combinadas projetam o poder do EB, no cenário 

internacional.

Figura 7: Plano Estratégico do Exército, Objetivo Estratégico do Exército número 2 
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5 OPERAÇÕES COMBINADAS ENTRE ARGENTINA E BRASIL 
 

As consolidadas relações bilaterais entre os Exércitos da Argentina e do Brasil 

proporcionaram um ambiente de cooperação e confiança mútua, contribuindo com a 

defesa e segurança nacional de ambas Nações. 

Os interesses mútuos no campo da defesa favoreceram o estabelecimento de 

operações combinadas. Atualmente, existem 5 (cinco) operações combinadas entre 

as Nações Amigas, contribuindo para o adestramento e a interoperabilidade dos 

Exércitos, e sobretudo, a estabilidade regional e a segurança das fronteiras. 

A seguir, serão apresentadas as operações combinadas entre Argentina e 

Brasil, destacando a contribuição para projeção de poder do EB, no cenário 

internacional.  

 

5.1 OPERAÇÃO HERMANDAD 
 

A Operação Hermandad3  é uma operação combinada estabelecida entre 

Argentina e Brasil no contexto de operações de guerra e executado no nível Grande 

Unidade. 

O compromisso internacional envolve a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 

do EB (Uruguaiana-RS), empregando meios mecanizados e a Brigada do Monte XII 

do Exército da Argentina (Província de Corrientes e Missiones), empregando meios 

blindados. 

O evento foi idealizado em 2006 e planejado para ser executado de dois em 

dois anos, colaborando a troca de experiências operacionais, doutrinárias e 

principalmente o estreitamento dos laços de cooperação e amizade entre os Exércitos. 

O Estado-Maior Combinado da Operação Hermandad é composto por oficiais-

superiores da 2ª Bda C Mec e da Bda Monte XII, destacando a presença oficiais do 

Exército do Paraguai e do Exército do Uruguai que são convidados a participarem do 

planejamento da operação, potencializando os laços de confiança mútua e 

cooperação entre os Exércitos sul-americanos. 

Cabe salientar que, a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do EB (Uruguaiana-

RS) é uma F Emp Ge destinada á defesa da pátria, cujo preparo e emprego é voltado 

                                            
3  A Operação Hermandad foi estabelecida na CBEM Arg/Bra. Diponível em: < 

http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-arg-hermandad>.  Acessado em: 
20 jun. 2018. 
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para operações convencionais e na faixa de fronteira, contribuindo com todos os OND 

estabelecidos na PMT, sobretudo a estabilidade regional.  

 

5.2 OPERAÇÃO GUARANI 
 

A Operação Guarani4 é uma operação combinada no contexto de operações 

de guerra e executado no nível Unidade, estabelecendo uma Força-Tarefa (FT) 

Mecanizada com reforço de uma subunidade da nação amiga integrante. 

O compromisso internacional envolve a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 

do EB (Santiago-RS) e as tropas da Brigada do Monte XII do Exército da Argentina 

(Província de Corrientes e Missiones), sendo ambas tropas mecanizadas. 

O compromisso foi idealizado em 2006 e planejado para ser executado de 

dois em dois anos, objetivando realizar a troca de experiências operacionais, 

doutrinárias e o estreitamento dos laços de cooperação e amizade entre os Exércitos. 

O Estado-Maior Combinado da Operação Guarani é composto por oficiais-

superiores da 1ª Bda C Mec e da Bda Monte XII, ressaltando a presença oficiais do 

Exército do Paraguai e do Exército do Uruguai que são convidados a participarem do 

planejamento da operação, potencializando os laços de confiança mútua e 

cooperação entre os Exércitos sul-americanos. 

Vale destacar que, a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do EB (Santiago-

RS) é uma F Emp Ge destinada á defesa da pátria, cujo preparo e emprego é voltado 

para operações convencionais e na faixa de fronteira, contribuindo com todos os OND 

estabelecidos na PMT, sobretudo a estabilidade regional. 

 

5.3 OPERAÇÃO YAGUARETÉ 
 

A Operação Yaguaretê5 é uma operação combinada com a execução de 

operação complementar aeromóvel e a realização de assalto aeromóvel no nível 

Grande Unidade. 

                                            
4 A Operação Guarani foi estabelecida na CBEM Arg/Bra. Diponível em: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-arg-guarani>. Acessado em: 20 
jun. 2018. 
 
5  A Operação Yaguarete foi estabelecida na CBEM Arg/Bra. Diponível em: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-arg-yaguarete>. Acessado em: 20 
jun. 2018. 
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O compromisso internacional envolve a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 

do EB (Bagé-RS), a 12ª Brigada de Infantaria Leve (Caçapava-SP), o Comando de 

Aviação do Exército (Taubaté-SP) e a IV Brigada Aerotransportada de Despliegue 

Rápido do Exército da Argentina (Córdoba). 

É o evento de maior envergadura entre as Nações, envolvendo as forças e os 

módulos especializados de emprego estratégicos do EB que agregam poder de 

combate as F Emp G. A operação envolve as tropas vocacionadas para operações 

aeromóveis que executam o ataque com a manobra de envolvimento e a junção com 

a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do EB (Santiago-RS). 

O Estado-Maior Combinado é composto por oficiais-superiores da 3ª Bda C 

Mec e da Bda Monte XII. Cabe destacar a presença oficiais do Exército do Paraguai 

e do Exército do Uruguai que são convidados a participarem do planejamento da 

operação, potencializando os laços de confiança mútua e cooperação entre os 

Exércitos sul-americanos. 

Nesse contexto, destacam-se a 12ª Brigada de Infantaria Leve (Caçapava-

SP) e o Comando de Aviação do Exército (Taubaté-SP). Ambas são F Emp Estrt 

adestradas e aptas para atuarem em qualquer parte do território nacional e em outras 

áreas de interesse estratégico do Estado brasileiro. Dessa maneira, estas GU 

empregam as estratégias da dissuasão e da ofensiva, contribuindo com a projeção de 

poder do EB no cenário internacional. 

A principal justificativa para estabelecimento do compromisso é o 

adestramento das F Emp Estr do EB, consolidando o emprego das estratégias da 

dissuasão e projeção de poder. 

 

5.4 OPERAÇÃO SACI/DUENDE 
 

A Operação Saci/Duende6  é uma operação combinada que executada a 

operação complementar aeroterrestre e assalto aeroterrestre no nível Unidade. 

A operação Saci é realizada no Brasil, sob coordenação da Brigada de 

Infantaria Paraquedista (Rio de Janeiro-RJ), sendo planejado um ataque com 

manobra de envolvimento. Neste ataque, a Unidade da Bda Inf Pqdt é reforçada por 

                                            
6  A Operação Saci/Duende foi estabelecida na CBEM Arg/Bra. Disponível em: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-arg-ysaciduende>. Acessado em: 
20 jun. 2018. 
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um pelotão paraquedista do Exército Argentino, orgânico da IV Brigada 

Aerotransportada de Despliegue Rápido do Exército Argentino (Córdoba). 

O exercício Duende é realizado na Argentina sob coordenação da IV Brigada 

Aerotransportada de Despliegue Rápido do Exército Argentino (Córdoba) com o 

reforço de um pelotão paraquedista do EB, orgânico da Bda Inf Pqdt. 

Dessa maneira, destaca-se a Brigada de Infantaria Paraquedista (Rio de 

Janeiro-RJ), que é uma F Emp Estrt adestrada e apta para atuar em qualquer parte 

do território nacional e em outras áreas de interesse estratégico do Estado brasileiro. 

Dessa maneira, esta GU emprega a estratégia da dissuasão e da ofensiva, 

contribuindo com a projeção de poder do EB no cenário internacional. 

A principal justificativa do compromisso é o adestramento da 

interoperabilidade das F Emp Estr do EB, consolidando o emprego das estratégias da 

dissuasão e projeção de poder. 

 

5.5 OPERAÇÃO ARANDU 
 

A Operação Arandu7 é uma operação combinada no contexto de operações de 

guerra de Grande Unidade (GU). 

O compromisso foi idealizado na CBEM de 2017 com o propósito de unificar 

as operações: Yaguaretê, Hermandad, Saci e Duende para ser executado em três 

fases, cada uma delas em um ano. Para isso, ficou estabelecido da seguinte maneira: 

- no primeiro ano (1 fase) será realizada uma simulação de combate, sendo 

empregados os sistemas de simulação virtual da nação anfitriã; 

- no segundo ano (2 fase) será realizado um trabalho de Estado-Maior 

Combinado para um trabalho sobre a carta e ocupação de postos de observação no 

terreno; e 

- no terceiro ano (3 fase) será a execução no terreno, empregando as tropas 

conforme o planejamento dos dois períodos anteriores. 

                                            
7  A Operação Arandu foi estabelecida na CBEM Arg/Bra. Disponível em: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-arg-arandu>. Acessado em: 20 
jun. 2018. 
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A principal justificativa é o adestramento das forças de emprego geral e 

estratégico em conflitos no amplo espectro e sobretudo, o estreitamento dos laços de 

cooperação e amizade entre os Exércitos. 

Cabe destacar que, por ocasião do estabelecimento do Estado-Maior 

Combinado também existe a presença de oficiais do Paraguai e Uruguai que são 

convidados a participarem do evento, potencializando os laços de confiança mútua e 

cooperação entre os Exércitos sul-americanos. 

Do exposto, conclui-se parcialmente que, as operações combinadas 

supramencionadas entre Argentina e Brasil, contribuem sobremaneira com a 

estabilidade regional, a manutenção da paz, ampliando a projeção do EB no concerto 

das nações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  47 

6 OPERAÇÕES COMBINADAS ENTRE BRASIL E PARAGUAI 
 

As consolidadas relações bilaterais entre Brasil e Paraguai proporcionaram 

um ambiente de cooperação e confiança mútua, favorecendo o estabelecimento de 

uma destacada operação combinada. 

Atualmente, existe 1 (um) operação combinada entre Brasil e Paraguai que 

contribui com o adestramento e a interoperabilidade das Forças, e sobretudo, a defesa 

e a segurança das fronteiras. 

A seguir, será apresentada a operação Paraná, destacando a contribuição 

para projeção de poder do EB, no cenário internacional.  

 

6.1 OPERAÇÃO PARANÁ 
 

A Operação Paraná8 é uma operação combinada no contexto de operações de 

guerra no nível Unidade, envolvendo a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 

(Cascavel-PR) e a 3ª Divisão de Infantaria do Exército Paraguaio (Ciudad del Leste). 

O compromisso foi idealizado em 2015 e executado na faixa de fronteira, 

estabelecendo uma Força-Tarefa (FT) Combinada no nível Unidade do EB com o 

reforço de uma subunidade mecanizada do Exército do Paraguai. 

Vale salientar que, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (Cascavel-PR) é 

uma F Emp Ge destinada á defesa da pátria, cujo preparo e emprego é voltado para 

operações convencionais e na faixa de fronteira, contribuindo com todos os OND 

estabelecidos na PMT, sobretudo com a estabilidade regional, em uma densa fronteira 

existente entre ambas Nações Amigas. 

Do exposto, infere-se parcialmente que, o evento favorece a troca de 

experiências operacionais, doutrinárias, estreitamento dos laços de cooperação, 

contribuindo com a estabilidade regional, a manutenção da paz, ampliando a projeção 

do EB no concerto das nações. 

 

 

 

                                            
8  A Operação Paraná foi estabelecida na CBEM Par/Bra. Disponível em: 

<http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-par-parana>. Acessado em: 20 
jun. 2018. 
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7 OPERAÇÕES COMBINADAS ENTRE BRASIL E URUGUAI 
 

Atualmente, não há operações combinadas estabelecidas entre Brasil e 

Uruguai, pelas dificuldades apresentadas por esta Nação Amiga em conceber 

compromissos internacionais no seu território e outras justificativas de ordem política 

e econômica que inviabilizam os mesmos. 

Para minimizar o fato, o Exércitos uruguaio mantem-se presente como nação 

convidada para compor o Estado-Maior Combinado 9  de todas os eventos 

supracitados, contribuindo desta maneira, com os laços de confiança mútua, 

cooperação e amizade entre os Exércitos sul-americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
9 CBEM Bra/Uru. Disponível em: <http://intranet.eme.eb.mil.br/emenet/sites/5sch/index.php/cbembra-

uru>. Acessado em: 20 jun. 2018. 
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8 CONCLUSÃO 
 

As operações combinadas são as atividades militares que empregam forças 

e meios de dois ou mais Estados. As operações combinadas estabelecidas pelo Brasil 

com a Argentina, Paraguai e Uruguai desenvolvem estratégias de emprego militar 

fundamentais para manutenção dos objetivos nacionais de defesa como: a 

preservação da integridade territorial, a integridade do patrimônio nacional, a defesa 

da pátria e a soberania. 

Cabe ressaltar que, as estratégias de emprego militar estão diretamente 

orientadas para alcançar os objetivos estratégicos do exército, impostos no PEEx, 

sendo a projeção de poder do EB no cenário internacional a estratégia central deste 

trabalho.  

Em síntese, os compromissos internacionais estabelecidos pelo EME, por 

ocasião de CBEM, são indutores das estratégias de emprego militar, conforme 

orientado e determinado pela Concepção Estratégica do Exército. Neste último 

documento, as estratégias: projeção de poder, dissuasão e presença recebem maior 

prioridade para consecução dos Objetivos Estratégicos do Exército, embora existam 

outras estratégias na PMT. 

As operações combinadas estabelecidas entre Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, descritas nos capítulos anteriores, foram acordadas em atos oficiais 

conduzido pelo EME, buscando a cooperação e a integração destas Nações, que são 

integrantes do entorno estratégico brasileiro. Na mesma direção, as operações 

combinadas potencializam o Objetivo Estratégico do Exército Número 2, "Ampliar a 

projeção de poder do EB no cenário internacional", constante no PEEx. Nesse sentido, 

os reflexos positivos destes eventos internacionais extrapolam a região sul-americana 

e projetam o EB, como uma Força capaz de inibir qualquer ação hostil a soberania 

brasileira, contribuindo para a dissuasão extra regional. 

No contexto do Poder Nacional, Segurança e Defesa Nacional, verifica-se 

que, o Poder Militar Terrestre é empregado para a manutenção dos objetivos 

nacionais de defesa, contribuindo com os objetivos nacionais de defesa, sobretudo 

soberania brasileira. Nessa mesma direção, a Estratégia Militar de Defesa emprega a 

estratégia da projeção de poder, dispondo a F Ter com a capacidade real de desdobrar 

meios necessários contra uma ação hostil. 
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No campo das relações internacionais, observa-se que, o EB orienta suas 

ações conforme a DAEBAI, respaldado pela Política Externa Brasileira e os princípios 

que norteiam a diplomacia brasileira. Assim sendo, o objetivo principal das atividades 

internacionais da F Ter é a preservação da segurança, a paz internacional e a 

integração regional, fortalecendo o Brasil como ator global. Na mesma direção, pode-

se ratificar que, as operações combinadas do Brasil com as Nações Amigas 

supracitadas, demonstram a cooperação e confiança mútua na diplomacia militar 

destes países, viabilizando a interoperabilidade dos Exércitos.  

No tocante a SPEM, considera-se que, a Concepção Estratégica do Exército 

priorizou o emprego das estratégias militares: dissuasão e presença. Dessa maneira, 

para viabilizar o emprego, a F Ter foi articulada no território nacional e vocacionada 

para o emprego de suas tropas. A articulação do EB está intimamente relaciona a 

estratégia da presença, desenvolvendo operações militares na faixa de fronteira e 

garantindo a integridade territorial. A defesa da Pátria é a missão prioritária da Forca, 

executando operações convencionais com poder de combate suficiente para o 

enfrentamento, consolidando a estratégia da dissuasão. 

A dissuasão reprime psicologicamente o adversário, obrigando a mesmo a 

fazer um cálculo das reais possibilidades de vencer, que surge na comparação de 

suas capacidades com as nossas, e no temor aos riscos de um possível conflito, que 

emerge de uma combinação do cálculo anterior com outros elementos intangíveis, tais 

como o prestígio militar do EB, no cenário internacional. 

Por fim, conclui-se que as operações combinadas são atividades militares que 

empreendem ações estratégicas doutrinárias que ampliam a cooperação e a 

confiança mútua, entre o EB e os Exército das Nações vizinhas, contribuindo com a 

projeção de poder do EB no cenário internacional, demonstrando poder militar capaz 

de inibir qualquer ação hostil ao Estado brasileiro e garantindo a soberania e 

integridade territorial. 
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