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RESUMO 

 
A guerra convencional após a Segunda Guerra Mundial mudou substancialmente. 
Além do ambiente de atuação em amplo espectro, os novos rumos ditados pela 
tecnologia também conduziram os teatros de operações a novos patamares. Com 
isso, a doutrina e a logística militar foram adaptadas para essas novas gerações de 
conflito e inovações. No Brasil, a hipótese de emprego (HE) do Exército Brasileiro (EB) 
que, até meados do século XX, privilegiava a Bacia do Prata, começou a derivar para 
a fronteira norte. Com a queda do muro de Berlim (1989), mudanças significativas 
ocorreram na geopolítica mundial, pondo em evidência a geoeconomia, 
principalmente com o advento da globalização. No final do século XX, as 
preocupações com a Amazônia se ampliaram, fomentando discursos sobre sua 
internacionalização a partir de uma agenda ambientalista, o que contribuiu para elevar 
a Hipótese de Emprego do EB com mais prioridade para o cone Norte, considerando 
a invasão da Amazônia como uma das principais ameaças. No século XXI, a rivalidade 
entre potências, China e EUA, suscitam o retorno de um período com intensa 
competição geopolítica. No aspecto econômico, as fronteiras do agronegócio colocam 
luz na região amazônica e no campo militar podem surgir pequenos conflitos sazonais 
e periféricos, que podem envolver qualquer lugar, inclusive a própria Amazônia. Neste 
contexto, o presente trabalho visa analisar os problemas logísticos para a Força 
Terrestre (F Ter) que envolvem particularmente as inovações tecnológicas e a 
Amazônia Oriental, e analisar as propostas apresentadas pela Política Nacional de 
Defesa (PND) e pela Estratégia Nacional de Defesa (END), ambas editadas em 2016, 
coerente com o Plano de Ação do Comando Militar do Norte (CMN), de 2015.  O corte 
temporal deve se estender até 2039, coerente com o estudo dos cenários 
prospectivos, da Assessoria Especial de Planejamento (ASPLAN), do Ministério de 
Defesa (MD), realizado em 2017. A pesquisa vai empregar viés qualitativo para atingir 
seus objetivos, que envolvem: sistemas interestatais o mapeamento da guerra do 
futuro, a caracterização estratégica e operacional, hipóteses de conflito e ações 
estratégicas de inovações e logística operacional da Amazônia Oriental, previstas na 
END (2016). 
 
 
 
Palavras chave: Amazônia Oriental, Cenário Prospectivo, Logística e Defesa.  
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logistics problems for the ground force. Rio de Janeiro, 2021. 189f. Dissertation 
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Estado-Maior do Exército, Rio de Janeiro, 2021.  

 

ABSTRACT 

 

The conventional war after World War II changed substantially. In addition to the 
operating environment in a broad spectrum, the new directions dictated by technology 
have also led theaters of operations to new heights. As a result, military doctrine and 
logistics have been adapted for these new generations of conflict and innovation. In 
Brazil, the employment hypothesis (HE) of the Brazilian Army (EB) that, until the mid-
twentieth century, favored the La Plata Basin, began to drift towards the northern 
border. With the fall of the Berlin Wall (1989), significant changes occurred in world 
geopolitics, highlighting geoeconomics, mainly with the advent of globalization. At the 
end of the twentieth century, concerns about the Amazon increased, fostering 
discourses about its internationalization from an environmental agenda, which 
contributed to raising the EB Employment Hypothesis with more priority for the 
Northern cone, considering the invasion of the Amazon as one of the main threats. In 
the twenty-first century, the rivalry between powers, China and the USA, prompted the 
return of a period with intense geopolitical competition. In the economic aspect, the 
frontiers of agribusiness shed light on the Amazon region and in the military field, small 
seasonal and peripheral conflicts may arise, which can involve anywhere, including the 
Amazon itself. In this context, the present work aims to analyze the logistical problems 
for the Land Force (F Ter) that particularly involve technological innovations and the 
Eastern Amazon, and to analyze the proposals presented by the National Defense 
Policy (PND) and the National Defense Strategy (END), both issued in 2016, 
consistent with the Northern Military Command (CMN) Action Plan, 2015. The time cut 
should extend until 2039, consistent with the study of prospective scenarios, by the 
Special Planning Advisory (ASPLAN), from the Ministry of Defense (MD), carried out 
in 2017. The research will employ qualitative bias to achieve its objectives, which 
involve: interstate systems, mapping the war of the future, strategic and operational 
characterization, hypotheses of conflict and strategic actions of innovations and 
operational logistics of the Eastern Amazon, foreseen in the END (2016). 
 

 

Keywords: Eastern Amazon, Prospective Scenario, Logistics and Defense.  
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1. INTRODUÇÃO 

“Para o Brasil, a ocupação, a integração e a incorporação da Amazônia à 
dinâmica de desenvolvimento nacional constituem-se também numa página 
de nossa história ainda por ser escrita”. (VILLAS BOAS, 2012) 

 

A Amazônia atrai a cobiça de grandes potências há mais de quatro séculos. 

Logo em seguida à descoberta destas terras, em 1540, Portugal destinou a primeira 

leva de desbravadores para impedir invasões de holandeses, ingleses e franceses no 

Arco Norte. Ao longo dos anos, investidas estrangeiras, como a invasão francesa no 

Maranhão (1615-1612), foram contidas por medidas sazonais, pontuais, mas 

contundentes e bem-sucedidas. 

A cobiça por riquezas extra mar levou às conquistas territoriais, pretendidas 

principalmente por europeus, nos séculos XVI a XX e sempre foi marcada por disputas 

sangrentas, consolidadas, basicamente pelo poder da pólvora. Nesse contexto, a 

Amazônia nunca deixou de ser uma opção, como fonte de matérias primas, por parte 

de grandes potências. 

A par dessa corrida por recursos, a história registra uma significativa evolução 

tecnológica, que ganhou mais corpo, a partir da Revolução Industrial, que teve início 

na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, influenciando inclusive a 

arte da guerra. 

Conjugando essas duas condicionantes, cobiça por recursos e evolução 

tecnológica, e trazendo para a realidade brasileira, encontramos o esforço defensivo 

do século XXI corroborado em documentos oficiais que norteiam os rumos da Defesa 

brasileira, tais como o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) (BRASIL, 2016a, 

2020a), a Política Nacional de Defesa (PND, transformação da PDN) e a Estratégia 

Nacional de Defesa (END) (BRASIL,2016b, 2020b), publicados pelo Governo Federal 

brasileiro. Destaca-se que o LBDN “ é o mais completo e acabado documento acerca 

das atividades de defesa do Brasil. Abrangente, visa esclarecer a sociedade brasileira 

e a comunidade internacional sobre as políticas e ações que norteiam os 

procedimentos de segurança e proteção à soberania brasileira” (BRASIL, 2016a, 

2020a). Já a PND, inicialmente denominada, até 2012, de Política de Defesa Nacional, 

está “voltada, prioritariamente, contra ameaças externas”. É o documento 

“condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa”, e com estatura de 

planejamento político, “estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego 
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da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as 

esferas do Poder Nacional” (BRASIL, 2016b, 2020b).  

A PND “também foi desenvolvida para atender às necessidades de 

equipamento dos Comandos Militares, reorganizando a indústria de defesa para que 

as tecnologias mais avançadas estejam sob domínio nacional” (BRASIL, 2016b, 

2020b). Esse documento é complementado pela END, que “estabelece diretrizes para 

a adequada preparação e capacitação das Forças Armadas, de modo a garantir a 

segurança do país tanto em tempo de paz, quanto em situações de crise”. De modo 

que a PND e a END foram atualizadas em 2016 e a última versão está tramitando no 

Congresso Nacional para aprovação desde julho de 2020. As ações definidas no PND 

e na END são revertidas em planos com ajuste no orçamento da Defesa (BRASIL, 

2016b, 2020b). 

Note-se, ainda, que o Ministério da Defesa, no intuito de integrar a gestão ao 

orçamento anual criou o Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED). 

Com intuito de dar um mínimo de previsibilidade para definir metas, o MD traça 

cenários prospectivos. Quem coordena as atividades do SISPED é o Chefe da 

Assessoria Especial de Planejamento (ASPLAN), responsável por parametrizar esses 

cenários futuros. A última versão está desenhada até 2039, com visão prospectiva, e 

foi estabelecido por um Sumário Executivo, que se utiliza de macroprocessos e 

metodologia aprovada por meio da Portaria Normativa nº 24/MD, de 8 de janeiro de 

2015 (BRASIL, 2017a). 

Em se tratando de defesa territorial, o Exército Brasileiro (EB) elabora suas 

diretrizes com o propósito de alinhar a estratégia de defesa do MD de acordo com a 

política de Estado, enquadrando os níveis operacional, tático e estratégico da Força 

Terrestre. 

Sublinha-se a caracterização do Manual de Campanha Logística Militar 

Terrestre (EB70-MC-10.238), em que considera a logística como essencial para a 

manutenção e a exploração da iniciativa, determinando a amplitude e duração das 

operações terrestres, contribuindo para a liberdade de ação durante as operações 

(BRASIL, 2018a, p. 2-1). Logo, Logística Militar pode ser definida como “o conjunto de 

atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos serviços necessários 

à execução das missões das Forças Armadas” (BRASIL, 2018a, p. 110). 

Abordando a questão da mobilização, observa-se que o tráfego e a circulação 

humanos são prioridades nas agendas políticas locais e globais pelo impacto social 
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de sua articulação, seja em sua operacionalização, ou no contexto das demandas 

logísticas (SOUZA et al., 2018). O que ganha especial relevo dentro do âmbito 

logístico militar aplicado a guerra, missões de paz ou assistência em casos de 

desastres naturais e ajuda humanitária (ARAÚJO, SPARTA, 2020). A mobilidade 

estratégica tem intrincada relação com questões de logística. Afinal, a arquitetura e 

planejamento para aplicação da manobra operacional esbarra no problema logístico 

que “é o caso particular, único e cíclico, que decorre de cada situação” (BRASIL, 

2016d, p.15). Explicita-se que apesar de logística ser um conceito antigo, que foi 

entendido na Primeira Guerra Mundial “como conjunto de atividades relativas ao 

provimento de todos os meios necessários à realização de uma guerra”, esse conceito 

foi estendido para Logística Nacional, conceituado como “conjunto de atividades 

relativas à previsão e à provisão dos recursos e meios necessários à realização das 

ações decorrentes da Estratégia Nacional de Defesa” (BRASIL, 2015a, p. 11). 

Em razão dessas assertivas e, com o objetivo de adequar o planejamento e a 

execução da logística e da mobilização no nível estratégico, o MD criou o Centro de 

Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM) e estabeleceu os fundamentos 

doutrinários relativos à organização, à estrutura, ao funcionamento e às atribuições. 

O Manual que regula as Normas para o Funcionamento do Centro de Coordenação 

de Logística e Mobilização (MD40-N-01) é um documento que vai ao encontro dessa 

nova organização doutrinária. O referido manual define Sistema de Logística de 

Defesa (SISLOGD) como “o conjunto de pessoal, instalações, equipamentos, 

doutrinas, procedimentos e informações, apoiado por uma infraestrutura de tecnologia 

da informação e comunicações (TIC), atuando como agente catalisador de 

disponibilização de informações gerenciais de interesse da Logística de Defesa, seja 

no âmbito dos órgãos da Administração Central do MD, seja no âmbito das Forças 

Armadas (FA)” (BRASIL, 2019a, p. 14 e 30).  

Aponta-se que a solução do problema logístico, além de passar pelo 

SISLOGD, depende de processos bem estruturados, em que o processo logístico 

congrega conjunto de ações e atividades que requerem o concurso de diferentes 

sistemas, atuando de forma convergente e ordenada para alcançar os objetivos 

propostos da organização, processo que está conectado com a Logística Nacional1 e 

                                                             
1 A Logística Nacional pode ser conceituada como “conjunto de atividades relativas à previsão e à 
provisão dos recursos e meios necessários à realização das ações decorrentes da Estratégia Nacional 
de Defesa” (BRASIL, 2018b, p. 11).  
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a Logística Militar2 (BRASIL, 2015a, p.15). Ocorre que “a indefinição das ameaças, a 

não linearidade do Espaço de Batalha e a execução de múltiplas ações, sucessivas 

ou simultâneas, exigem da Logística a capacidade de sustentar continuamente as 

forças, adequando os recursos logísticos aos múltiplos cenários atuais e futuros” 

(BRASIL, 2018a, p.1-1). 

Neste sentido, a logística operacional na região da Amazônica, por sua 

complexidade, torna-se um agigantado desafio e importante foco de defesa, em que 

parecem desejáveis inovações tecnológicas aliadas às nuances de crescimento 

econômico, à medida que apelos ambientais disputam espaço com o desenvolvimento 

sustentável e as narrativas de internacionalização da Amazônia ganham espaço na 

mídia (WALT, 2019; PENNA FILHO, 2015), tornando relevantes iniciativas que melhor 

evidenciem os diversos desafios e ameaças internas e externas no sentido de 

desenvolver as condições para garantir a soberania do País, sua integridade e a 

consecução dos objetivos nacionais (PAIM, 2020; BRASIL, 2020a).  

No que tange às demandas logísticas, o EB encarrega as Regiões Militares 

(RM)3 desse mister. Essa responsabilidade, na área do CMN, é destinada à 8ª Região 

Militar (8ª RM). As dificuldades são inúmeras numa extensa área e as atribuições 

desse Comando Logístico serão explicitados mais adiante.   

Diante do exposto, este estudo busca identificar quais são as demandas 

logísticas que devem impactar nos possíveis conflitos que podem ocorrer na Região 

da Amazônia Oriental dentro de uma perspectiva de longo prazo. Assim formula-se a 

seguinte pergunta da pesquisa: o Sistema de Logística está compatível com a defesa 

no ambiente do CMN, considerando cenários prospectivos e inovações tecnológicas?  

À luz do contexto e da pergunta em questão, parte-se da hipótese de que o 

sistema logístico do CMN ainda carece de elementos estruturais que acompanhem as 

evoluções tecnológicas em curso no mundo, considerando os documentos de mais 

                                                             
2 Logística Militar é “o conjunto de atividades relativas à previsão e à provisão dos recursos e dos 
serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas” (BRASIL, 2018a, p. 110). 
3 De acordo com o art. 15 do Decreto no 93.188, de 29 de agosto de 1986, Regiões Militares são 
Grandes Comandos territoriais, constituídos de um Comando e de Organizações Militares de natureza 
variável. As Regiões Militares (RM) estão distribuídas no Brasil da seguinte forma: 1ª RM Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, 2ª RM São Paulo, 3ª RM Rio Grande do Sul 4ª RM Minas Gerais; 5ª RM Paraná e 
Santa Catarina; 6ª RM Bahia e Sergipe; 7ª RM Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; 
8ª RM Pará, Maranhão, Macapá e parte de Tocantins; 9ª RM Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 10ª 
RM Ceará e Piauí; 11ª RM Distrito Federal, Goiás e Tocantins e 12ª RM 
Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. 
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alto nível que balizam a Defesa Nacional e as especificidades da área em estudo, a 

Amazônia Oriental.  

Neste diapasão, este estudo faz sua delimitação no escopo, no espaço e no 

tempo. No escopo, ao se debruçar sobre as perspectivas alinhavadas pelo Ministério 

da Defesa (MD) e pelo Exército Brasileiro, por meio do Estado-Maior do Exército 

(EME), do Departamento de Ciência e Tecnologia, do Comando Logístico (COLOG), 

do Centro de Operações Terrestres (COTER), do Departamento de Ciência e 

Tecnologia (DCT), e do Comando Militar do Norte (CMN);  além da consulta a 

documentos, livros e artigos de interesse nas áreas correlatas sobre Amazônia 

oriental, logística operacional e inovações tecnológicas.  

No que concerne ao espaço físico, a pesquisa se limita ao ambiente da 

Amazônia oriental brasileira. O escopo do trabalho se limita a essa área, que já é 

extensa, em razão da complexidade de estudar a Amazônia brasileira como um todo.  

Ao dividir a Amazônia, é importante citar o Decreto-lei nº 291, de 28 de 

fevereiro de 1967, que delimitou a Amazônia Ocidental, compreendendo os Estados 

do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima (BRASIL, 2021a). É uma região 

entrecortada pela rede hidroviária, com poucas possibilidades de via terrestre e com 

defesa a cargo do Comando Militar da Amazônia (CMA), com sede em Manaus 

(BENTO, 2017).  A Amazônia Oriental, por sua vez, foi definida pelo Decreto-lei nº 356 

de 15 de agosto de 1968, incluindo os Estados de Pará, Maranhão, Amapá e Mato 

Grosso, incorporando a UF de Tocantins, em 1988 (BRASIL, 2021a). Coerente com 

as UF sob jurisdição do CMN, este estudo não se atém ao Estado de Mato Grosso. A 

caracterização específica da região será descrita mais adiante. 

Salienta-se que o grande comando operacional da Marinha, cuja área 

contempla parte da região amazônica e engloba Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, é 

de jurisdição do 4º Distrito Naval, e a ALA 9 é o Comando da Força Aérea que 

jurisdiciona os Estados de Pará, Maranhão e Amapá. Já de acordo com a divisão feita 

pelo Exército Brasileiro, com finalidade de estabelecer a Proteção Integrada, a 

Amazônia Oriental é área de responsabilidade do Comando Militar do Norte (CMN), 

criado em 2013, que absorveu áreas do CMA (PA, AP), do Comando Militar do 

Nordeste (MA) e do Comando Militar do Planalto (TO), resultando no que corresponde, 
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atualmente às áreas dos estados do Amapá, Pará, Maranhão, e pelo norte do estado 

do Tocantins na região denominada “Bico do Papagaio”4 (BENTO, 2017). 

A Amazônia Oriental tem um peso geopolítico e estratégico incontestáveis 

(BECKER, 2005 e 2014; FRANCHI; BURSZTYN; DRUMMMOND, 2011 p. 22; VILLAS 

BOAS, 2012; ROCHA PAIVA, 2015; PENNA FILHO, 2015). Esses temas serão mais 

bem explorados em momento oportuno. A pesquisa deve fazer referência aos 

aspectos de defesa, mas tangendo, em alguma medida assuntos dos campos político, 

econômico e tecnológico, além do campo militar. Outras questões não devem entrar 

no escopo do estudo, tais como discussão de formas alternativas de guerra 

(guerrilha), o ordenamento jurídico, aspectos administrativos e o campo psicossocial. 

Na tentativa de identificar as soluções viáveis para alguns dos problemas que 

impactam a logística na Amazônia Oriental, esta pesquisa buscou vislumbrar 

caminhos factíveis para a solução dessas questões, de acordo com indicações 

presentes nos documentos citados (PND, END e ASPLAN) que traçam cenários 

prospectivos.  

O presente trabalho, partindo de uma leitura da estrutura e dinâmica conflitiva 

dos sistemas interestatais, busca entender as ameaças desde o nascedouro das 

relações entre Estados, a geopolítica e a geoeconomia que dita os caminhos para a 

defesa nacional. A partir desse quadro, aventa-se as possibilidades de conflitos até 

2039, com mais ênfase para a fronteira do Brasil, em particular com a Guiana 

Francesa e a foz do rio Amazonas. O recorte temporal tem uma abordagem histórica, 

de forma resumida, enquadrando a evolução das relações interestatais, que datam 

desde o século IX até o século XX, e as implicações para a evolução da defesa 

territorial brasileira. O objetivo dessa aproximação é fornecer ao leitor a pertinência 

do tema, que envolve disputa de poder e riqueza e manutenção do espaço para 

formar uma análise crítica da real necessidade de defesa do entorno amazônico, 

identificando como as disputas econômicas regem as relações interestatais e como 

podem (ou devem) continuar influenciando por mais duas décadas. O fio lógico de 

tempo prossegue analisando os documentos de 1996 (PDN) até 2019, 

acompanhando as publicações da PND (2016), END (2016), PEEx (2019). Por fim, o 

                                                             
4 Norte do Estado do Tocantins, onde há a junção dos rios Araguaia e Tocantins, dando a formação de 

uma importante bacia regional e servindo de dissociador natural entre o cerrado e a Amazônia. 
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estudo se estende no espectro temporal para analisar os cenários prospectivos entre 

2020 e 2039. 

Com base nessas premissas, o estudo traçou como objetivo geral identificar 

potenciais demandas logísticas para futuros conflitos na Região da Amazônia Oriental, 

dentro de uma perspectiva de longo prazo. 

E os objetivos específicos foram: 

a) analisar as relações interestatais, a partir de uma leitura da geoeconomia 

mundial, que podem ameaçar a soberania brasileira e fisiografia Amazônica Oriental. 

b) apresentar os cenários prováveis de conflito no ambiente nacional e 

regional até o horizonte temporal de 2039 (Mapear Guerra do Futuro), destacando 

inovações na área de Defesa face a cadeia logística até 2039, de acordo com os 

cenários de conflitos prováveis (hipóteses de conflito). 

c) contextualizar a logística operacional do CMN segundo os documentos 

disponíveis (LBDN, PND, END e ASPLAN) e segundo a perspectiva de autoridades 

em condição de chefia ou assessoramento. 

Para a obtenção dos objetivos propostos nesta investigação, a presente 

dissertação foi dividida em três etapas.  

Na primeira etapa para uma melhor contextualização do tema, em estudo 

teórico de abordagem histórico documental se empreende uma discussão teórica de 

como surgiram os sistemas interestatais, bem como os atores envolvidos neste 

âmbito, podem ser antagonistas ou aliados em eventual disputa de poder, envolvendo 

riquezas e recursos naturais; geoeconomia, e a competição geopolítica e as 

possibilidades de pressão econômica que as potências utilizam para alcançar seus 

objetivos, incluindo a coerção; a evolução dos fatores econômicos em disputa entre 

Estados, e os reflexos para o Brasil, e como os interesses econômicos podem 

ameaçar a soberania brasileira, em particular a Amazônia Oriental; a importância do 

domínio na fronteira da nação e a necessidade de investimentos em ciência e 

tecnologia (C,T&I) para obtenção de capacidades e para a própria sobrevivência do 

Estado. Temáticas desenvolvidas a luz de estudos histórico-clássicos das ciências 

militares, sociais e políticas, análise documental (LDB, PND, END e PEEx) de 

dispositivos legais estratégicos e o contexto fisiográfico da região Amazônica Oriental.  

Na segunda etapa são resgatados os núcleos argumentativos discutidos no 

primeiro momento de forma histórico-retrospectiva, para agora, na presente etapa, 

discutir sobre cenários prospectivos até o horizonte temporal de 2039. Neste sentido 
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traz-se a termo um ensaio teórico com base em perspectivas da geopolítica e 

geoeconômica, das quais são deduzidas implicações para o Brasil frente as grandes 

potências, em particular EUA e China e sua possível inferência na Segurança 

Nacional. Para isso é tido como pano de fundo a visão prospectiva da ASPLAN nos 

campos político, militar e tecnológico. Em seguida, é realizada uma breve análise dos 

desafios em relação à C, T&I e das vulnerabilidades para a Amazônia Oriental, com 

enfoque para a situação logística atual e sua previsão para médio e longo prazo. 

Na terceira etapa é realizada investigação qualitativa exploratória, de 

estrutura interpretativa pragmática, que toma como estratégia de pesquisa o estudo 

de caso, utiliza como método de coleta de dados questionário semiestruturado, e 

como método de análise de dados a análise descritiva (CRESWELL, 2014). Logo, 

nesta etapa é resgatada de forma mais específica a logística na Amazônia Oriental, 

de acordo com a doutrina de combate convencional e o suporte logístico previsto nos 

cenários futuros analisados previamente, bem como os documentos de alto nível de 

Defesa, além das discussões já relatadas e usados como referência para guiar os 

temas centrais e perguntas nas entrevistas semiestruturadas realizadas com 

autoridades em condição de chefia ou assessoramento de alto nível. 
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2 OLHANDO PELO RETROVISOR: DA REFLEXÃO DE DISPUTAS NA 

PERSPECTIVA GEOPOLITICA À CONTEXTUALIZAÇÃO FISIOGRAFICA E 

LOGISTICO-MILITAR DA AMAZÔNIA ORIENTAL. 

 

2.1 CONTEXTO E MÉTODO 

 

A princípio, este estudo julga interessante analisar as disputas econômicas 

que podem trazer reflexos para o Brasil e para a região da Amazônia Oriental. Assim 

para as análises das disputas estatais e suas influências na dinâmica do sistema 

internacional. Trata-se de ensaio5 teórico, com base em uma abordagem histórica e 

documental (MARCONI, LAKATOS, 2017), com temáticas desenvolvidas a luz de 

estudos histórico-clássicos das ciências militares, sociais e políticas, bem como 

análise de documentos (LDB, PND, END e PEEx) reguladores político-legais 

estratégicos e contexto fisiográfico da região Amazônica Oriental. 

 O presente trabalho partiu das considerações de José Fiori (2004, 2005, 

2008, 2014), Raphael Padula e José Fiori (2019), Charles Tilly (1990), Paul Kennedy 

(1993), Robert Gilpin (2001), Robert Blackwill e Jeniffer Harris (2016), Carlos Medeiros 

(2008, 2014) e Franklin Serrano (2008), destacando a relação entre Estado, território 

e poder. As relações geopolíticas e geoeconomia serão desenvolvidas sob a ótica dos 

autores Paulo Fagundes Visentini (2017), Mello (1994), Pereira, (2018) Silva e 

Mesquita (2019). E para analisar aspectos atinentes à Amazônia, a pesquisa se 

baseou nas contribuições de Bertha Becker (2001-2009), Eduardo Dias da Costa 

Villas Boas (2012), Tássio Franchi, Marcel Bursztyn e José Augusto Leitão Drummond 

(2011), Pio Penna Filho (2015), Luiz Eduardo Rocha Paiva (2015), Heriberto Araújo e 

Juan Pablo Cardenal (2013). 

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor explicitação do tema ao que se pretende informar no presente 

estudo, os resultados e discussão foram separados em subtítulos que norteiam e 

conceituam os delineamentos de pesquisas relacionadas, a saber: “estudos clássicos 

                                                             
5 Ensaio aqui entendido como indicado por Jorge Larrosa em “O Ensaio e a Escrita Acadêmica” 

(Educação & Realidade, v. 28, n. 2, 2003) e Isidoro M. Alves em “A Ensaística e o Trabalho Científico” 
(Logos v. 7, n. 2, p. 14-17, 2000). 
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sobre a dinâmica do poder e da riqueza”, “geopolítica e geoeconomia e os reflexos 

para a Amazônia”, “Amazônia: contextualização histórica”, “geopolítica, geoeconomia 

e aspectos fisiográficos da Amazônia”, “Amazônia oriental (caracterização)”, 

“documentos de defesa de interesse para a Amazônia oriental” e “Comando Militar do 

Norte (atuação e atribuições)”, expostos a seguir. 

 

2.2.1 ESTUDOS CLÁSSICOS SOBRE A DINÂMICA DO PODER E DA RIQUEZA 

 

“Pode-se afirmar com toda certeza de que dentro desse universo, ou seja, 
dentro do sistema mundial moderno, nunca houve nem haverá paz perpétua, 
nem hegemonia estável” FIORI (2014, p. 115). 

 
Na abordagem teórica de José Fiori (2008, 2014 e 2019), uma das principais 

referências desta dissertação, o sistema internacional é interpretado como sistema 

interestatal porque relaciona os Estados Nacionais, desde sua gênese, como será 

descrito. O sistema interestatal pode ser encarado como um sistema aberto, um 

universo em constante expansão, pressionado por uma disputa de poder. 

Segundo Tilly (1990, p. 23), os estados nacionais sempre aparecem em 

concorrência entre si e ganham suas identidades em contraste com as posições rivais; 

eles pertencem a sistemas de estados. Para Fiori (2008, p. 169), o ponto de partida 

do “sistema mundial moderno” são os “Estados-economias nacionais”, criados pelos 

europeus e que se transformaram em máquinas de acumulação de poder e riqueza, 

dotadas de uma “compulsão expansiva” maior do que a dos primeiros poderes e 

capitais que se formaram na Europa durante o século XIII. O sistema mundial em que 

vivemos, interestatal e capitalista, surgiu na Europa entre 1150 e 1450 (FIORI, 2014, 

p. 56).  

De acordo com Kennedy (1993, p. 74), as guerras posteriores a 1450 estavam 

intimamente ligadas ao nascimento do estado-nação e Fiori (2008, p. 162) ratifica que, 

no universo dos poderes soberanos que se formaram na Europa, a acumulação do 

poder foi sempre uma necessidade inevitável, permanente e absoluta. Cabe destacar 

ainda que foi neste contexto conflituoso na península itálica no século XV que se 

atribui surgir a mentis cientifica da ciência política, explicitado no realismo da 

observação maquiavélica do “conflito” como mecanismo do sistema político (SOUZA, 

MIRANDA, 2017).  
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Pelo olhar de Tilly (1990, p. 21), os Estados europeus diferiram 

significativamente, de fato, em relação às atividades e organizações importantes. 

Todos os diferentes tipos de estados proliferaram em várias partes da Europa desde 

990: os impérios de tributos, os sistemas de soberania fragmentada e os estados 

nacionais, que, até hoje, unem organizações administrativas e extrativistas militares. 

A longa sobrevivência e coexistência dos três tipos de estados, contraria qualquer 

noção de formação da Europa como um processo linear ou de um estado nacional 

que de fato acabou por prevalecer como uma forma superior de governo (TILLY, 

1990). 

Com relação ao uso da força, Tilly (1990, p. 164) considera que, por meio das 

guerras, os Estados foram gradualmente monopolizando o uso da violência 

organizada, eliminando exércitos privados e levantamentos feudais, logrando 

estabelecer forças profissionais sob as ordens do Estado. O núcleo do que hoje se 

entende por cidadania, segundo Tilly (1990) é o resultado de um longo processo de 

múltiplas negociações estabelecidas no curso das lutas dos governantes, utilizando 

instrumentos dos Estados, inclusive e principalmente a guerra, para garantir 

segurança aos governados. Ou seja, na formação dos Estados, a guerra, 

paradoxalmente, foi (e pode continuar sendo) empregada para garantir a paz e, por 

consequência, o exercício da cidadania e das liberdades individuais. 

Como sugere Fiori (2014, p 11), no “jogo das trocas” acumulava-se a riqueza 

e no “jogo das guerras”, o poder, e assim como o comércio aproximava os portos e os 

povos, a guerra também cumpriu o papel de aproximar territórios e unificar 

populações, eliminando concorrentes e centralizando poder. Pouco a pouco, as 

guerras foram desenhando as   fronteiras   externas   e   internas   destes   centros de 

acumulação de   poder   que   se   transformaram   nos   estados   ganhadores, 

responsáveis pelo nascimento, nos séculos XVII e XVIII, dos mercados e das 

economias nacionais.  

Assim como a guerra teve o objetivo de consolidar os Estados, a evolução 

desse sistema acabou desencadeando processos expansionistas, uma vez que os 

novos “impérios” foram movidos pelo desejo de manutenção territorial, pelo “estímulo 

para a mobilização interna e permanente de recursos para a guerra”, vencendo 

barreiras, aumentando o expansionismo e dominação dos povos mais fracos. A 

centralização do poder e as guerras deram origem “a estruturas de poder mais amplas 

e complexas”, com dois reflexos imediatos. O primeiro é que as guerras aumentaram 



12 
 
 

os laços de integração e mútua dependência entre os poderes territoriais deste 

sistema político europeu dos séculos XIII e XIV. O segundo reflexo é que o “poder 

expansivo é quem cria os seus competidores e adversários, indispensáveis para a sua 

própria acumulação de poder” e necessários para a continuidade do “jogo da guerra” 

(FIORI, 2004, p. 16 e 17). 
A guerra contínua nos vários “tabuleiros” europeus decantou, lentamente, os 

primeiros estados territoriais: Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Suécia, a 

Dinamarca-Noruega e a própria Espanha que, neste período, foi mais um império do 

que um estado nacional, mas que cumpriu um papel decisivo como pivô deste 

“nascimento coletivo” (FIORI, 2004, p. 23). 

No caso holandês, Fiori (2014, p. 67) cita que o País emergiu após rebelar-se 

contra os espanhóis, no século XVI. A economia nacional holandesa foi criada pelo 

cerco dos exércitos espanhóis e a revolução criou o próprio investimento público e 

privado. A Holanda nasceu de uma longa guerra de “libertação nacional”, de dentro 

do   próprio império espanhol. Mas, logo em seguida, França e Inglaterra, além da 

Holanda, entraram numa competição política e econômica que passou por várias 

guerras, e que teve papel decisivo no seu renascimento sob a forma   de 

“estados/economias nacionais” (FIORI, 2004 p. 24). 

Houve revolução ou guerra nacional no início da expansão de todas as demais 

grandes potências, como a própria Inglaterra, cujo expansionismo foi liderado pelas 

elites ligadas à terra, às armas e às finanças (FIORI, 2014, p. 69). O autor considera 

que os ingleses copiaram o modelo holandês para promover uma “revolução 

financeira”, nos séculos XVII e XVIII, evento que permitiu ao estado inglês “transformar 

seu espaço político num “espaço econômico, coerente e unificado” e, assim, “a 

primeira economia nacional capitalista” (FIORI, 2004, p. 23). 

Nessa formação do sistema interestatal europeu, a França “ocupou lugar 

central” na administração “supranacional da guerra e da paz entre as nações”, mas foi 

na Guerra dos Cem Anos (1337-1453), contra a Inglaterra, criou sua identidade 

nacional (FIORI, 2014, p. 62). 

Num contexto de concorrência e evolução, a França promoveu, desde o 

século XVII, ferrenha disputa hegemônica com a Inglaterra, que durou até 1814, com 

a derrota de Napoleão Bonaparte (1769-1821)6. Até o final do século XVIII, a França 

                                                             
6 La Victoire de la Grande Armeé. Valery Giscard D´Estaing. Ed Plon. Paris. França. 2010.  
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criou um Estado nacional forte, centralizado e moderno, contribuindo de forma 

decisiva para o nascimento do mercantilismo, com a “defesa da intervenção estatal 

na economia” (FIORI, 2014, p. 63). 

Essas novas potências se transformaram no núcleo central do sistema estatal 

europeu, com vocação imperial, em constante beligerância e competitividade. Ainda 

assim, ao fim do século XVIII, o sistema interestatal capitalista se restringia à Europa 

e seus impérios marítimos ou coloniais. Com a explosão expansiva do século XIX 

passou a incluir a África e a Ásia, e se globalizou a partir do século XX. (FIORI, 2008, 

p. 28 e 29).  

Ao mesmo tempo em que as colônias serviam de fornecedores de matérias 

primas, também se colocavam como mercados consumidores, mesmo que não 

estivessem sob o jugo direto da metrópole. 

Na América, por exemplo, ao se formarem os primeiros Estados nacionais fora 

do território europeu, a Inglaterra enxergou os novos Estados independentes do 

sistema luso-espanhol, como “sócios do sistema interestatal” (FIORI, 2004, p. 36). O 

autor identifica duas posições fundamentais que se mantêm até hoje, no campo 

econômico. Um conceito se baseia no liberalismo de Adam Smith e a economia 

política clássica, convencidos de que o poder econômico da Inglaterra, no final do 

século XVIII, dispensava o uso de monopólio, mas apoiando as colônias luso-

espanholas que se tornassem independentes e se transformassem em “periferias” 

político-econômicas dos Estados mais ricos e poderosos. A resistência a essa 

corrente partiu de conservadores como Benjamim Disraeli e Cecil Rhodes7, já no 

século XIX, defendiam a continuidade do colonialismo (FIORI, 2004, p. 37). 
Portanto, a formação de Estados europeus influenciou diretamente na história 

da América Latina. Não só com o viés econômico inglês, mas, também, por exemplo, 

as invasões de Napoleão à Península Ibérica contribuíram de forma significante como 

umas das causas para a independência das colônias luso-espanholas (TILLY, 1990, 

p. 21). 

O sistema interestatal capitalista só mudou sua essência no século XIX, com 

o advento da independência dos Estados americanos, e volta a alargar suas fronteiras 

                                                             
7 Político conservador, Disraeli fomentou nos ingleses, “o orgulho pelo império e a manifestação de 
sentimentos patrióticos exacerbados, conhecidos genericamente por jingoísmo”. Cecil Rhodes, escritor 
e colonizador inglês, “utilizou a política para atingir os seus objetivos econômicos”.  (JESUS, 2013 p. 3 
e 43) 
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depois da Segunda Guerra Mundial, com a influência sobre os novos Estados 

independentes da África e da Ásia, de forma bilateral, ou por meio de blocos 

econômicos, como a União Europeia (UE - 1992)8. No final século XX, a França 

protagonizou o processo de criação da UE, transformada a partir da Comunidade 

Econômica Europeia (CEE, criada em 1957), fundamentada no “eixo Paris-Bonn, no 

qual a França detinha a supremacia político-militar, e a Alemanha, a econômico-

tecnológico”. Os franceses ainda mantiveram, no “século XXI, uma espécie de posição 

de xerife ocidental na África Negra e no mundo árabe”, confirmando sua vocação 

como antiga “potência colonial da Europa” (VISENTINI, 2017, p. 86; FIORI, 2014, p. 

63). 

Para abordar algumas questões teóricas no campo econômico, Fiori (2008, 

p.169), passa por três escolas de pensamento que discutem a internacionalização do 

poder e do capital, bem como o funcionamento do “sistema mundial”, a partir do século 

XV. A primeira é a teoria do imperialismo, defendida por autores como John Hobson, 

Rudolf Hilferding, Nikolai Bukharin e Vladimir Lenin9. A segunda teoria é da 

“hegemonia mundial”, que tem Charles Kindleberger, Robert Gilpin e Robert Cox10 

como propagadores. E a teoria, baseada no “sistema mundo”, é compartilhada por 

André Gunder Frank, Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein11.  

Com relação à primeira teoria, para Fiori (2008, p.169), os conceitos de poder, 

território e guerra não ocupam um lugar relevante na teoria do capital e do modo de 

produção capitalista de Karl Marx12. Por isso, em sentido estrito, Marx não tem uma 

teoria do “sistema mundial capitalista”. Os formuladores dessa teoria, no campo 

                                                             
8 Criada em 1992, por meio do Tratado de Maastricht com o objetivo de convergir as economias e 
instituir uma União Econômica e Monetária, incluindo, uma moeda única e estável na Europa Ocidental. 
9 John Atkinson Hobson (1858 - 1940). Economista e cientista social. Principais obras: A Evolução do 
Capitalismo Moderno e o Imperialismo. Rudolf Hilferding (1877 – 1941). Economista e político. "O 
capital financeiro". Nikolai Ivanovich Bukharin (1888 –1938) Filósofo marxista. Principal obra: O 
Imperialismo e a Economia Mundial. Vladimir Ilyich Ulianov (1870 – 1924). Revolucionário comunista. 
Principal obra: O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia.  
10 Charles Kindleberger (1910-2003) Historiador econômico americano. Manias, Panics, and Crashes 
(1978) Robert Gilpin (1930-2018) The Political Economy of International Relations (1987). Robert 
Warburton Cox (1926-2018). Cientista político. Obra principal: Forças Sociais, Estados e Ordens 
Mundiais. Além da Teoria das Relações Internacionais (1981). Immanuel Maurice Wallerstein.  
Sociólogo estadudinense. (1930-2019)  Obra: Le Monde diplomatique e The Nation. 
11 André Gunder Frank, Economista e sociólogo alemão. Livros importantes: Reflexões sobre a Crise 
Econômica Mundial (1981) e Acumulação Mundial entre 1492-1789. Giovanni Arrighi (1937-2009). "O 
longo século XX" (1995). 
12 Karl Marx filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista prussiano. 
Na economia, estabeleceu a base sobre o trabalho e sua relação com o capital. 
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marxista, se restringiram ao estudo do imperialismo da segunda metade do século 

XIX. 

A segunda teoria da “hegemonia mundial”, considera que a tendência à 

formação de um império mundial é uma característica pré-moderna, que desaparece 

com o surgimento dos Estados nacionais (FIORI, 2008). Charles Kindleberger13 e 

Gilpin formularam, no início da década de 1970 a “teoria da estabilidade hegemônica”, 

ou seja, a economia mundial precisa de só um país estabilizador que forneça bens 

públicos. E a primazia deste país dura pouco (FIORI, 2005, p. 61; FIORI, 2008, p. 13).  

Kindleberger e Gilpin, faziam coro com os realistas ou neorrealistas ao discutir 

“a origem e o poder dos Estados hegemônicos e a sua gestão global, baseadas na 

sua capacidade material e no seu controle sobre as matérias-primas estratégicas, os 

capitais de investimento, as tecnologias de ponta, as armas e as informações”. Os 

estruturalistas “criticavam a teoria da estabilidade hegemônica, mas reconheciam a 

existência de poderes estruturais globais, controlados por sucessivas potências 

dominantes e capazes de induzir comportamentos coletivos sem necessidade do uso 

da força” (FIORI, 2005, p. 63). 

A terceira teoria, de Wallerstein14 e Arrighi, considera que o “sistema mundial 

moderno” antecede a formação dos Estados nacionais e constitui uma única unidade 

econômica, onde as lutas interestatais flutuam sem precisão teórica (FIORI, 2008). 

Na visão de Joseph Schumpeter15, pela teoria da inovação16, o Estado tem 

apetite territorial para acumular poder. O imperialismo, ou Estado expansionista, é 

uma dinâmica pré-moderna. Além dos protetorados ultra marinhos europeus, os 

impérios asiáticos, por exemplo, também eram assim. A expansão territorial ocorreu 

visando a extração de excedentes e, a partir disso, o acúmulo de poder. Após a 

Revolução Industrial, também houve a transferência da conquista territorial para o 

lucro, principal fonte de poder estatal.  

                                                             
13 Charles Kindleberger. The World in Depression, 1929-1939 (1973, p. 304). 
14 Teoria do sistema mundo, de Immanuel Wallerstein, tem abordagem marxista e afirma que o capital 
é uma força de integração internacional e os Estados estariam respondendo aos interesses desse 
capital internacionalizado. As economias ganham mais poder, conquistam novos territórios com 
ocupação e há submissão econômica, criando uma competição interestatal, ou seja, imperialismo. 
(WALLERSTEIN, 1974).  
15 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista e cientista político austríaco. Considerava que o 
capitalismo deveria ser estudado sob a ótica da produtividade e do crescimento, sendo a máxima 
expressão da inovação.  
 
16 Mais informações disponíveis em 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ENEGEP2012_TN_STO_164_954_21021%20(1).pdf 
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Fiori (2008) formula a teoria do poder para pensar a expansão estatal. O poder 

como algo relacional, uma força dominante e um agente dominado. Além do caráter 

dual e sempre relacional, a força em si expansiva, nunca é estanque. O exercício do 

poder do Estado é permanente. Assim, para Fiori (2008) as teorias do imperialismo, 

“Schumpteriana” ou Marxista respondem pouco às dinâmicas do poder.  

A teoria da hegemonia mundial de Arrighi, por seu turno, considera que o 

momento de liderança (coercitiva ou consensual) tem a capacidade de estabilizar o 

sistema e Gilpin (2001) diz que a hegemonia tem caráter estabilizante e permanente. 

Fiori (2008) critica essas assertivas, alegando que as alianças são transitórias, 

uma vez que o sistema é pressionado por baixo e a história aponta ciclos de 

transformação. O autor afirma que a acumulação capitalista se dá por meio do poder 

e da riqueza. Assim, os Estados criam um círculo virtuoso. O acúmulo do poder para 

os Estados nacionais sempre foi necessário, em que um Estado poderoso consegue 

conquistar mais territórios, o que gera mais produção, acumulação, maior população, 

maior excedente de produção e, em consequência, mais poder. A garantia desse 

círculo virtuoso depende, forçosamente do monopólio do poder pelo Estado. A relação 

de apoio mútuo entre a expansão do poder militar e do poder econômico é essencial 

para a compreensão do sistema e da política internacional. Um Estado pode submeter 

o território conquistado à sua economia, forçando o uso da moeda e escoamento dos 

seus produtos e mantendo a globalização econômica (FIORI, 2008).  

Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se dizer que a riqueza interna do 

Estado é indispensável para a projeção do poder internacional pela acumulação de 

capital e submissão dos novos territórios. Mas o resultado dessa expansão é uma 

situação transitória, pois um Estado líder hoje pode não ser amanhã, seja no campo 

econômico ou militar.  José Fiori ressalta que “Petty, Hamilton e List, igualmente, 

afirmam que a relação básica entre a riqueza e o poder é de reciprocidade sinérgica, 

pois, o poder aparece como forma de garantir e aumentar a riqueza, e assim, o poder 

nacional, dentro de um sistema internacional desigual e conflitivo” (FIORI, 2008).  

O processo de industrialização, diversificação produtiva e avanço do sistema 

econômico nacional serve de base para a projeção econômica externa e atende aos 

objetivos de poder, segurança e sobrevivência (PADULA, FIORI, 2019). 

Outro ponto interessante é que potências globais produzem um rastro de 

poder e, no vácuo dessas potências, outras economias menores se hierarquizam e 

orbitam ao redor desse líder para evitar intervenções. Fiori (2008) ainda considera que 
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a ascensão de um Estado mais fraco, necessariamente, desestrutura o sistema 

internacional, porque gera competição e altera a dinâmica. Além do mais, não há 

condição de um Estado fraco se tornar líder, porque ele precisa de uma economia 

dinâmica e um projeto nacional e os países mais fracos são débeis nesse aspecto17. 

Estados fracos geralmente são pacifistas porque a disponibilidade de bens é a 

principal dificuldade perante um enfrentamento militar, basicamente, pelo grande 

volume a ser mobilizado e pelo curto prazo para viabilizar esses créditos demandados. 

Dois mecanismos foram criados para financiamento de guerra: a transformação da 

dívida pública em ativo para o mercado financeiro e a institucionalização financeira 

governamental, como o Banco Central. 

Fiori (2008, p.176) cita três grupos que ainda se hierarquizam, sob a proteção 

do líder. No primeiro grupo estão países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. O 

segundo grupo, de países que adotam o Catch up18 para alcançar a economia dos 

líderes, como China, Índia e Japão. E o terceiro grupo, que é a periferia do sistema. 

São países que se industrializaram tardiamente, como Brasil e México, ou só 

fornecem subsídios primários, como alguns países africanos, mas não têm poder nem 

proteção do líder. 

Ainda sob o aspecto teórico, Gilpin (2001, p. 43) afirma que “nos últimos 150 

(cento e cinquenta) anos três ideologias dividiram a humanidade: o nacionalismo, o 

liberalismo e o marxismo”. Essas três correntes giram em torno da atitude do mercado 

na organização da sociedade e da economia.  

No nacionalismo, a política prevalece sobre a economia e o mercado está 

sujeito aos interesses do Estado. Para Gilpin (2001) a ideia central é que a atividade 

econômica subsidia a construção do fortalecimento do Estado e considera riqueza e 

poder complementares. O argumento principal nessa escola é que a industrialização 

proporciona a autossuficiência do Estado, forte e com tendência ao protecionismo. A 

crítica de Gilpin a essa ideologia é que, por ela, há limitação do mercado. A busca 

pelo poder e os consequentes gastos militares também vão influenciar na economia. 

O autor critica também o protecionismo, que leva ao monopólio e a ineficiência das 

                                                             
17 O tamanho da população também é muito importante, porque grandes potências exigem grandes 

exércitos, que só podem ser levantados em países com grandes populações. Por exemplo, nem Israel 
nem a Suécia, por exemplo, podem conseguir o status do Great power.  
18 Em economia, designa-se por convergência (catching-up) o processo em que as economias em 
desenvolvimento se aproximam do nível de riqueza acumulada das economias mais desenvolvidas. 
Teoricamente, à medida que as economias acumulam infraestruturas e equipamentos e dispõem de 
tecnologia, a produtividade tende a crescer progressivamente menos (BASTOS, 2015). 
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indústrias e afirma que Estado forte e intervencionista não garante desenvolvimento 

econômico. 

Segundo a ideologia nacionalista, de Alexander Hamilton19, a atividade 

econômica subsidia a construção do fortalecimento do Estado. A riqueza e o poder 

são complementares. Com a industrialização o Estado é autossuficiente e tende ao 

protecionismo, com limitação do mercado. Entretanto, o protecionismo leva ao 

monopólio e à ineficiência. Assim, Estado forte e intervencionista não garante pleno 

poder (GILPIN, 2001). Em outra perspectiva, o Estado forte é essencial para garantir 

o sucesso das empresas nacionais no mercado internacional, como é o caso da 

Coreia do Sul, que ampliou sua capacidade produtiva como pressão da sociedade e 

não por causa de uma ambição de poder. Para Woo-Cummings (1999), a existência 

de inimigos com a possibilidade de guerra definiu o relacionamento entre o 

establishment sul coreano e a sociedade, numa forma de nacionalismo econômico, 

com Estado forte, mas com viés capitalista. Pode-se dizer que o mesmo ocorre com 

a China atualmente, mal comparando, principalmente por ter Taiwan como um Estado 

antagônico e apoiado por potência extra regional, os EUA. 

Os asiáticos, segundo Fiori (2014, p. 88), nunca se referiram a si mesmos 

como desenvolvimentistas. Sua política macroeconômica sempre esteve a serviço de 

sua grande estratégia nacional e da sua luta pela conquista de uma posição 

internacional autônoma e preeminente. A estratégia econômica dos asiáticos esteve 

mais próxima do mercantilismo do que da economia política de Adam Smith20 ou Karl 

Marx, e muito mais próxima do nacionalismo econômico, com a prioridade de construir 

o Estado e a defesa da unidade territorial de sua sociedade e de sua civilização 

(FIORI, 2014, p. 88). 

                                                             
19 Alexander Hamilton (1755-1804) capitalista norte-americano. Foi oficial de ligação entre Washington 

e França (1777). Foi delegado de Nova York à Convenção Constitucional (1787), principal autor dos 
documentos federalistas e primeiro secretário do tesouro dos Estados Unidos (1789-95). Também foi 
o principal defensor de um governo central forte para os novos Estados Unidos. Disponível em 
https://www.britannica.com/biography/Alexander-Hamilton-United-States-statesman 
20 Adam Smith (1723-1790) filósofo e economista britânico, escreveu a obra Riqueza das Nações em 
1776, quando a Inglaterra era uma potência mundial e mercantilista. Para Adam Smith, a Defesa 
nacional é um bem público e tem a utilidade de proteger as propriedades e indústrias, contra invasões 
estrangeiras, criando o conceito de dissuasão, com três vertentes: poder militar, poder econômico e 
bens estratégicos. Para um país entrar em guerra deve haver uma decisão política que depende de 
riqueza. Quanto mais desenvolvido for um país, mais chance de se manter em paz. Para Smith, a 
guerra deveria ser sustentada por bens de consumo. Para Smith, o certo seria pagar a guerra com bens 
de consumo, até mesmo como uma forma de se evitar a guerra ou reduzir a sua duração. Essa é a 
Teoria neoclássica de mercado pacífico (COULOMB, 1998). 
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A escola liberal de Adam Smith, segundo Gilpin (2001), é uma reação ao 

nacionalismo, sinalizando que a política e a economia funcionam de forma estanque, 

em esferas separadas e o mercado deve funcionar livre. A premissa é de que o 

mercado surge de forma espontânea, se auto equilibra e há recompensa pela 

produtividade. Ao mesmo tempo o autor critica essa escola ao afirmar que as regras 

econômicas não são invioláveis e o pensamento social está dissociado do econômico.  

Entretanto, foram as guerras, e suas consequências, que criavam uma pressão muito 

mais premente e contínua no sentido da construção da nação do que essas 

considerações filosóficas e a lenta evolução das tendências sociais.  

No início do século XVI, o custo da guerra passou de algumas unidades de 

milhões de libras esterlinas. Já ao término das guerras napoleônicas, os gastos 

ultrapassaram cem milhões de libras esterlinas e “foi a guerra, e especialmente as 

novas técnicas, que favoreciam o crescimento dos exércitos de infantaria, as 

fortificações e as frotas onerosas, que levou os beligerantes a gastar demais e a 

buscar uma soma correspondente em receitas” (KENNEDY, 1993, p.75). 

A Inglaterra, no século XVIII, e os EUA, a partir da sua independência (1776), 

alcançaram status de liderança à custa de tributação e endividamento público, para 

custear inclusive essa expansão bélica. A acumulação de “poder e riqueza anglo-

saxões se deve aos ataques territoriais, sendo que EUA e Inglaterra conseguiram 

transformar dívida pública em instrumento de poder e mecanismo de acumulação de 

riqueza” (FIORI, 2014, p. 55).  

E de acordo com Gilpin (2001), a terceira escola, o marxismo, surgiu em 

meados do século XIX como reação contra o liberalismo e a economia clássica. Essa 

escola sustenta que a economia dá suporte à política e os conflitos políticos se 

originam das lutas de classe, a propósito da distribuição de riqueza, e só cessa quando 

o mercado e a sociedade forem eliminados. Gilpin (2001, p. 55) argumenta que o 

marxismo critica o capitalismo pelo modelo de acúmulo que gera empobrecimento do 

proletariado e que, no longo prazo, esse sistema será derrubado pela “violência 

revolucionária”.  

De todos os conceitos expostos, com base no referencial teórico sobre a 

economia política das disputas internacionais, este estudo avança no sentido de 

entender como as transformações da geopolítica e da geoeconomia, inseridos neste 

contexto de sistemas interestatais, se aglutinam com o campo do poder militar. Mais 
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adiante, o estudo busca compreender como esses efeitos podem afetar a Amazônia 

brasileira. 

 

2.2.2 GEOPOLÍTICA E GEOECONOMIA E OS REFLEXOS PARA A AMAZÔNIA 

 

A geopolítica, de acordo com Visentini (2017, p.17), foi formulada “a partir do 

livro Polistische Geographie pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, em 1897”, que 

privilegiou a posição e as características geográficas do país como forma de 

determinar sua política externa, introduzindo o conceito de Raum (espaço). Halford 

Mackinder desenvolveu a base da geopolítica inglesa, a partir dos conceitos de Ratzel. 

Mackinder faz uma divisão do Planeta em Heartland (centro da massa continental 

eurasiana) e ilha mundial, sendo que uma potência marítima que controlasse o 

Heartland, “poderia ameaçar a ilha mundial”. (VISENTINI, 2017, p. 17; PEREIRA, 

2018, p. 285). De acordo com Mackinder, quem controla a Europa Oriental controla 

o Heartland, quem controla a “Ilha-Mundo” será o gestor da humanidade (MELLO, 

1994; PEREIRA, 2018, p. 285).  

Além de Mackinder, Nicholas Spykman  e  Karl Haushofer construíram 

conceitos da geopolítica clássica, no início do século XX, com uma ótica de Estado 

como um ente dinâmico e na luta por espaços vitais, muito em voga naquele período. 

Em antítese à Mackinder, Spykman desenvolveu a Teoria das Fímbrias, observando 

a importância da geografia nas disputas globais, em particular na Eurásia. Para 

Spykman, a política intervencionista dos EUA afetava diretamente o controle do 

Rimland (Eurásia) para dominar o mundo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, alguns autores criticaram a base teórica 

geopolítica vigente, pelo fato de que a história, as ciências políticas, as ciências 

econômicas e as ciências sociais estavam muito isoladas e centradas nos Estados-

Nação, o que não permitia englobar a totalidade do espaço geográfico existente no 

Planeta. Para preencher essas lacunas,  Immanuel Wallerstein, Giovanni 

Arrighi e Samir Amin passaram a desenvolver, a partir da década de 1970, a 

concepção de “sistema-mundo”21 (SILVA, MESQUITA, 2019, p. 42). 

 

                                                             
21 Mais informações disponíveis em 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/o_sistema_mundo_no_pensamento_de_arrighi_wallerstein_e_fiori.pdf 
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Blackwill e Harris (2016, p. 24) apresentam alguns conceitos que tratam 

geopolítica como “um método de análise de política externa que busca entender, 

explicar e prever o comportamento político internacional principalmente em termos de 

variáveis geográficas”. De acordo com os autores, algumas definições tendem a se 

concentrar na relação entre “política e território, isto é, a arte e a prática de usar o 

poder político sobre um determinado território”. A geopolítica é um conjunto de 

suposições sobre como um Estado exerce poder com referência a fatores econômicos 

em vez de geográficos. Entretanto, para os autores, para além da geografia e do 

território, a importância da economia nas relações internacionais merece um destaque 

especial, a ponto de reforçar o conceito de geoeconomia. 

A geoeconomia fornece um relato paralelo de como um Estado constrói e 

exerce poder com referência a fatores econômicos em vez de geográficos. Blackwill e 

Harris (2016, p. 30) distinguem geoeconomia de política econômica externa, 

mercantilismo e pensamento econômico liberal. Há muitas percepções errôneas 

comuns envolvendo dois conceitos econômicos, o mercantilismo e o pensamento 

econômico liberal. Uma dessas percepções diz respeito à "subserviência da economia 

ao Estado e seus interesses”. Os mercantilistas viram uma ampla intervenção do 

Estado na economia como interesse nacional, já os liberais viam o “laissez-faire”22 

como um meio melhor de promover os interesses do Estado. Para ambos os campos, 

a questão chave seria como moldar as políticas econômicas a serviço dos interesses 

do Estado (BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 31). É interessante enxergar, sob a ótica 

dos autores, que na lógica da geopolítica a soma é zero e na geoeconomia a soma é 

positiva. Blackwill e Harris (2016) também evidenciam o contraste entre a ênfase 

liberal no envolvimento limitado do Estado nos mercados privados e a ênfase 

mercantilista na pesada intervenção estatal na vida econômica.  

Nesse ponto, a discussão traz uma visão mais correlata às características 

brasileiras. Assim, para Becker (2005, p. 71), geopolítica é “um campo de 

conhecimento que analisa relações entre poder e espaço geográfico”, enquanto Villas 

Boas (2012, p.4) afirma que “é uma ciência que trata das relações dos países quanto 

                                                             
22 A expressão laissez-faire, do francês, “deixar fazer”, representa uma das principais ideias da 
economia liberal. O modelo econômico defende que o Estado deve garantir apenas as condições 
adequadas, como o direito à propriedade. O restante deve se desenvolver de forma natural. Disponível 
em https://www.sunoresearch.com.br/artigos/laissez-faire/. Acesso em nov2019. 
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a seu território” e também considera que “a geopolítica é uma instância que foi muito 

desgastada e estigmatizada a partir da Segunda Guerra Mundial, por ter sido usada 

para respaldar expansionismos e imperialismos.”23 

No campo das coerções, Becker (2005, p. 71), entende que “a geopolítica 

sempre se caracterizou pelo exercício de pressões de todo tipo, intervenções no 

cenário internacional desde as mais brandas até guerras e conquistas de territórios”. 

A leitura da autora converge com os aspectos realistas, quando afirma que o Estado 

é “identificado como a única fonte de poder, a única representação da política, e as 

disputas são analisadas apenas entre os Estados”. A autora, entretanto, lembra que 

a “conquista de territórios e a manutenção das colônias tornaram-se muito caras”. 

Para Tilly (1990, p. 67), coerção “compreende toda aplicação combinada, 

ameaçada ou real, de uma ação que comumente causa perda ou danos às pessoas 

ou às posses”. O autor identifica que o capital define um “domínio de exploração”, 

enquanto os meios de coerção, exercidos pelas forças armadas, definem os “campos 

de dominação”. 

O pensamento de Blackwill e Harris (2016, p. 34), complementam essas 

ideias, sinalizando que alguns países usam a geoeconomia com incentivos positivos, 

como grandes decisões ou investimentos de compra programados, para coincidir com 

certas campanhas diplomáticas, mas também com medidas punitivas destinadas a 

coagir um Estado hostil. Os autores denominam de “casos limítrofes” como uma outra 

forma de exercer poder extraterritorial. Por exemplo, o bloqueio naval como embargo 

econômico, patrocinado pelo Estado e ataques cibernéticos a bancos e estruturas 

críticas geram dúvida quanto à concepção de geoeconomia ou geopolítica. Bem como 

as técnicas econômicas de governança, que, por vezes, envolvem ferramentas 

diretamente econômicas como medidas comerciais coercitivas, ajuda econômica 

direta ou investimento soberano. Por exemplo, ataques cibernéticos que visam 

infraestruturas financeiras ou economia crítica de outro país seriam considerados 

geoeconômicos e ataques cibernéticos a alvos militares de outros governos não 

seriam. Nesse caso, os bloqueios econômicos representam um caso híbrido, que 

                                                             
23 Villas Boas (2012, p. 4) faz uma analogia peculiar quanto à geopolítica, como uma ciência que trata 
das relações dos países quanto a seu território e este é similar ao corpo de uma pessoa com referência 
à geopolítica na Amazônia. A geopolítica é “similar ao corpo de uma pessoa (...). Por exemplo, um 
sujeito com dois metros de altura não tem talento para ser um bom atleta de ginástica olímpica (...) 
Assim é a geopolítica num território de um país”. Significa dizer que o Brasil tem estatura para ser um 
global player mais atuante. 
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pode ser enquadrado como geoeconômico, porque podem existir em condições 

aquém de um conflito militar e a variável é a política de negação econômica 

(BLACKWILL, HARRIS, 2016). 

Coerente com essas teses, Becker (2005, p. 71) identifica o fortalecimento do 

que se chama de “coerção velada”, com pressões para influir na decisão dos Estados 

sobre o uso de seus territórios. Esse tipo de coerção relaciona-se com a revolução 

científico-tecnológica e com as possibilidades criadas de ampliar a comunicação e a 

circulação, estimuladas com a globalização e a fluidez tempo-espaço. “As redes são 

desenvolvidas nos países ricos, centros do poder, onde o avanço tecnológico é maior 

e a circulação planetária permite que se selecionem territórios para investimentos, 

seleção que depende também das potencialidades dos próprios territórios” (BECKER, 

2005). 

Com base nos conceitos apresentados, vale dizer que as disputas 

interestatais que acompanham as relações entre nações há mais de cinco séculos, 

devem se manter, ainda, ao longo do século XXI, migrando da intenção expansionista 

territorial para outras formas de dominação, por outros meios. A linha de continuidade 

dessas tendências estruturais deve passar da geopolítica clássica para a 

geoeconomia. Enquanto a primeira preconiza, entre outros dogmas, o poder arraigado 

na conquista territorial, a segunda estratégia deve lançar mão de medidas coercitivas 

econômicas, financeiras, mais fluidas no espaço, dentre outros métodos, 

principalmente nos setores espacial e cibernético, para a obtenção de recursos 

naturais e bens que possam garantir a manutenção do bem-estar social das 

populações das grandes potências.  

De acordo com esse raciocínio, as riquezas disponíveis na Amazônia Oriental 

brasileira servem de atrativo e, além de outras condicionantes, caracterizam a 

importância de se aprofundar estudos no sentido de preservar a soberania da nação 

brasileira. Uma vez que os polos de desenvolvimento do Brasil estão concentrados no 

Centro-Sul, é razoável supor que haja forte pressão exógena nesse entorno em 

possível situação de conflito. Assim, é interessante pensar na associação de 

tecnologia de ponta e logística militar como forma de defesa, mas também para 

integrar mais a Amazônia ao Centro-Sul do País. 

Nesse contexto, cabe questionar quais são os atores que teriam hoje, 

capacidades para intervir no Brasil, quais os fatores geoeconômicos influenciam 

diretamente nas disputas interestatais e quais recursos servem de atrativo na 
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Amazônia. Para entender a complexidade da região, é importante fazer um breve 

resgate histórico. 

 

2.2.3 AMAZÔNIA: CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

 

“Do ponto de vista histórico, a conquista e a ocupação da Amazônia adquirem 
caráter de epopeia a partir do inventário do sangue derramado no 
enfrentamento de desafios gigantescos advindos de ameaças externas, da 
ação de aventureiros ou do próprio meio ambiente” (VILLAS BOAS, 2012, p. 
47). 

 
O início da história da Amazônia antecede sua efetiva ocupação e remete ao 

Tratado de Tordesilhas (1494) e sua divisão do mundo por colonizadores portugueses 

e hispânicos, que “inadvertidamente, definiu a maior parte da região (ainda 

desconhecida pelos signatários do tratado) como de domínio espanhol” (FRANCHI, 

BURSZTYN, DRUMMMOND, 2011, p. 26). Villas Boas (2012, p. 48) atribui o 

rompimento “das restrições impostas pelo tratado de Tordesilhas”, à “ambição, sentido 

de grandeza, domínio perfeito das técnicas de navegação e senso de ocupação 

estratégica do território dos portugueses”. Durante o período de união das duas 

Coroas portuguesa e espanhola (União Ibérica – 1580 a 1640)24, várias incursões e 

dificuldades autóctones, conduziram a estratégia luso-espanhola de defesa, que teve 

como consequência o período que Becker (2009, p. 23) chamou de “apropriação do 

Território”, que teve início em 1616 e findou em 177725, por ocasião da assinatura do 

Tratado de Santo Idelfonso. 

No período da União Ibérica, em 1615, após expulsar com êxito os franceses 

que tentaram se apossar do Maranhão, uma expedição militar portuguesa seguiu para 

a conquista da boca do rio Amazonas, atingindo a baía do rio Guajará em 1616, 

quando “Francisco Caldeira Castello Branco, ao erguer o Forte do Presépio, deu 

origem à cidade de Belém” (PAIM, 2020, p. 52). O objetivo principal da construção era 

conter ofensivas de índios e corsários europeus, mas serviu de núcleo para o 

crescimento do povoado Nossa Senhora de Belém. Villas Boas (2012, p. 47) cita que 

no Forte do Presépio, “os portugueses sistematicamente combateram e expulsaram 

                                                             
24 Unificação dos reinos de Espanha e Portugal entre 1580 e 1640, período quando o reino português 

esteve sob domínio espanhol.  
25 Mais informações no site https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-

povoamento/construcao-do-territorio/territorio-legalizado-os-tratados.html 
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os estrangeiros instalados na foz”. A estratégia portuguesa foi orientada para o 

domínio da foz do rio Amazonas. 

Com a interiorização proporcionada pela pecuária, “entradas” e 

bandeirantismo, construção dos fortes militares, as missões jesuíticas e a exploração 

das drogas do sertão, houve a necessidade de um novo acordo sobre a ocupação 

portuguesa e espanhola na América, após o fim da União Ibérica. Assim, o Tratado 

de Madri de 175026, ratificado pelo Tratado de Santo Idelfonso de 1777, consolidou o 

direito de posse dos portugueses nas terras conquistadas além dos limites definidos 

pelo Tratado de Tordesilhas, abrindo oficialmente as portas da Amazônia para as 

empreitadas portuguesas. Com a assinatura desses Tratados, os interesses 

portugueses foram traduzidos, basicamente, na expulsão dos jesuítas, introdução de 

latifúndios e aculturação portuguesa. 

A partir da instalação em Belém partiram expedições de interiorização, 

reconhecimento e efetiva posse. “As mais marcantes dessas expedições foram as de 

Pedro Teixeira e de Raposo Tavares, pois, juntamente com a construção dos fortes, 

proporcionaram a Portugal o conhecimento e as condições para subsidiar o Tratado 

de Madrid e todos os demais acordos que se seguiram” (VILLAS BOAS, 2012, p. 47). 

Em 1751 Belém tornou-se definitivamente capital do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, indicando, no nome, primeiramente onde localizava-se a capital, dando 

mais prestígio àquele ponto. Em 1755 foi criada a Capitania do Rio Negro, 

desmembrada do Pará, mas também integrando o território desse Estado (SANTOS, 

2018). Por volta do ano de 1772, o Estado do Grão-Pará e Maranhão se divide 

tornando-se dois Estados separados, um com capital em Belém, o outro com capital 

em São Luís (SANTOS, 2018). Ressalta-se, também, a ação do Brigadeiro português 

Manoel da Gama Lobo D’Almada, que chegou ao Brasil em 1780 com a missão de 

comandar a Fortaleza de Macapá-PA, e realizar obras de fortificação que garantissem 

a soberania portuguesa em regiões ambicionadas pelos franceses (PAIM, 2020). 

                                                             
26 Os interesses da Metrópole e os anseios de enriquecimento de um determinado segmento da 

população, o ciclo de entradas no sertão rasgou o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, alargando 
fronteiras, combatendo vizinhos e submetendo indígenas. À medida que as expedições adentravam 
pelo território tornava-se necessário tomar providências para proteger as povoações que iam surgindo. 
Foram mandadas tropas portuguesas para possibilitar o enquadramento das milícias, e levantaram-se 
fortificações nos confins do território, balizando de fato limites geográficos. Foi assim que surgiram 
vários fortes, como o de Macapá. A presença da força militar representava a segurança física e 
objetivava preservar os direitos de núcleos populacionais nacionais contra antagonismos ou pressões; 
era a presença da força terrestre, já naquela época identificada com as dificuldades e anseios dos que 
vivem na fronteira (BRASIL, 2020). 
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A saga da conquista da Amazônia ocorreu à custa de muitas vidas e sacrifício 

pelas agruras da vegetação e do clima. Mas também, sob pressão estrangeira. Assim, 

desde o início, três elementos se destacaram na formação da região Norte brasileira: 

“ocupação tardia, dependente do mercado externo”; geopolítica como fator 

determinante pelo “controle do território com intervenção em locais estratégicos” e 

“experiência e confronto de modelos de ocupação territorial” (BECKER, 2001).  

O padrão de desenvolvimento que alcançou o auge nas décadas de 1960 a 

1980, foi denominado de “economia de fronteira”27 por Becker (2005, p. 74) que baliza 

a formação de toda a América Latina. “O Brasil e demais países latino-americanos 

são as mais antigas periferias do sistema mundial capitalista”, cujo povoamento está 

baseado na “relação sociedade-natureza”. 

Traçando um paralelo entre a expansão territorial brasileira e norte-

americana, em meados do século XIX, enquanto os EUA avançaram em sua marcha 

para o Oeste e imprimiam a política expansionista da Doutrina Monroe, a implantação 

de um sistema ferroviário transcontinental permitiu a ligação dos portos do Atlântico 

ao Pacífico, conectando-os com eixos ferroviários Norte-Sul. O Brasil, no mesmo 

período, ainda estancava as revoluções internas pela consolidação da unidade 

nacional e concentrava a estratégia de defesa nacional na Bacia do Prata. 

Villas Boas (2012) considera que a fronteira econômica norte-americana se 

confundiu com a política e ação militar. Essa capacidade de despertar as forças de 

sua continentalidade fez surgir uma sociedade com grande dinâmica interior e 

consciência defensiva. 

Outro facilitador importante no processo de desenvolvimento dos EUA foi a 

navegação comercial pelo rio Mississipi. Em 1826, os EUA já dispunham de boa 

articulação interna e expandiam suas pretensões comerciais, tanto que “cidadãos 

norte-americanos, pediram para navegar pelo rio Amazonas, o que foi o início de um 

longo registro de negativas do Governo brasileiro” (LOBO, 1918). Pereira (2007, p. 

225) lembra que “no Império, como herança do Período Colonial, política, relativa à 

navegação do Amazonas-Solimões, era de restringi-las a quem exercia o controle do 

curso d´água”. De acordo com Medeiros (2014, p. 48 e 212), o “Brasil apoiava-se no 

direito de propriedade e princípio da soberania, e os EUA no direito do comércio e no 

                                                             
27 Crescimento econômico visto como linear e infinito. Baseado na contínua incorporação de terra e de 
recursos naturais, que são também percebidos como infinitos. Esse paradigma da economia de 
fronteira realmente caracteriza toda a formação latino-americana (BECKER, 2005). 
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princípio da interdependência das nações”. Com o tempo, os “apelos enérgicos” se 

transformaram em “notas ameaçadoras”. Assim que, em 1867, o Império cedeu às 

pressões e abriu a navegação do Amazonas-Solimões. 

Coincidente com a flexibilização de comercialização internacional pelo 

Amazonas, “o delineamento do que é hoje a Amazônia se fez somente entre 1850 e 

1899, sob a preocupação imperial com a internacionalização da navegação do grande 

rio e o boom da borracha”28 (BECKER, 2004, p. 24). Essa dinâmica está aderente às 

teorias clássicas de exploração econômica, consubstanciada pela visão de Villas Boas 

(2012, p. 45), analisando que os “europeus e norte-americanos – naturalistas, 

botânicos, geógrafos, historiadores, exploradores e desbravadores, que nos séculos 

XVIII e XIX, sob o manto do interesse científico, conscientemente ou não, serviram de 

ponta de lança para a expansão colonialista ensejada pela segunda revolução 

industrial”. Dessa forma que a Amazônia entrou em ritmo de exploração econômica 

durante o ciclo da borracha. 

Depreende-se que o atraso no desenvolvimento da Amazônia se deve, em 

parte, à falta de conexão da região com o poder central do Brasil, principalmente até 

meados do século XIX. Essa linha histórica ajuda a explicar, parcialmente, a 

defasagem econômica e tecnológica entre Brasil e EUA. O fato é que o espaço 

amazônico teve participação esmaecida durante o século XIX, principalmente em 

razão do protagonismo assumido pelos Estados da região Sudeste e a instalação do 

poder central no Rio de Janeiro, muito distantes das reais necessidades nortistas.  

Esse espaço voltou às pautas de política de Estado com mais ênfase em 

meados do século XX. Pode-se dizer que, a partir da década de 1940, as ações 

começaram a sair do papel, com a organização da Conferência Técnica e 

Administrativa para propor projetos de desenvolvimento da Amazônia. Cabe lembrar 

que, naquele momento, o mundo vivia o período da Segunda Guerra Mundial e o Brasil 

se aliou aos EUA no esforço de Guerra, com o consequente desenvolvimento do polo 

industrial na região Sudeste. Em paralelo, o saliente nordestino29 ganhou espaço no 

                                                             
28 A partir de meados do século XIX a demanda de borracha aumentou, principalmente no mercado 

internacional, quando novas áreas de extrativismo foram incorporadas. O aumento da exploração da 
borracha fomentou a migração para a região amazônica. Essa atividade teve relação direta com a 
construção de novos meios de comunicação como as linhas telegráficas e novos meios de transporte, 
como as ferrovias na Amazônia (NASCIMENTO, SILVA, 2012, p. 230). 
29 Saliente Nordestino é a região mais oriental do Brasil, que se projeta no Oceano Atlântico e possui 
boa disponibilidade de portos. 
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cenário estratégico nacional, pela sua posição geopolítica no Atlântico Sul, 

esmaecendo a Defesa do Arco Norte.  

Becker (2009, p. 25) considera que a tardia “Marcha para Oeste” brasileira 

(nesse caso, marcha para o Norte) e a criação da Superintendência de Valorização 

Econômica da Amazônia (SPVEA - 1953)30 foram marcas de Getúlio Vargas (1937-

1945 e 1950-1954), mas os resultados se tornaram mais visíveis a partir do Plano de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) baseado em energia e transportes. A implantação 

da rodovia Belém-Brasília age como uma “grande pinça contornando a fimbria da 

floresta”. 

Em 1953, surgiu o conceito de “Amazônia Legal” com a necessidade de 

planejar o desenvolvimento econômico da região. Segundo as considerações de 

Penna Filho (2015, p.18), “os limites territoriais não se resumem ao ecossistema de 

selva úmida, que ocupa 49% (quarenta e nove por cento) do território nacional, mas 

se estende também pelo território de oito países vizinhos e considera integralmente o 

Estado do Maranhão como parte da Amazônia Brasileira”. 

Na versão de Becker (2009, p. 25), somente entre 1966 e 1985 que se inicia 

o planejamento regional efetivo da região. Mas o Estado toma para si a iniciativa de 

um novo e ordenado ciclo de devassamento amazônico, num projeto geopolítico para 

a modernização acelerada da sociedade e do território nacionais.  

A discussão em torno da proteção da Amazônia ganhou mais relevo a nível 

mundial, após a crise de petróleo, o receio de esgotamento de recursos energéticos 

não renováveis e a decorrente pauta ambiental, no final da década de 1970 

(FRANCHI, BURSZTYN, DRUMMMOND, 2011, p. 26). 

Esse tema ampliou o debate sobre a presença militar na região. Franchi, 

Bursztyn e Drummond (2011 p. 30) mencionam que, “até 1976, a defesa da Amazônia 

Legal cabia a um Grupamento de Elementos de Fronteira, sediado em Manaus desde 

1948” e “até a década de 1990, havia apenas duas brigadas de infantaria do Exército 

sediadas na região”.  

Ao término do Regime Militar (1964-1985), segundo Becker (2009, p. 27; 

2014, p.399), entre 1985 e 1996 “inicia-se a era da incógnita do Heartland, quando, à 

crise do Estado e à resistência social, somou-se a pressão ambientalista internacional 

                                                             
30 Mais informações em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/superintendencia-
do-plano-de-valorizacao-economica-da-amazonia-spvea 
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para gerar um vetor tecno-ecológico (VTE) que configurou na Amazônia uma fronteira 

socioambiental”. O VTE também objetivou “fazer frente às pressões internacionais 

ambientalistas e à convulsão social emergente na região”, que a autora considera 

como “força resultante da coalescência de múltiplos projetos”. Segundo Albuquerque 

(2013, p. 934) com o fim da Guerra Fria (1989), quando a defesa dos países periféricos 

e o próprio conceito de fronteira foram relativizados, “impressiona o fato de que os 

militares brasileiros tenham alcançado preservar a logística militar nas fronteiras 

meridionais, e ainda convencido aos governos civis da necessidade de políticas de 

defesa e segurança voltadas para a Região Amazônica”. 

No governo de José Sarney (1985-1988), o Conselho de Segurança Nacional 

(CSN) e o Serviço Nacional de Informações (SNI), desenvolveram o Programa Calha 

Norte (PCN), em 1985, integrando defesa nacional e “vivificação das faixas de 

fronteira da Amazônia”. O Programa estimulou “ações cívico-sociais em comunidades 

de fronteira e reservas indígenas, criados Pelotões de Fronteira e reimplantadas 

Unidades Militares deslocadas do Centro-Sul” (ALBUQUERQUE, 2013). 

No início da década de 1990, um dos direcionamentos de defesa nacional 

voltou-se para o Arco Norte.  De acordo com Villas Boas (2012), “na década de 1990, 

iniciou-se o pós-modernismo no meio militar, cuja principal característica é a visão 

sistêmica da defesa”, com maior participação civil nas funções de defesa. “É 

importante a participação dos setores científico, acadêmico, empresas, indústrias e 

econômicos. À medida que essa participação civil aumenta menos destacado se torna 

o vetor militar. Isso se aplica com muita pertinência na Amazônia.” 

Em 1992 ocorreu uma série de eventos na área ambiental no Brasil. Naquele 

ano, o País foi sede da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, evento pautado em desenvolvimento sustentável. “No encontro 

foram lançadas a Agenda 21, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção 

de Mudanças Climáticas”. O registro foi importante para o papel que o Brasil passaria 

a exercer. (FRANCHI, BURSZYTYN, DRUMMMOND, 2011, p. 26). 

O desenvolvimento sustentável da Amazônia, portanto, entrou de vez na 

pauta internacional e a circulação de bens e riqueza trouxe como consequência 

natural a sociabilização e o sentimento de pertencimento à terra. “Ao se expandirem 

e sustentarem as riquezas circulante, financeira e informacional, as redes se 

socializam, o que gera movimentos sociais importantes, que, por sua vez, tendem a 

se transnacionalizarem”. Atualmente, há “dois movimentos internacionais: um em 
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nível do sistema financeiro, da informação, do domínio do poder efetivamente das 

potências; e outro, uma tendência ao internacionalismo dos movimentos sociais”, 

fluidos, acima da formação do Estado, transformando o jogo geopolítico no espaço. 

(BECKER, 2005, p. 71 e 72). 

Essa ocupação do espaço e a criação de polos de desenvolvimento, nem 

sempre de forma ordenada, suscitam em zonas de interesse e atritos. Uma hipótese 

para a região é que as convulsões sociais, econômicas e políticas, internas, agravem 

os conflitos já existentes causados por fatores exógenos e os conflitos na região 

amazônica, alcançando um patamar mais elevado. Esse arcabouço de interesses 

mantem o ambiente socioeconômico regional estagnado e dificulta políticas públicas 

mais consistentes. Para modificar esse panorama é necessário entender os diferentes 

projetos geopolíticos e seus atores, que estão na base dos conflitos (BECKER, 2005). 

Interesse socioeconômicos estão associados, também, ao desenvolvimento e 

ao progresso. Nesse sentido, compatibilizar os conhecimentos autóctones com 

inovações é um grande desafio para a Ciência e Tecnologia. Becker (2005, p. 72) 

apresenta três questões chaves para entender essa questão: “o novo significado 

geopolítico da Amazônia em âmbito global como a grande fronteira do capital natural; 

o novo lugar da Amazônia no Brasil e a urgência de uma nova política de 

desenvolvimento e estratégias para implementá-la”. 

Aqui reside uma das interfaces entre os campos econômico, científico-

tecnológico e militar. Ou seja, garantir o escoamento de riquezas e produção 

agropecuária, que encontra na Amazônia Oriental uma rota em ascensão, a respectiva 

defesa terrestre e logística militar correspondente, numa importante associação com 

os vetores tecnológicos que possam estar presentes nesse cenário de conflito. 

Nesse contexto, a Amazônia não acompanhou duas mudanças muito 

importantes que ocorreram no final do século XX: tecnológica e econômica. A primeira 

porque a conectividade regional, com a nova rede de telecomunicações, não permitiu 

as articulações globais da Amazônia. A segunda, econômica, em razão da 

substituição da exclusividade do extrativismo pela “industrialização, com a exploração 

mineral” (BECKER, 2005, p. 73). Por outro lado, essa industrialização foi responsável 

pela articulação rodoviária e o consequente crescimento populacional nas margens 

das rodovias, reduzindo as populações ribeirinhas e aumentando o adensamento 

urbano, trazendo a reboque os problemas advindos com a mobilidade social como 

expropriação de terra, falta de saneamento básico, mas também levou progresso à 
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região e conscientização social (BECKER, 2005, p. 73). Por um lado, a partir da 

globalização, há uma relativização “do poder da virtualidade dos fluxos e redes do 

mundo contemporâneo”, mas, por outro, expande a visão de forma mais abrangente 

pela necessidade de exploração de recursos naturais para a própria sobrevivência da 

humanidade (BECKER, 2005).  

Benchimol (1992, p. 119) já assegurava que “uma nova fase agrícola foi 

iniciada na Amazônia, com a abertura dos eixos rodoviários e a colonização oficial e 

espontânea nas áreas periféricas e de transição para o planalto”. Atualmente, 

conforme os cenários previstos pela ASPLAN (BRASIL, 2017a, p. 28-38), em razão 

da vocação agropecuária, o Brasil deve atrair investimentos para o desenvolvimento 

de tecnologias avançadas, criando dependência tecnológica no ramo agropecuário. 

Além disso, o crescente consumo e possibilidade de escassez de alimentos no mundo 

pode incrementar o poder econômico do Brasil (produtor em larga escala) e ser 

utilizado como instrumento de negociação e parcerias. “Como decorrência do 

incremento de pesquisas científicas e da maior disponibilidade de dados produzidos 

para tal fim pelos meios espaciais, haverá aumento da produtividade agropecuária”. 

Essa afirmação está aderente às ideias econômicas do uso do território pelo 

Estado e joga luz à dicotomia presente entre os discursos ambientalistas de 

preservação e as políticas desenvolvimentistas. Algumas ideias mais alarmistas 

sinalizam para o perigo do arco da soja avançar pela floresta, como cita Orleans e 

Bragança (2012, p.101-108), ressaltando premissas errôneas como “Amazônia é o 

pulmão do mundo” e “agricultura devoradora de espaços”, gerando um falso dilema 

entre agropecuária e meio ambiente.  Becker (2004, p 21) apazigua bem esse tema, 

afirmando que, “em nível global, a Amazônia é uma fronteira percebida como espaço 

a ser preservado para a sobrevivência do Planeta, coexistindo interesses 

ambientalistas, econômicos e geopolíticos, expressos num processo de 

mercantilização da natureza”. Pereira (2018, p. 280-281) reforça a importância que 

estratégias de desenvolvimento que associem a sustentabilidade ambiental ao 

crescimento regional. 

Além da questão ambiental, Penna Filho (2015, p. 28) assevera que a 

vulnerabilidade da Amazônia tem várias fontes, entre elas, a inata dificuldade em 

cuidar e controlar os mais de dezessete mil quilômetros de fronteira e a instabilidade 

política histórica da América do Sul. 
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2.2.4 GEOPOLÍTICA, GEOECONOMIA E ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DA 

AMAZÔNIA  

 

Entender um pouco do contexto histórico é interessante para dimensionar 

parte dos complexos sistemas que facilitam ou dificultam a integração da Amazônia e 

sua defesa. A começar pelo próprio sentido de fronteira que, segundo Becker (2004, 

p. 19), pode ser entendido de forma mais ampla, segundo a “teoria do 

desenvolvimentismo regional”, agregando a potencialidade de recursos naturais com 

a atração de investimentos localizados para a produção mineral. 

De acordo com Villas Boas (2012, p. 51), “no ano 2030, a população terá 

aumentado em dois bilhões de habitantes e estará consumindo o dobro de recursos 

naturais, essa incomensurável fonte de recursos tem que estar claramente associada 

à soberania brasileira no imaginário da opinião pública internacional, ávida por 

questionar nossa capacidade de gerir o que já é considerado como patrimônio da 

humanidade”. 

A disputa por água doce é outro tema que desperta a atenção dos 

mecanismos de segurança ao redor do Planeta e a Amazônia também é próspera 

para o abastecimento desse recurso. Nessa interseção entre conformação 

hidrográfica e o contexto geopolítico, apesar da discordância inicial de alguns autores, 

apresentando o viés hidrográfico como justificativa para a não inclusão das Guianas 

na bacia amazônica, separadas que estão do restante do conjunto fluvial pela parede 

orográfica do sistema guianês, ainda assim esses países são considerados pelo 

“Tratado de Cooperação Amazônica” (TCA) celebrado em 1978, como parte 

integrante da região amazônica (VILLAS BOAS, 2012). Penna Filho (2015, p. 85) 

considera que a dimensão regional da Amazônia ganhou maior destaque a partir da 

década de 1990, com a criação da Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA)31, em 1995. 

A criação da OTCA valoriza esse entorno estratégico. Rocha Paiva (2015, p. 

210) afirma que o Oceano Atlântico é área de interesse vital para a defesa da 

Amazônia, consubstanciado pelo arco oriental das Antilhas, os litorais da Venezuela, 

as guianas e a foz do rio Amazonas. Esta última, “além de se ligar diretamente ao 

                                                             
31 Criada com objetivo de coordenar ações entre os Estados da Pan-Amazônia para promoção de ações 
conjuntas objetivando uma abordagem regional e sistêmica voltada para encontrar soluções conjuntas 
para os problemas comuns (PENNA FILHO, 2015, p. 22). 
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Oceano, fica próxima à França, integrante da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN) através do Amapá”.  

A Guiana Francesa, por se tratar de Departamento francês, participa da OTCA 

como observadora, até porque sua situação é muito peculiar, pois é a única integrante 

da União Europeia nas Américas. Penna Filho (2015, p.90) considera que a Guiana 

Francesa é um elemento “externo” presente na Amazônia e não recebe muita atenção 

por parte das diplomacias dos países amazônicos, incluindo o Brasil. O autor destaca 

o fato da Guiana Francesa ser “o único território amazônico que está fora da alçada 

da OTCA e a França desenvolve no Departamento uma política totalmente autônoma”. 

E continua alegando que “este fato tem causado em alguns setores mais nacionalistas 

na América do Sul e, especialmente no Brasil, certa preocupação, porque pode 

significar uma possível abertura para atuação da OTAN na Pan-Amazônia ou mesmo 

no continente sul-americano” (PENNA FILHO, 2015, p. 90).  

Villas Boas (2012) entende que “a inclusão das guianas tem um sentido 

pragmático, pois, ao privilegiar-se a componente política, criam-se o arcabouço e o 

ambiente favoráveis à mobilização coletiva dos demais fatores – econômicos, sociais, 

científicos e culturais”. Os dois grandes oceanos que se debruçam no entorno, “são 

fatores geográficos predominantes, que atuam sobre a massa continental sul-

americana e a espinha dorsal andina na direção norte-sul”. As duas grandes bacias, 

Amazônica e Platina, e o Planalto Central Brasileiro também são importantes, por 

atuarem como enlaces físicos agregadores (VILLAS BOAS, 2012). 

A região é um polo convergente importante, porque tem acesso terrestre para 

as regiões Nordeste e central do Brasil, além do Caribe (VILLAS BOAS, 2012). A 

conexão entre o Centro-Sul do País e a região Norte ganha peso para o escoamento 

de produtos da agropecuária pelo Caribe e pelo Pacífico, reduzindo custos e 

desafogando o modal rodoviário. É importante frisar que há uma forte correlação entre 

a expansão desse setor e demais setores, incluindo serviços, favorecendo a 

urbanização e acesso à tecnologia.  

As atividades econômicas, a exemplo da colheita das drogas do sertão e 

expansão agropecuária, abriram linhas de acesso ao meio oeste e facilitaram a 

povoação do interior do País. Apesar do ciclo da borracha, o mesmo avanço não foi 

observado para integração do meio Norte. 

Villas Boas (2012) não considera “a navegabilidade da calha principal e a rede 

de 22 (vinte e dois) mil quilômetros de rios como uma projeção da maritimidade 
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atlântica em direção ao interior do continente”. Mais uma constatação da importância 

de se conhecer o passado para entender o presente e planejar ações para o futuro. 

Assim, a integração hidrográfica pela bacia do Prata desde o século XVII e o 

isolacionismo do Centro-Sul com refúgio no comércio do Atlântico Sul, que se seguiu 

nos séculos seguintes, também explica, em parte, a pujança do rincão meridional 

brasileiro, em face do atraso do Arco Norte. 

É interessante ressaltar a diferença fisiográfica entre a faixa setentrional e 

meridional que diferenciaram a dinâmica de ocupação e defesa terrestre no Brasil. 

Como destaca Albuquerque (2013), “as condições amplamente favoráveis do relevo 

para o estabelecimento de linhas de comunicação eficientes tanto para militares 

(como organização da defesa com apoio na retaguarda) quanto para civis (para o 

desenvolvimento da pecuária extensiva)”. Segundo o autor, o relevo plano e a 

vegetação de gramíneas dos pampas gaúchos facilitaram a manutenção das 

fronteiras e “garantiram a ligação terrestre entre os militares-pecuaristas e postos 

militares estabelecidos na fronteira e a rede urbana e portuária da costa gaúcha”. A 

quase inexistência dessa permeabilidade na Amazônia dificulta sobremaneira para o 

poder público replicar a política de vivificação de fronteiras vivida nas regiões Sul e 

Sudeste para a Amazônia. 

A importância dessa vivificação da fronteira amazônica, para Villas Boas 

(2012) se justifica por diversos fatores, mas o autor destaca três papeis estratégicos 

principais. O primeiro, pelo fato de a Amazônia “abrigar recursos da ordem de vinte e 

três trilhões de dólares, sendo dezessete trilhões do subsolo e oito trilhões na 

superfície (biota) ”. O segundo se caracteriza pela identidade nacional, tendo em vista 

que “o mapa do Brasil muda completamente” sem a Amazônia. Villas Boas cita como 

terceiro ponto estratégico: 

“o fato de que esta região abriga respostas concretas a muitos dos grandes 
problemas já enfrentados pelo mundo, como os relativos à água, ao clima, à 
produção de alimentos e de energia renovável. Além disso, representa 
também certo aspecto psicológico, pois tudo nessa região é registrado com 
cifras gigantescas. Basta lembrar que ela abriga a maior floresta contínua do 
planeta e sua extensão total correspondente à grande parte do continente 
europeu. Só para dar um exemplo disso, a ilha do Marajó, na desembocadura 
do rio Amazonas, é maior que a Bélgica” (VILLAS BOAS, 2012). 

 

Outro aspecto é que, por uma questão territorial e de potencial econômico, o 

Brasil tem uma vocação de liderança na região. Ele vem atraindo muitos imigrantes 

em busca de recursos e oportunidades de emprego e renda e com isso criando 
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assimetrias nas fronteiras (VILLAS BOAS, 2012). Essa assertiva é coerente com as 

discussões a respeito de poder e riqueza, tendo como Fiori um dos defensores da 

manutenção dos espaços territoriais. 

Rocha Paiva (2015, p. 43 e 69) tem um tom mais incisivo quando sustenta 

que “a liderança nacional é descompromissada e a nação alienada aceita violações 

das fronteiras metafísicas do País, abdicando da soberania e admitindo perdas do 

patrimônio nacional”. Essa percepção transcende o espaço físico brasileiro. Vale dizer 

que o Brasil tem um papel central “na perseguição do objetivo constitucional de 

integração latino-americana e a soberania plena do país na Amazônia brasileira”, 

integra o País à América do Sul, pelo Altiplano Boliviano, pelas Bacias do Prata e do 

Orinoco e, ainda, permite acesso aos oceanos Atlântico e Pacífico. 

A Amazônia também une as Regiões Nordeste e Centro-Oeste. “A plena 

soberania do Brasil em sua Amazônia é condição básica para o projeto integracionista. 

A construção de uma indispensável infraestrutura de transporte e de comunicações, 

provocará o crescimento exponencial da importância relativa da Amazônia no contexto 

continental”. A partir dessa análise, é previsível que Belém, em função da localização, 

a primeira como porta de entrada da densa malha fluvial, possa consolidar-se como 

polo industrial, tecnológico, logístico e de serviços em geral (VILLAS BOAS, 2012, p. 

52). 

Essa noção de soberania defendida com mais ênfase durante os governos 

militares vai ao encontro das teorias de geopolítica clássicas de ocupação do espaço, 

como uma espécie de Geografia do Estado, a serviço deste. Essa abordagem 

aproximou fundamentalmente a ciência geográfica da política dos Estados, desde sua 

gênese estruturando e fundamentando as ações estatais, principalmente militares e 

ligadas à guerra, à conquista territorial, que, no caso em estudo, remonta ao período 

colonial (1500-1822). Essa concepção de geopolítica serviu de base para o controle, 

o planejamento e o ordenamento territorial nacional (VIEIRA et al., 2014). 

Entretanto, com a evolução do estudo sobre o tema, toda discussão sobre 

manutenção territorial fica um pouco mais difusa e a noção de domínio se torna mais 

fluida, na medida em que avançam as pesquisas e emprego de defesa nos espaços 

cibernético e sideral. Assim, o aspecto tecnológico se torna cada vez mais importante, 

embora, a manutenção territorial não seja descartada em nenhum momento.  

A partir da década de 1970, o papel do espaço foi reavaliado, principalmente 

com as mudanças no plano da ciência, e da tecnologia e da economia, que alteraram 
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o jogo e as relações de poder em escala global, demonstrando o entendimento de que 

o Estado e o Governo não são os únicos instrumentos de exercício de poder. Bertha 

Becker aponta a recuperação do conceito de território como ponto central da análise 

geopolítica, mas entendendo-o numa concepção multidimensional do poder e 

abrangendo diferentes níveis espaciais (VIEIRA et al., 2014).  

A espiral de acúmulo de poder e riqueza associada à ideia de território físico 

passa por uma transição ainda marcante com o advento da globalização e vai se 

desvanecendo um pouco, agregando a inovação e a tecnologia de forma mais 

acentuada ao ciclo virtuoso de poder. 

Nessa toada, existem vários projetos que aliam inovação e desenvolvimento 

sustentável para a Amazônia. Segundo Becker (2004), o Brasil deve “enfrentar o 

desafio de influir nos processos que geram o desmatamento e não de manter florestas 

em pé improdutivas”. Um dos projetos defendidos pela autora busca “atribuir valor 

econômico à floresta em pé para que possa competir economicamente com a extração 

da madeira, a pecuária e a soja”. 

O tema desenvolvimento sustentável para a Amazônia Legal tem sido muito 

debatido, mas é forçoso lembrar que existem idiossincrasias entre a Amazônia 

ocidental e oriental. A floresta envolve as duas regiões, mas a presença de outros 

biomas interfere nas atividades sociais e econômicas. 

 

2.2.5 AMAZÔNIA ORIENTAL (CARACTERIZAÇÃO) 

 

A Amazônia Oriental é uma área de quase 2 (dois) milhões de quilômetros 

quadrados, o que significa perto de 20% (vinte por cento) do território nacional 

(GIAROLA, 2016, p. 15). Os estados do Pará, Maranhão, Amapá e o norte do 

Tocantins compõem esse espaço, cuja limitação setentrional é o Maciço das Guianas 

e, meridional, o Planalto Central Brasileiro, encontrando no oceano Atlântico, à 

nordeste, uma importante interface com outros países. A UF do Piauí é fronteiriça à 

leste. A oeste, os Estados limítrofes são o Amazonas e Roraima, conforme a figura 1. 
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Figura 1 - Região da Amazônia Oriental. 

 
Fonte: Giarola, 2016. 

 

O Amapá localiza-se no Platô das Guianas, banhado pelo rio Amazonas a 

sudoeste, pelo Oceano Atlântico a nordeste, faz divisa com o Pará a oeste e com a 

Guiana Francesa a norte, geograficamente mais próximo dos grandes mercados 

consumidores, como os EUA e Europa, além de facilitar o acesso ao Caribe e a Ásia, 

via canal do Panamá. Da área total do estado, 72% (setenta e dois por cento) é 

destinada a Unidades de Conservação (UC), Terras Indígenas (TI), comunidades 

remanescentes de quilombo, além do Parque Nacional das Montanhas do 

Tumucumaque (PNMT), aspecto que se reflete na área preservada do Amapá, que 

possui aproximadamente 95% (noventa e cinco por cento) e seus ecossistemas 

naturais intactos, dificultando a implantação de infraestruturas essenciais para 

alcançar o potencial que o Estado permite.  

A floresta equatorial domina boa parte do Amapá e a maior parte do Pará, 

principalmente norte e oeste do Estado, reduzindo as opções viárias, canalizadas para 

a hidrovia, apesar da existência de grandes áreas desmatadas, em particular nas 

proximidades dos núcleos urbanos e ao longo das rodovias. 
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O Pará possui importância estratégica para o Brasil, além da facilidade de 

acesso aos EUA, a Europa e a Ásia, via canal do Panamá, os movimentos de relevo 

reservam jazidas de minérios importantes e em quantidades abundantes. 

O Maranhão apresenta uma vegetação de transição. O leste do Estado é 

dominado pela caatinga, vegetação típica de regiões com baixo índice pluviométrico, 

e se constitui em vazio demográfico pela falta de circulação de riquezas.  No sul do 

Maranhão e ao norte do Tocantins, o cerrado é dominante, com estações climáticas 

bem definidas, facilitando a circulação de pessoas e bens. No campo militar, essa 

região suporta a instalação de uma Brigada mecanizada, com meios mobilizáveis. 

Na Amazônia Oriental, em geral, a rede de transportes é multimodal, com 

articulação entrecortada entre selva e áreas urbanas, rios navegáveis e algumas 

estradas de difícil conservação com vegetação fechada e clima úmido, onde as 

Unidades militares de selva estão mais vocacionadas para atuação. 

De acordo com Becker (2005, p.79), mesmo com o uso de rodovias 

importantes, o modal viário, deve ser integrado, “baseado na circulação fluvial, que 

merece um investimento enorme, pois sempre foi o grande meio de circulação na 

Amazônia”. Para a Força Terrestre, isso implica em investimentos em infraestrutura 

portuária, embarcações, estímulo às revisões doutrinárias e construções de 

embarcações leves, com balística apropriada, ou seja, soluções inovadoras. 

Os principais rios são: Oiapoque (Brasil-Guiana Francesa), Jari (Pará-Amapá, 

único vetor de circulação na margem esquerda do rio Amazonas naquela área); Iriri 

(Terra do Meio, Pará, entre os rios Xingu e Tapajós) e Gurupi (Pará-Maranhão). As 

hidrovias dos rios Teles Pires e Tapajós, rio Xingu e rio Amazonas, são responsáveis 

pelo escoamento dos produtos do centro, sul e oeste do Pará, até Belém ou Macapá, 

para seguir destino rumo ao exterior ou demais regiões do Brasil. O uso de navios 

patrulhas militares e exercícios operacionais provêm a segurança integrada fluvial, em 

ação conjunta do EB com a Marinha. A hidrovia Araguaia-Tocantins integra a região 

sul da Amazônia Oriental à região de Belém32.  

A malha hidroviária disponível capacita a circulação, embora a qualidade do 

leito dos rios e a existência de grandes barragens não permitem a utilização da 

hidrovia em grande escala, exigindo obras de adequação como a das eclusas na 

                                                             
32 Estes rios têm o seu nascedouro nos estados de Goiás e Mato Grosso, respectivamente, percorrendo 

toda a extensão no sentido sul-norte, até a região do rio Pará, no estuário do rio Amazonas. 
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barragem da hidrelétrica de Tucuruí33 (PA). As eclusas viabilizam a integração entre a 

hidrovia Araguaia-Tocantins, o modal hidroviário do rio Amazonas e o complexo 

portuário de Belém e de Vila do Conde (Pará). Nesse ponto, é imperioso lembrar que 

a segurança integrada das instalações é mais um encargo da Força Terrestre e 

demanda de cauda logística para manutenção.    

Concomitante com essa análise, ressalta-se que a região “integra as bacias 

do Amazonas, do Orinoco e do Prata. Assim, na medida em que se adensar a 

infraestrutura de transporte e comunicação, o Amazonas se tornará o centro de 

gravidade dessa dinâmica” (VILLAS BOAS, 2012).  

Todo esse potencial hidráulico permite a instalação de várias usinas 

hidrelétricas, contribuindo sobremaneira com a matriz energética nacional, 

responsável por quase 15% (quinze por cento) de toda a energia elétrica do País. A 

planta energética de matriz hidrelétrica conta com as Usinas Hidrelétricas (UHE) de: 

Tucuruí, Estreito, Belo Monte, Coaracy Nunes, Antônio do Jari, Curuá Uma e Santana. 

Essas UHE estão integradas à matriz nacional pelo Sistema Interligado Nacional 

(SIN)34, capacitadas a transmitir excedente de energia para as demais regiões no 

período de estiagem do sul do país. Por essa razão se tornam grandes estruturas 

estratégicas para a Nação, pois não podem ser interrompidas nem destruídas, com o 

risco de causarem grandes impactos econômicos e sociais.  

Belo Monte “é a maior geradora de energia do Brasil e a quarta do Planeta, o 

complexo hidrelétrico, que fica no município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, 

é formado por duas casas de força que equivalem a duas usinas, com capacidade de 

mais de 11.000 (onze mil) megawatts (MW) ” (BRASIL, 2019b). Por esse viés, 

identifica-se que há enorme capacidade de energia de apoio para instalação de 

parque industrial, inclusive da Base Industrial de Defesa (BID). Em contrapartida, 

aumentam os encargos de segurança para a Força Terrestre.  

                                                             
33 As eclusas estão localizadas entre o porto de Vila do Conde, próximo a Belém/PA, e a cidade de 
Marabá, em um trecho do rio Tocantins, com quase 500 (quinhentos) quilômetros. A construção das 
duas eclusas venceu um desnível de 72 (setenta e dois) metros de altura provocado pela construção 
da barragem da usina hidrelétrica de Tucuruí. O sistema atende a capacidade para 19 (dezenove) mil 
toneladas de carga. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/noticias/dnit-entrega-52-km-
de-pista-revitalizada-e-travessias-urbanas-na-br-343-no-piaui.  
34 O Sistema Interligado Nacional é constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, 
Nordeste e a maior parte da região Norte. A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de 
transmissão, propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos 
sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias, permitindo o atendimento 
ao mercado com segurança e economicidade. Disponível em: http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-
sin/o-que-e-o-sin 
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Para além do emprego energético, vale registrar o volume de águas interiores 

presente na Amazônia Oriental. O Aquífero Alter do Chão, por exemplo, localizado 

sob a maior bacia hidrográfica do mundo (rio Amazonas), se estende sob solo 

brasileiro, entre Amazonas, Pará e Amapá, com um volume potencial estimado em 86 

(oitenta e seis) mil quilômetros35. Essa reserva de água doce é estratégica. Importa 

citar que a escassez de água doce a nível mundial pode transformá-la de bem 

comum para bem econômico. Em função de sua contribuição para grande número de 

atividades produtivas e industriais, a água também adquire valor econômico. 

Sob essa ótica, vale lembrar, nas palavras de Becker (2004, p. 39), que, nos 

últimos anos, novas tendências se delineiam no sentido de viabilizar a realização do 

capital natural através de um processo crescente de mercantilização da natureza. 

Alguns de seus elementos estão em vias de serem transformados em mercadorias 

fictícias e objeto de mercados reais, afetando intensamente a Amazônia. 

Mais uma vez, identifica-se a importância do desenvolvimento sustentável. 

Assim, o que Becker (2009, p. 152) chama de “Fronteiras de Preservação” são áreas 

que incluem “a porção norte do Pará, o noroeste do Amapá e as fronteiras políticas 

com as guianas e o Suriname”. São áreas de Proteção Ambiental e várias reservas 

indígenas, em meio a dezenas de conflitos sociais. 

Uma dessas áreas é o PNMT, com “3,8 (três vírgula oito) milhões de hectares, 

no âmbito do Projeto ARPA”36. Localizado na parte oeste da região das Guianas, sua 

área compreende o noroeste do Estado do Amapá e pequena parte do Estado do 

Pará. Maior parque de floresta tropical do mundo. Integra um complexo de área 

conservada, composta de 03 (três) TI e 04 (quatro) UC, conforme a figura 2. 

A linha divisória entre o Brasil e a Guiana Francesa tem uma extensão de mais 

de setecentos quilômetros, cuja fronteira seca é a Serra de Tumucumaque, ou seja, 

um grande vazio demográfico marcado ao longo do rio Oiapoque por pequenos 

povoados, como o de Camopi, no lado francês no médio Oiapoque, confrontante com 

a povoação brasileira de Vila Brasil-AP.  

 

                                                             
35 Aquífero Alter do Chão é o maior reservatório de água do planeta. Disponível em:  
https://www.ana.gov.br/noticias-antigas/aquafero-alter-do-chapso-a-c-o-maior-reservata3rio.2019-03-
15.3692202018. 
36 Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) é um programa do Governo Federal, coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Lançado em 2002, é o maior programa de conservação de 
florestas tropicais do planeta e o mais expressivo ligado à temática das Unidades de Conservação no 
Brasil. Disponível em: http://arpa.mma.gov.br/oquee/;  
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Figura 2 - Divisa Amapá, Pará e Guiana Francesa.  

 
Fonte: 8ª Região Militar - 8ª RM (2015). 

 

Além da ocupação irregular no interior do PNMT, outros problemas comuns 

na fronteira são: o elevado tráfego de pessoas e embarcações; a dificuldade de 

atuação e ação do poder público e a elevada atividade garimpeira, especialmente na 

Guiana Francesa (rio Sikini). Em 2017 foi aberta a Ponte Binacional, melhorando as 

vias de transporte na região. As oportunidades para a exploração não sustentável da 

base natural local aumentam. Essa integração pode romper um relativo grau de 

imunidade que o departamento francês detém com relação à amplitude dos problemas 

das regiões vizinhas, aumentando a permeabilidade das fronteiras e a vulnerabilidade 

a tráficos diversos.  

A abertura de novas vias de integração é coerente com o pensamento de 

Becker (2005, p. 73), quando afirma que “uma grande modificação estrutural ocorreu 

no povoamento regional que se localizou ao longo das rodovias e não mais ao longo 

da rede fluvial, como no passado, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano”. 

A partir da década de 1970, a taxa de crescimento urbano da Amazônia foi a maior no 

País nas últimas décadas, uma vez que “processou-se na região uma penosa 

mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da terra e, assim, 
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ligada a um processo de urbanização”. No censo de 201037, 75,5% (setenta e cinco 

vírgula cinco por cento) da população na região Norte estavam localizados em núcleos 

urbanos, embora carentes dos serviços básicos.  

A partir dessa ótica, Becker (2013, p. 86) introduziu o conceito da Amazônia 

como uma floresta urbanizada. A autora reexamina a história das origens das cidades 

amazônicas, discute o papel das florestas e o aproveitamento da biodiversidade frente 

às crises energética, climática e econômica, e ainda apresenta estratégias de 

desenvolvimento das cidades. É inovadora ao desconstruir a imagem da Amazônia 

como espaço homogêneo, vazio e exótico. 

A partir desse raciocínio, é lícito afirmar que o desenvolvimento da região pode 

estar ligado aos modais viários e polos industriais. Na Serra do Navio, no Amapá (AP), 

o escoamento de manganês do porto de Santana (AP) e Porto de Itaqui (MA) é 

integrado pelos modais rodoviário e ferroviário (pela Estrada de Ferro Carajás - EFC) 

viabilizando a exportação. Entretanto, a exploração mineral sem critérios (via de regra 

clandestina) e a ocupação desordenada acabam resultando em bolsões de pobreza e 

ameaças à segurança pública, a exemplo do que ocorreu no sudeste do Pará nas 

décadas de 1970 e 1980. Por vezes, o Estado lança mão do EB para ações de GLO. 

As mineradoras instaladas regularmente devem atender às leis ambientais e o Estado, 

via de regra representado pelo EB, além de Agências reguladoras e fiscais, são 

garantidores do desenvolvimento sustentável. Na região, o fluxo de minerais, cargas 

gerais e pessoas é intenso pelas ferrovias EFC e Norte Sul. Em Açailândia (MA) a 

EFC encontra com a Ferrovia Norte-Sul, o que significa que, a partir dali, transportará 

outros produtos provenientes do Centro-Oeste para aquele porto. A Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD) tem a concessão contratual pela exploração de serviços de 

transporte da EFC38. A figura 3 ilustra a ocorrência de minérios no Estado do Amapá. 

 

 

 

 

                                                             
37 Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/ 
38 Mais informações no portal da Agência de Transportes Terrestres. Disponível em: 
https://portal.antt.gov.br/vale-estrada-de-ferro-carajas. 
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Figura 3 - Distribuição de mineral no Amapá. 

 
Fonte: 8ª RM (2015). 

 

Nessa dinâmica espacial, conjugando os novos ditames de ocupação 

espacial, considera que os governos do Amapá se baseiam na estratégia que Becker 

(2005, p. 82) denomina de florestania39, com a modernização do extrativismo. Sob 

um prisma de melhor ordenar o extrativismo e o desenvolvimento sustentável, o 

Governo Federal criou a Zona Franca Verde pela Lei nº 11.898/2009, e regulamentada 

pelos Decretos nº 8.597, de 18 de dezembro de 2015, e Nº 6.614, de 28 de outubro 

de 2008. Essas medidas visam incentivar a produção industrial nas Áreas de Livre 

Comércio (ALC) com preponderância de matéria-prima de origem regional e prevê 

a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados. A ALC está sob a jurisdição da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para comercialização de 

matéria-prima regional, de origem vegetal, animal ou mineral, resultante de extração, 

coleta, cultivo ou criação animal na região do Amapá40. 

Além das iniciativas federais, o governo do Amapá desenvolve projetos, como 

o ISOLUX, homologado em 2018, com início em 2019,41 e parcerias com outros 

                                                             
39 Neologismo que une floresta e cidadania. 
40 Os detalhes sobre a Zona Franca Verde estão disponíveis no site da SUFRAMA. Disponível em:   
https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/zfv.  
41 Parceria entre a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (PRODEPA), 41º 
Centro de Telemática (41º CT) do Exército Brasileiro, Centro de Gestão da Tecnologia da Informação 
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países, a exemplo da Cooperação com a Rússia, que objetiva a primeira emissão do 

Tesouro Verde no mercado internacional42, com a chancela da ONU, também com 

início em 2019.  

Esse projeto visa implantar “uma rede de comunicação de dados segura e de 

alta capacidade, por meio de infraestrutura tecnológica de fibra ótica, interligando os 

estados do Pará e Amapá”. O Projeto associa a Empresa de Tecnologia da Informação 

e Comunicação do Estado do Pará (PRODEPA), o Centro de Gestão da Tecnologia 

da Informação do Amapá (PRODAP), a ISOLUX Energia e Participações e a empresa 

Agora Telecom. (CARDOSO, 2018). 

Essas iniciativas vão ao encontro do padrão de ocupação do espaço descrito 

por Becker (2013), com estimulo à formulação de projetos de desenvolvimento 

econômico e ambiental. Assim, a região conhecida como "Arco do Desmatamento" foi 

renomeada como "Arco do Povoamento", ou seja, um espaço povoado, com 

atividades agropecuárias com uso de tecnologia e resultados economicamente mais 

eficientes e rentáveis. Esse conceito retoma a ideia dos vetores tecno-ecológicos 

(VTE).  Nesse caso, Pará e Amapá são competitivos, em função da redução de custos 

devido à proximidade entre a fonte de recursos e o canal de escoamento. 

Além das atividades primárias, atualmente o Pará tem o segundo maior 

parque industrial da Amazônia, apesar da necessidade de melhorar a infraestrutura 

de transporte, a distribuição de energia elétrica, o acesso à internet e a solução dos 

problemas ambientais. Destaca-se o setor do agronegócio no desenvolvimento 

industrial dessa região.  

Embora tenha potencial, os investimentos estrangeiros na região da 

Amazônia Oriental estão entre os piores do Brasil. Estudo realizado pelo Centro de 

                                                             
do Amapá (PRODAP), a Isolux Energia e Participações e a empresa Agora Telecom e prevê a 
implantação de uma rede de comunicação de dados segura e de alta capacidade, por meio de 
infraestrutura tecnológica de fibra ótica, interligando os estados do Pará e Amapá, através do 
compartilhamento de estruturas novas ou já instaladas, próprias de cada uma das instituições 
envolvidas, incluindo serviços em rede de internet banda larga. O Projeto é uma extensão do 
Navegapará (que teve início em 2014), como fator de inclusão digital do Governo do Estado do Pará 
no sentido de democratizar o acesso à internet, modernizando a calha norte e reduzindo as distâncias 
e o hiato tecnológico. 2019. Disponível em 
http://www.navegapara.pa.gov.br/aggregator/sources/1?page=5. e 
https://agenciapara.com.br/noticia/12834/ 
42 Objetivo: transformar serviços ambientais em ativos financeiros negociáveis no mercado para a 
promoção do desenvolvimento sustentável, através de créditos de floresta. Disponível em:  
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0104/amapa-busca-primeira-emissao-do-tesouro-verde-no-
mercado-internacional 
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Liderança Pública (CLP)43, de 2020, avaliou o ranking de competitividade dos Estados 

brasileiros. Essas informações partem da análise realizada e divulgada na 8ª edição 

do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo CLP. 

O resultado é apresentado pelas figuras 4, 5 e 6. 

 

Figura 4 - Competitividade do Pará. 

 
Fonte: CLP (2020). 

 

Segundo a pesquisa, o Pará é o terceiro pior cenário do País para investidores 

estrangeiros. Os pilares que afetam o resultado final para as UF analisadas são, 

basicamente, educação, inovação, infraestrutura e força de trabalho. Entretanto, de 

acordo com a pesquisa apresentada, o Estado do Pará tem um potencial de mercado 

promissor. Os fatores geográficos possivelmente colaboram para essa análise 

positiva. A posição estratégica privilegia o porto de Belém, que é o principal 

movimentador de contêineres da Amazônia e a cidade ainda serve de acesso à Ilha 

de Marajó, maior ilha do Brasil e a maior ilha flúvio-marítima do mundo, localizada na 

foz do Rio Amazonas.  Como vários outros rincões, essa ilha é subaproveitada, 

principalmente para o turismo. 

 
 

                                                             
43 Segundo o site https://www.clp.org.br/ é uma organização que utiliza metodologia de pesquisa e 
ferramentas em parceria com a Tendências Consultoria Integrada e Economist Intelligence Unit. 
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Figura 5 - Competitividade do Amapá. 

 
Fonte: CLP (2020). 

 

Figura 6 - Competitividade do Maranhão. 

 
Fonte: CLP (2020). 
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Com relação ao Pará, há uma boa gama de recursos minerais disponíveis, 

conforme ilustra a figura 7. 

 

Figura 7 - Principais Minérios do Pará. 

 
Fonte: 8ª RM (2015). 

 

Essa junção de fatores: riqueza mineral, falta de infraestrutura e baixo nível 

socioeconômico compõem um quadro que contribui para o descontrole a nível de 

segurança pública, o que compromete, em última análise, a própria segurança 

nacional, pelo premente estado de alerta da Força Terrestre, instado a atuar, 

mormente, em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos Estados do 

Maranhão, Amapá e principalmente Pará. 

Com relação à faixa de fronteira, “a constatação de um crescimento 

populacional significativo e o adensamento de núcleos urbanos ao longo dessa área 

justificam a prioridade atribuída ao desenvolvimento sustentável, à integração 

nacional e à cooperação com os países fronteiriços, no que tange à segurança e ao 

combate a ilícitos” (BRASIL 2016a, p. 31). 

Na análise das áreas de expansão do Pará, Becker (2009, p. 153) considera 

três frentes: Cunha de Tapajós, Terra do Meio e Corredor da Madeira. Todas essas 

áreas, de segurança integrada, estão sob responsabilidade da 23ª Bda Inf Sl, sediada 

em Marabá, cuja logística de apoio é encargo do 23° B Log Sl, também sediado em 

Marabá. 
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A Cunha de Tapajós “compreende as terras drenadas pelo rio Tapajós 

localizado no Pará e cortadas pela estrada Cuiabá-Santarém (BR-163). Região 

próspera no cultivo da soja, criação pecuária e extração de madeira” (BECKER, 2009, 

p. 154). A Terra do Meio “origina-se em São Félix do Xingu no Pará, avançando rumo 

à Terra do Meio, denominação que, para uns se refere às terras cercadas por áreas 

indígenas e para outros, à área entre Xingu e Iriri.” Essa região é caracterizada pelo 

avanço da agropecuária e consequente desmatamento. (BECKER, 2009, p. 154). Os 

principais municípios, além de São Félix do Xingu, são Altamira e Santarém. Constitui 

um polígono circundado por treze TI. O Corredor da Madeira, “abrange a zona de 

influência direta e indireta do rio Madeira, eixo de escoamento da soja produzida em 

Mato Grosso e indutor de frentes. ” Nessa área as questões se referem a 

desmatamento, grilagem de terra, avanço latifundiário com desapropriações 

indevidas, extrativismo predatório de madeira e expansão “tecnificada” (mecanizada) 

da soja. (BECKER, 2009, p. 155).  

O sudeste do Pará tendo Marabá (PA), como maior município, abriga as minas 

de ferro de Carajás, da UHE de Tucuruí (PA) e da mina de ouro de Serra Pelada. A 

Região de Carajás se expande para além das fronteiras do Município de Parauapebas 

(próximo de Marabá), desde a descoberta da grande reserva de minério na Serra de 

Carajás, ainda na década de 1960, e reorientou todo o cenário econômico, político, 

social e territorial nas regiões sul e sudeste do Pará. Outra atividade em expansão em 

Marabá é o polo de ferro gusa, com imensas obras de infraestrutura do governo 

federal, que ativam a migração e refletem no inchaço das cidades vizinhas, onde os 

projetos de mineração proliferam. Em Marabá também opera a Aços Laminados do 

Pará (ALPA)44. 

A CVRD também subsidia a mineradora Onça-Puma, situada no município de 

Canaã dos Carajás (PA), com extração principal de níquel. O empreendimento foi 

estimado pelo Ministério Público Federal (MPF) em um bilhão de reais, no ano de 

2012, quando foi ajuizada ação civil pública que discutia impactos ambientais em áreas 

indígenas, sem solução até dezembro de 2020.45 Carajás é uma das regiões mais ricas 

                                                             
44 Aços Laminados do Pará (ALPA) é uma mineradora importante do Pará. Mais informações estão 
disponíveis em: https://portaldamineracao.com.br/.  
45 A informação está disponível no site da CVRD. Disponível em: 
http://www.vale.com/PT/aboutvale/transparencia-e-
sustentabilidade/Paginas/Principais%20Desafios/Mina-de-N%C3%ADquel-On%C3%A7a-Puma-
Brasil.aspx.    
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em minérios do mundo, com extração de ferro, ouro, cobre, zinco, manganês, prata, 

bauxita, níquel, cromo, estanho e tungstênio. O minério extraído ganha o exterior por 

meio dos Navios Cargueiros de Grande Porte de Minério (VLOCS).46  

O Pará é bem aquinhoado de recursos minerais. A mina de Juruti, localizada 

no oeste do Estado, operada pela empresa ALCOA47, possui uma reserva potencial 

de bauxita de 700 (setecentos) milhões de toneladas métricas48 de bauxita de alta 

qualidade49. No Município de Barcarena (PA), próximo a Belém (PA), estão sediados 

a Alumínio Brasileiro S.A. (ALBRAS), Alumina do Norte S.A. (ALUNORTE), Pará 

Pigmentos S.A. (PPSA), Imerys Rio Capim Caulim S.A. (IRCC) e o grupo ALUBAR, 

que são algumas das maiores indústrias de alumínio e alumina do mundo. Nessa área, 

além de todo o entorno do município de Belém, a segurança integrada é encargo do 

2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), sediado em Belém (PA). O apoio logístico 

é encargo da 8ª RM. Verifica-se a falta de um Batalhão Logístico nessa estrutura.  

Com relação à gama de recursos naturais estratégicos apresentados, pode-

se inferir que a Amazônia pode ser compreendida como uma fronteira que catalisa 

diversos interesses externos, o que deriva em uma série de políticas e estratégias 

nacionais para assegurar a soberania brasileira. Com essa orientação, o MD 

estabelece as diretrizes para ditar os rumos da defesa no sentido mais amplo, por 

meio de normas já citadas: LBDN, PND e END. O EB, por sua vez, destina ao CMN a 

difícil missão de preservar a soberania na região, com limitado apoio logístico.  

Os documentos de interesse de defesa serão analisados a seguir. 

 

2.2.6 DOCUMENTOS DE DEFESA DE INTERESSE PARA A AMAZÔNIA 

ORIENTAL 

 

Em face das disputas de poder estudadas e das riquezas apresentadas 

na Amazônia Oriental, o MD reforça o compromisso de defender os interesses 

legítimos nacionais, consubstanciados em documentos de domínio público. 

                                                             
46 Navios Cargueiros de Grande Porte de Minério (VLOC) são embarcações com capacidade para 
400.000 toneladas de minério de ferro e 362 metros de comprimento, 65 metros de largura e 30,4 
metros de altura. Os VLOC da CVRD são denominados Valemax e podem realizar quatro viagens por 
ano para a Ásia e cada embarcação é capaz de transportar cerca de 2,3 vezes mais minério de ferro 
do que navios Cape sizes. (VALE, 2015) 
47 Informações disponíveis em:  https://www.alcoa.com/brasil/pt/about.  
48 A tonelada métrica, cujo símbolo é t, consiste numa unidade de massa que não pertence ao sistema 
internacional e é equivalente a 103 kg. Disponível em:  https://www.infopedia.pt/$tonelada-metrica.  
49 Informações disponíveis em: https://www.alcoa.com/brasil/pt/pdf/brasil-juruti-fact-sheet.pdf.  
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2.2.6.1 LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL (LBDN) 

 

O Livro Branco define a Defesa Nacional como “conjunto de atitudes, medidas 

e ações do Estado para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses 

nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas”. 

O Brasil concebe sua Defesa Nacional, segundo pressupostos básicos, destacando 

dentre outros, a proteção da Amazônia Brasileira (BRASIL, 2020a, p. 34).  

 A exploração das riquezas minerais com menor degradação do ecossistema 

requer alta complexidade tecnológica. Afinal, a contrapartida ao direito de exploração 

soberana é o compromisso de cada Estado de não causar danos ao meio ambiente 

em razão de atividades realizadas sob sua jurisdição ou sob seu controle (BRASIL, 

2020b). O LBDN converge esses esforços, orientando que “a ampliação da 

capacidade tecnológica do Sistema de Proteção da Amazônia e o avanço na 

interoperabilidade de dados com as instituições federais, estaduais e municipais, tem 

como consequência o fortalecimento e a concretização da política de integração 

nacional para a Amazônia Brasileira” (BRASIL, 2016a).  

Coerente com os avanços tecnológicos necessários para fazer face às 

demandas de defesa, o MD destacou três vertentes principais para a condução de 

projetos: a Marinha do Brasil, com o polo nuclear, a Força Aérea, com o espectro 

aeroespacial e o EB encarregado pelo desenvolvimento do setor cibernético. De 

acordo com o documento, “as capacitações destinar-se-ão ao mais amplo espectro 

de emprego dual. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicações 

entre as unidades das Forças Armadas, de modo a assegurar sua interoperabilidade 

e a capacidade de atuar de forma integrada, com segurança” (BRASIL, 2016b, p. 61). 

Dentre os Projetos de relevância para a região, o LBDN ressalta o Sistema 

Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) e o Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM). O SISFRON permite para o EB “manter as fronteiras monitoradas 

e responder, prontamente, a qualquer ameaça ou agressão, especialmente na região 

Amazônica”. O Sistema faz interface entre as demais Forças e órgãos federais, em 

ambiente interagências, contribuindo para iniciativas que propiciam o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2016a, p.49). 
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O SIPAM surgiu em 1994 como projeto de natureza estratégica, por meio do 

Decreto n°1.049, de 25 de janeiro de 199450. O Livro Branco (BRASIL, 2020a, p. 136) 

discorre que “a ampliação da capacidade tecnológica do Sistema de Proteção da 

Amazônia e o avanço na interoperabilidade de dados com as instituições federais, 

estaduais e municipais, tem como consequência o fortalecimento e a concretização 

da política de integração nacional para a Amazônia Brasileira”. Para dar mais sinergia 

e orientar o esforço conjunto do SIPAM, o Conselho Deliberativo do Sistema de 

Proteção da Amazônia (CONSIPAM), ligado à Casa Civil, sob a coordenação do 

Ministério da Defesa, confere maior sinergia nas ações de governo para região, bem 

como orienta o esforço conjunto para operacionalização do SIPAM e em 2002 o 

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), 

criado em 17 de abril de 2002, com objetivo de promover a proteção, inclusão social 

e o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal (BRASIL, 2020a, p. 136). 

A nível de EB, coerente com o Plano de Articulação e de Equipamento de 

Defesa (PAED), existe um macroprojeto importante que é a Amazônia Protegida, 

coordenado pelo MD, definido pelo LDBN como “conjunto de ações voltado para o 

fortalecimento da presença militar terrestre na Amazônia” e prevê a modernização dos 

PEF e fortalecimento da estrutura logística do CMN (BRASIL, 2020a). 

 

2.2.6.2 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA (PND) 

 

A PND “apresenta os pressupostos básicos do País em relação à sua defesa 

e estabelece os Objetivos Nacionais de Defesa – OND”. Com foco para ameaças 

externas, “a PND é o documento condicionante de mais alto nível para o planejamento 

de ações destinadas à defesa do País”. O documento define Defesa Nacional como 

“o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, 

para a defesa do Território Nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra 

ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas” (BRASIL, 2016b). 

O documento faz face à “sistemática de instabilidade dos relacionamentos 

entre os países e a emergência de novas ameaças no cenário internacional” e orienta 

os esforços de toda a sociedade brasileira no sentido de reunir capacidades em nível 

nacional, a fim de desenvolver as condições para garantir a soberania do País, sua 

                                                             
50 Atualizado pelo Decreto nº 9.829, de 10 de junho de 2019. 
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integridade e a consecução dos objetivos nacionais, em que pese “o Brasil privilegiar 

a paz e defender o diálogo e as negociações para a solução das controvérsias entre 

os Estados” (BRASIL, 2016b, p 7). 

A PND conjectura que, “em função de sua representatividade política e 

econômica no mundo, o Brasil também prioriza o relacionamento com os países 

detentores de maiores capacidades tecnológicas, buscando-se o estreitamento de 

relações e o incremento de ações de interesse para fins de aumento da nossa 

capacidade de Defesa”. O documento destaca como fatores determinantes para que 

o Estado defenda, integre e desenvolva a região Norte: a extensão territorial, a baixa 

densidade demográfica, as dificuldades de mobilidade na região, os recursos 

minerais, o potencial hidro energético e a biodiversidade (BRASIL, 2016b, p. 12 e 13). 

 

2.2.6.3 ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA (END) 

 

A END orienta os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas que 

devem ser implementadas para que os Objetivos Nacionais de Defesa (OND) sejam 

alcançados. É, portanto, o vínculo entre o posicionamento do País nas questões de 

Defesa e as ações necessárias para dotar o Estado da capacidade para atender seus 

interesses. Define, de forma clara e objetiva, as estratégias que deverão nortear a 

sociedade brasileira nas ações de defesa da Pátria (BRASIL, 2016a, p. 31). 

Na END, o Capítulo destinado à Concepção Estratégica de Defesa, deixa 

clara a associação entre Defesa, Segurança e política no preparo do País para o 

emprego do Poder em especialmente na Expressão Militar, por meio da dissuasão, 

preservando a soberania, a integridade territorial e os interesses nacionais (BRASIL, 

2016b, p. 32). 

A Amazônia é uma área de interesse geoestratégico e a proteção da 

biodiversidade, dos recursos minerais, hídricos, do potencial energético é prioridade. 

“A dissuasão deve ser a primeira postura estratégica a ser considerada para a defesa 

dos interesses nacionais naquela região”. O desenvolvimento sustentável, vital para a 

integração nacional, exige “o incremento das capacidades de prover segurança e 

soberania intensificando a presença militar e a efetiva ação do Estado, evitando que 

entidades exógenas influenciem as comunidades locais”. A END reforça a ideia de 

“repúdio a qualquer intervenção na soberania dos Estados” (BRASIL, 2016a, p.32). 
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Também se sinaliza a possibilidade de emprego da expressão militar, para a 

defesa dos interesses, no caso de agressão externa, ressaltando a importância da 

mobilização e “da manutenção de Forças Armadas modernas, integradas e 

balanceadas, operando de forma conjunta e adequadamente desdobradas no 

território nacional, em condições de pronto emprego, bem como ampliar a 

infraestrutura nacional de apoio a essas ações” (BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b).  

Como concepção estratégica, o documento cita a tripla hélice (Governo, 

indústria e academia) no trato da CT&I, como prioridade e com domínio nacional e 

uso dual. As oportunidades de evolução tecnológica da BID estarão diretamente 

relacionadas ao incremento da interação com instituições da área de CT&I e da 

absorção de conhecimentos dos países com reconhecido desenvolvimento 

tecnológico. No Capítulo destinado a Fundamentos, a END discorre sobre 

Capacidades Nacionais de Defesa (CND), sendo que “Logística” e “Desenvolvimento 

Tecnológico de Defesa”, estão entre elas (BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b). 

Com relação à “Capacidade Logística”, a END define que a mesma integra as 

logísticas militar e empresarial, envolvendo os vários setores nacionais capacitados 

em sete funções: Engenharia, Manutenção, Recursos Humanos, Salvamento, Saúde, 

Suprimentos e Transporte, sob coordenação do Sistema Logístico de Defesa 

(SisLogD) (BRASIL, 2016a; 2016b).  

No tocante ao “Desenvolvimento Tecnológico de Defesa”, o documento 

identifica que essa capacidade proporciona o desenvolvimento e/ou modernização de 

Produtos de Defesa (PRODE) e “Sistemas de Defesa”, por intermédio de ações 

integradas empreendidas pelo Estado, indústria e meio acadêmico, de forma 

sinérgica, buscando a atualização e a independência tecnológica (BRASIL, 2016a, 

BRASIL 2016b). 

Deve-se levar em conta “a competitividade da BID, visando a incrementos na 

exportação de bens, serviços e tecnologias militares e as suas possíveis adaptações 

para emprego no segmento civil. ” Tais regimes deverão proporcionar à BID condições 

de aumentar sua competitividade, em especial com relação ao mercado externo, de 

forma a incrementar sua escala de produção. Segundo a END, o fomento da BID 

incentiva o crescimento econômico, com a geração de empregos e desenvolvimento 

de produtos que serão úteis ao setor civil, ao mesmo tempo, garantindo a soberania, 

promovendo o desenvolvimento científico e tecnológico e estimulando o crescimento 
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do País. Essas ações podem ou devem ser orientadas de acordo com parcerias 

estratégicas com outros países (BRASIL, 2016a, 2016b). 

A atuação do governo federal é basilar, por meio da política externa, bem 

como “financiamentos de programas, projetos de pesquisa, desenvolvimento, 

produção, aquisições e comercialização de produtos de defesa nacionais tendem a 

proporcionar maior confiança aos potenciais compradores” Daí a importância de se 

implementar uma política de formação em ciências básica e aplicada, privilegiando-se 

a aproximação da produção científica com as atividades relativas ao desenvolvimento 

tecnológico da BID. A END condiciona o estado de prontidão do EB às características 

doutrinárias de flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade. O documento vai mais além, afiançando que “o processo de 

transformação do Exército não será orientado somente por essas características, mas 

deverá buscar a compatibilização com a estratégia da presença, sobretudo na 

Amazônia” (BRASIL 2016a, 2016b).  

O Brasil “orienta e prioriza suas iniciativas na área de defesa no seu nível mais 

amplo, segundo as Estratégias de Defesa (ED), diretamente alinhadas aos Objetivos 

Nacionais de Defesa estabelecidos na Política Nacional de Defesa” (BRASIL, 2016a, 

2016b). Para transformar o planejamento em ações concretas, as Forças Armadas 

expedem seus respectivos Planos coerentes com as ações táticas e operacionais que 

vão transformar as estratégias em ações. No âmbito da Força Terrestre, estes 

objetivos são elencados no SIPLEx e cumpridos pelo Plano Estratégico do Exército 

(PEEx) (BRASIL, 2014a, 2019c) que serão vistos a seguir. 

 

2.2.6.4 SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO (SIPLEX) 

 

O SIPLEX foi criado em 1985 e tem por objetivo “a obtenção de unidade de 

pensamento e de ação doutrinária, nas concepções político-estratégicas, logística e 

operacional” (BRASIL, 2001, p. 6-1). O sistema alinha o planejamento estratégico ao 

planejamento administrativo, por isso é revisado periodicamente e vem sendo 

aperfeiçoado, utilizando, a partir de 2007, uma metodologia específica, com base na 

doutrina da Escola Superior de Guerra (ESG), por meio de Portaria Normativa.  
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2.2.6.5 PLANO ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO (PEEX) 

 

O SIPLEx é dividido em fases. Na fase 1, é elaborado o Plano Estratégico do 

Exército (PEEx) que “direciona o esforço dos investimentos da Força para o 

quadriênio 2020-2023, orientado pela missão e visão de futuro do EB”. O referido 

documento, criado pela Portaria n° 1968-Cmt EB, de 03 de dezembro de 2019, cita o 

“processo de transformação do Exército rumo à Era do Conhecimento”, mas também 

alerta para as restrições orçamentárias. Para o quadriênio 2020-2023 a média 

orçamentária deve margear apenas um quarto do necessário para a efetiva 

transformação do EB, “conforme consta no Plano de Articulação e Equipamento de 

Defesa (PAED)” (BRASIL, 2019c, p. 07). 

O PEEx é o documento que direciona o esforço dos investimentos do EB num 

período de quatro anos, orientado pela missão e visão de futuro da Força Terrestre, 

estabelecidos no SIPLEx. O Plano é legalmente estruturado e regimentado, de acordo 

com a Sistemática de Planejamento Estratégico do Exército e coordenado pelo EME. 

O planejamento se molda às condições orçamentárias vigentes, sendo que o Brasil 

investe em torno de 1,5 % (um vírgula cinco por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) 

em Defesa, o que, pela estatura do País e suas pretensões no concerto das nações, 

está muito aquém do desejável. 

O PEEx/2016-2019, que foi aprovado pela Portaria Nº 1.507, de 15 de 

dezembro de 2014 e publicado no Boletim Especial n° 28/2014, e fez clara alusão ao 

processo de “Transformação do Exército”, trazendo como visão de futuro que até 

2022, o Exército deverá chegar a uma nova doutrina, com o emprego de produtos 

de defesa tecnologicamente avançados, profissionais altamente capacitados e 

motivados, para que o Exército faça frente, com os meios adequados, os desafios do 

século XXI (BRASIL, 2014a).  

O Objetivo Estratégico do Exército (OEE) “Ampliação da Capacidade 

Operacional” do PEEX (2020-2023) previu o prosseguimento na implantação do 

CMN em Belém (PA) e da 22ª Bda Inf Sl em Macapá (AP). O Plano seguinte, para o 

quadriênio 2020-2023, deu prosseguimento ao processo de transformação do Exército 

rumo à “Era do Conhecimento” e tem quinze OEE (BRASIL, 2019c). 

Este estudo destaca as seguintes ações estratégicas: 

OEE 1.1.3: rearticular e reestruturar a Força Terrestre na Área 
Estratégica da Amazônia. 
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OEE 1.2.2: estruturar a Aviação do Exército. Ampliar a capacidade de 
transporte logístico na Amazônia (Asa Fixa) (2020-2023). 
OEE 4: atuar no espaço cibernético com liberdade de ação. 
OEE 6.1.1.3: aperfeiçoar a doutrina de: Operações na Selva; de 
Comando e Controle (C²); de Apoio de Fogo (incluindo a busca de 
alvos); de Defesa AC; de Inteligência Militar; de Defesa Antiaérea; de 
Mobilidade/Contra mobilidade; de Logística; de DQBRN; das Brigadas 
Blindadas; e das Brigadas Mecanizadas (2020-2023). 
OEE 7.3.2: ampliar e aperfeiçoar a Rede Corporativa do Exército 
(EBNet).  
OEE 7.3.2.1 implantar uma infraestrutura de rede de dados na Região 
Amazônica. (2020-2023). 
OEE 8: aperfeiçoar o Sistema Logístico Militar terrestre, sendo a ação 
8.1 que trata de adequação da estrutura logística do Exército. 
OEE 8.1.1 Aperfeiçoar a estrutura logística do Exército (Prontidão 
Logística). 
OEE 9: aperfeiçoar o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
OEE 13.1.5 aprimorar as condições de vida dos PEF. Implantar 
infraestrutura necessária ao funcionamento e bem-estar dos PEF 
(2020- 2023) Amazônia Protegida Sentinela da Pátria. 
14.1 Desenvolvimento da mentalidade de defesa. (BRASIL, 2019c) 

 
Os recursos alocados para as referidas ações estão enquadrados dentro da 

Lei Orçamentária Anual (LOA) e descentralizada pela Secretaria de Economia e 

Finanças do Exército (SEF).  

É forçoso considerar que, no período de 2019 a 2021, as ações de combate 

à pandemia de COVID-1951 demandaram ações emergenciais das FA e, assim, a 

consecução de alguns objetivos devem ser adiados, exatamente pelo aporte de 

recursos para ações que visam minorar os efeitos da doença no Brasil. 

 

2.2.7 COMANDO MILITAR DO NORTE (ATUAÇÃO E ATRIBUIÇÕES)  

 

De acordo com a análise realizada, incluindo os ditames da geopolítica e da 

geoeconomia, a sinalização aponta claramente para a conjugação dos interesses dos 

sistemas interestatais com as potencialidades da região amazônica brasileira. Essas 

potencialidades, aliadas às infraestruturas estratégicas presentes na Amazônia 

Oriental, exponenciam a necessidade de um Comando Militar de Área vocacionado 

para essa região de forma específica.  

                                                             
51 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Pandemia (2019-2021). 
Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-
coronavirus#:~:text=A%20Covid%2D19%20%C3%A9%20uma,transmissibilidade%20e%20de%20dist
ribui%C3%A7%C3%A3o%20global. 
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Com base nessas premissas, os estudos realizados pelo MD, com base nos 

documentos legais apresentados, e consoante com os interesses nacionais, 

culminaram com a assinatura o Decreto nº 8.053, de 11 de julho de 2013, pelo 

Presidente da República, dispondo sobre as áreas de jurisdição dos Comandos 

Militares de Área do EB. 

Assim, o CMN foi criado para multiplicar as ações do Exército Brasileiro na 

Amazônia Oriental, com o objetivo de aumentar a capacidade operacional, o 

gerenciamento administrativo e proporcionar melhores condições de emprego da 

Força Terrestre, em face do espaço estratégico da foz do rio Amazonas e das diversas 

infraestruturas estratégicas da região. 

As missões básicas do CMN são: 

a) conduzir atividades para o preparo e o emprego de suas 
Organizações Militares visando: à Defesa Externa; à Garantia da Lei e 
da Ordem e; ao atendimento de compromissos internacionais do Brasil 
como instrumento de Manutenção da Paz e 
b) cooperar com ações dos órgãos governamentais, com o 
desenvolvimento regional e contribuir para o bom relacionamento com 
os países fronteiriços (CMN, 2015). 

 
Figura 8 - Organograma do CMN. 

 
Fonte: CMN (2020). 
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A área de responsabilidade abrange cerca de 1,73 (um, vírgula setenta e três) 

milhão de quilômetros quadrados, o que equivale em torno de 20% (vinte por cento) 

do território nacional e quase dois mil quilômetros de fronteira com a Guiana, o 

Suriname e a Guiana Francesa. 

A 22ª e a 23ª Brigadas de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) são as duas Grandes 

Unidades que formam o braço operacional do CMN. Ao todo, o CMN enquadra 

quarenta e uma Organizações Militares (OM), totalizando mais de dez mil militares 

(homens e mulheres), conforme o organograma da Figura 8. 

De acordo com os documentos do Exército Brasileiro:  “Concepção para a 

Transformação”, “Diretriz do Comandante” e “Planejamento Estratégico”, contido no 

SIPLEx, para o período de 2015 a 2022, e com o previsto na legislação do Sistema 

de Excelência, o CMN traçou o Plano de Gestão, em 2015, com metas até 2018. 

Abaixo estão descritos os Objetivos Estratégicos Operacionais (OEO) que o CMN 

definiu como foco de seus esforços e nos quais estarão vinculados indicadores de 

eficiência, eficácia e efetividade: 

OEO 1 - Consolidar o Projeto de Criação do CMN.  
OEO 2 - Aumentar o nível de operacionalidade do CMN.  
OEO 3 - Contribuir para a defesa e proteção na área do CMN.  
OEO 4 - Aumentar a eficiência na gestão do bem público.  
OEO 5- Aperfeiçoar o Sistema de Inteligência.  
OEO 6- Desenvolver a logística militar, ampliando sua capacidade e 
eficiência. 
OEO 7 - Aperfeiçoar a eficácia da prestação de serviços de Tecnologia da 
Informação (TI). 
OEO 8 - Fortalecer a Dimensão Humana.  
OEO 9 - Fortalecer os pilares da Força cultuando as tradições, valores, 
deveres e a ética militar.  
OEO 10 - Aperfeiçoar o Sistema de Excelência no CMN.aos públicos interno 
e externo.  
OEO 11 - Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região. 
OEO 12 - Ampliar a interação com a sociedade e projetar a imagem do 
Exército. 
OEO 13 - Interação Internacional. b. Organização das Forças Atualmente, o 
CMN é integrado por duas Brigadas, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva, 
sediada em Marabá-PA, e a recém-criada 22ª Brigada de Infantaria de Selva, 
instalada em Macapá-AP. Para proporcionar o apoio logístico dessa 
estrutura, o CMN conta com a já conhecida 8ª Região Militar – Grande 
Comando Logístico que gerencia as funções logísticas (CMN, 2015). 

 

De maior interesse para este estudo, cabe destacar o aspecto de logística. O 

OEO 6 – “Desenvolver a logística militar, ampliando sua capacidade e eficiência”, está 

descrito na Tabela 1. O OEO 6 traduz-se na criação e desenvolvimento de Planos de 

Ação (projetos e outras ações de comando) conduzidos pelo Grande Comando 
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Logístico (G Cmdo Log), a 8ª Região Militar (RM), e também por cada uma das OM 

subordinadas ao CMN, de forma a alcançar um sistema integrado com meios e 

serviços adequados à execução das tarefas logísticas para a geração de capacidades, 

e de acordo com os fatores determinantes de capacidades: Doutrina, Organização, 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI), 

estabelecidas pelo Estado-Maior do Exército na Portaria n° 197- EME, de 26 de 

setembro de 2013. 

 

Tabela 1 - Objetivo Estratégico do Plano de gestão do CMN. 

DESENVOLVER A 
LOGÍSTICA 
MILITAR, 

AMPLIANDO SUA 
CAPACIDADE E 

EFICIÊNCIA 
 

6.1. Reestruturação da 8ª RM para ter a 
capacidade de prestar o apoio logístico 
na medida certa e no tempo oportuno 
(Prontidão Logística).  

6.1.1. Integrar os modais de 
transporte e prestadores de 
serviços. 

6.1. Reestruturação da 8ª RM para ter a 
capacidade de prestar o apoio logístico 
na medida certa e no tempo oportuno 
(Prontidão Logística).  

6.1.2. Criar infraestruturas, de forma 
a aproximar a estrutura de paz a de 
conflito. 

6.1.2. Implantar sistemas 
informatizados que assegurem 
eficiência na área logística. 
buscando automatização do 
controle e distribuição de 
suprimentos e gestão de estoques. 

6.1.3. Prosseguir no estudo para 
criação de novas estruturas de 
cargos  

6.1.4. Mobiliar, progressiva e 
seletivamente, a estrutura logística 
com meios compatíveis e modernos. 

Fonte: CMN (2015). 

 
A doutrina, organização e apoio logístico do CMN é realizada pela 8ª RM, a 

qual tem como missão síntese recompletar, alimentar, fardar, transportar e manutenir 

os equipamentos das OM daquele Comando, com ênfase no fornecimento de 

adequado padrão de bem-estar à família militar. O espectro de atuação da 8ª RM será 

tratado na seção 4 deste estudo.  

Ao findar a discussão teórica sobre assuntos geopolíticos e geoeconômicos 

que cercam a Amazônia brasileira, em particular a Amazônia Oriental, apresentação 

da área e do CMN, este estudo busca alinhar as percepções dentro da primeira 

conclusão parcial. 
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2.3 PRIMEIRA CONCLUSÃO PARCIAL 

 
“Ao contrário da utopia hegemônica, no universo em expansão, nunca houve, 
nem nunca haverá paz perpétua nem hegemonia estável e as guerras e 
crises servem de estabilizadores” (FIORI, 2018, p. 31). 
 

Com base na literatura apresentada, verifica-se que o sistema que prevalece 

ainda tem uma base territorial e econômica fundamentalmente expansiva, qualificada 

de acordo com a leitura histórica, e teorias sobre geopolítica e geoeconômica. 

O sistema interestatal mundial, que teve origem na Europa ocidental, resiste 

por mais de cinco séculos e quem mantém a primazia atual ainda são os EUA, em 

que pese o grande avanço econômico, tecnológico, e até militar, chinês, a partir do 

século XXI, o que dá à China status de potência antagônica. 

O sistema capitalista ainda deve perdurar por longo prazo, alimentando as 

disputas entre poder e riqueza. Na dinâmica da nova geopolítica, a multiplicação do 

número de Estados independentes gera novos conflitos; o fato de o centro dinâmico 

se deslocar da Europa setentrional e América do Norte para a Ásia e trazer a China 

atua como centro articulador, conduz a reboque economias periféricas e altera o 

sistema financeiro trazendo incertezas sobre o centro nefrálgico da nova geopolítica: 

EUA e China (FIORI, 2009). 

A disputa pelo poder, as relações comerciais e a incessante busca por 

recursos naturais, talvez não ocorra de forma lenta e gradual. E essa dinâmica pode 

gerar conflitos e tensões. E, sem uma economia dinâmica e sem projeto nacional, um 

país fica suscetível aos interesses estrangeiros, intervenções e conflitos. 

Com base na literatura apresentada, é lícito considerar que “os países estão 

insatisfeitos e se propõem a aumentar seu poder e sua riqueza”. A expansão pode 

ocorrer de forma atenuada, mesmo quando a proposta não visa a conquista territorial, 

mas o sistema financeiro, os meios de produção e os recursos disponíveis. (FIORI, 

2008, p. 178).  

Com esse enlevo, os campos do poder se mesclam: político, militar, 

econômico e científico-tecnológico. Portanto, em paralelo, as inovações tecnológicas 

agregam um valor inestimável à Força Terrestre e suas capacidades mobilizáveis, ao 

mesmo tempo em que conferem robustez ao sistema financeiro, com 

transbordamentos e sistema de dualidade.  

O Brasil, nesse contexto, não tem todas as capacidades necessárias para 

fazer face às ameaças exógenas e deve continuar se valendo de alianças, 
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considerando a aproximação com potências externas mais viáveis, prevista na própria 

PND (BRASIL, 2016b, p. 6). Essas alianças são desejáveis, afinal, como assevera 

Rocha Paiva (2015, p. 208), “a longo prazo é razoável supor que o Brasil seja uma 

liderança apenas regional, limitada sua projeção de poder pela presença de potências 

globais com maior capacidade de atração de parceiros”.  

As disputas econômicas e captação de recursos, associados aos acordos 

comerciais envolvendo commodities brasileiras e inovações tecnológicas 

estrangeiras, tudo isso aliado às questões ambientais, indígenas e crimes 

transfronteiriços, entre outros aspectos, compõem os matizes elencadas em 

documentos do mais alto nível de defesa. 

Par e passo, entendendo que a integração da Amazônia ao eixo central do 

poder nacional é deficiente, por questões históricas e fisiográficas, não pode 

permanecer dissociada do restante do país e é importante que a sociedade comungue 

deste sentimento. 

Os documentos de Defesa evidenciam essa orientação, entre outras, e 

reafirma o compromisso de preservar a Amazônia como importante bioma global, mas 

garante a legitimidade territorial e projeta as estratégias para salvaguardar a soberania 

dos interesses da comunidade internacional, já propalados de forma abundante. 

Nesse contexto, pela visão de soberania e territorialidade ainda arraigados 

nas disputas geoeconômicas, cresce de importância tratar da sustentabilidade da 

Amazônia e ocupação do espaço considerando conceitos como vetor tecno-ecológico 

e florestania, defendidos por Bertha Becker, conjugando especificidades regionais 

com a necessária inovação tecnológica. A fisiografia regional e a gama de recursos 

disponíveis servem de estímulo para exploração mais racional do espaço. Os pontos 

de escoamento marítimo da Amazônia Oriental e a proximidade dos minerais 

disponíveis podem reduzir custos logísticos e operacionais. Os incentivos fiscais e as 

ALC na região sinalizam para a viabilidade de instalação de parques industriais, com 

perspectivas positivas para a BID. 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), “a 

localização geográfica das empresas do segmento catalogadas, destaca a 

prevalência da região Sudeste, que contém 29 (vinte e nove) das 37 (trinta e sete) 

empresas” (NEGRETE et al., 2016), como registrado pela Figura 9. 
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Figura 9 

 
Fonte: NEGRETE et al. 2016. 

 

A concentração da BID no Centro-Sul do País, contrasta com a realidade 

prevista nos documentos de defesa territorial. Nesse sentido, planejar e estimular, 

com incentivos fiscais, a instalação de polos industriais da BID na Amazônia Oriental, 

promove o desenvolvimento regional e alinha ações práticas com as estratégias de 

defesa. Um dos caminhos na busca de soluções é firmar parcerias com empresas 

estrangeiras, porém, as salvaguardadas das reservas de proteção nacional, 

dependem da disponibilidade de segurança jurídica.  

Aliada ao polo industrial, a academia pode atuar de forma mais cerrada no 

sentido de desenvolver projetos para a Amazônia na própria região.  Fechando o 

conceito de tripla hélice, o Governo, de forma mais genérica, tem representatividade 

por intermédio das Forças Armadas. A criação do CMN, em 2013 vai ao encontro 

dessa assertiva. O Comando Militar ao mesmo tempo se destina à defesa territorial 

terrestre e contribui para o desenvolvimento regional. É possível citar como exemplo 

claro dessa interação, as recentes parcerias firmadas entre o 41º Centro de 

Telemática (41º CT) do Exército Brasileiro e governos locais para fornecer serviços 

em rede de internet banda larga.  

Além do fator dissuasório, o CMN demonstra um esforço da Força Terrestre 

de caminhar de forma coerente com a prioridade estratégica de defesa e com as 

hipóteses de conflito que podem acometer a Amazônia no futuro. 

Essas hipóteses e a preparação da região para esses conflitos prospectivos, 

serão destacadas no Capítulo seguinte. 
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3 CENÁRIOS PROSPECTIVOS: INOVAÇÃO LOGISTICO-MILITAR EM CONTEXTO 

NACIONAL / AMAZÔNICO E “GUERRA NO FUTURO”.  

 

3.1 CONTEXTO E MÉTODO 

 

A seção anterior buscou analisar o ciclo entre poder e riqueza a partir da 

dinâmica do sistema interestatal e seus pressupostos teóricos, na mesma medida em 

que apresentou o ambiente amazônico e a estrutura de defesa terrestre atual, com 

base nos documentos norteadores que se antepõem aos interesses exógenos em 

recursos naturais da região em estudo. Trata-se de um ensaio52 de abordagem 

narrativa (MARCONI, LAKATOS, 2017) que por meio de uma leitura teórico-

interpretativa resgata em parte núcleos argumentativos discutidos no primeiro 

momento agora em cenário prospectivo.  

Neste capítulo serão expostas as análises de cenários de longo prazo, com 

base no Sumário Executivo da Assessoria de Planejamento Especial do MD 

(ASPLAN), além das contribuições de Pascal Boniface (2001), Carlos Patrício Freitas 

Pereira (2007), David C. Gompert, Astrid Stuth Cevallos e Cristina L. Garafola (2016), 

Heriberto Araújo e Juan Pablo Cardenal (2013), Eduardo Dias da Costa Villas Boas 

(2012) e Luiz Eduardo Rocha Paiva (2015). 

Na sequência, serão objeto de estudo: o ambiente de inovação no Brasil 

proposto por Décio Luís Schons, Hildo Vieira Prado Filho e Juraci Ferreira Galdino 

(2020). Ao fim, o capítulo avança conjecturando sobre o mapeamento da “guerra do 

futuro”, analisados por Robert D. Blackwill e Jennifer M. Harris (2016) e a interface 

entre inovações e logística do CMN conduzida pela 8ª RM.      

 

3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A semelhança da primeira seção da presente dissertação, para melhor 

apresentação do tema ao que se pretende informar no presente estudo, os resultados 

e discussão desta seção foram separados em subtítulos. Elegeu-se sete subtemas, 

respectivamente: “cenários nos campos do poder, político, econômico, militar e 

                                                             
52 Mais uma vez “ensaio” entendido como indicado por Jorge Larrosa em O ensaio e a escrita acadêmica 

(Educação & Realidade, v. 28, n. 2, 2003) e Isidoro M. Alves em A ensaística e o trabalho científico 
(Logos v. 7, n. 2, p. 14-17, 2000). 
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tecnológico (2020 a 2039)”; “os reflexos para o Brasil no campo 

tecnológico”;  “considerações sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T &I) até 

2039”; “os desafios de C,T & I no Brasil”; “análise sobre o processo de inovação sob 

a ótica do sistema de ciência e tecnologia do Exército Brasileiro”; “mapeamento da 

‘guerra do futuro’ (2020-2039)” e “possíveis conflitos na área do CMN e a respectiva 

logística”,  o que é exposto a seguir.  

 

3.2.1 CENÁRIOS NOS CAMPOS DO PODER: POLÍTICO, ECONÔMICO, MILITAR 

E TECNOLÓGICO (2020 a 2039)  

 

“Great powers have great currencies, and great currencies in turn help 
to build power. China is undeniably the biggest challenger to the dollar- 
led system” (BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 141). 

 

Inicialmente, a ASPLAN considera provável que o processo de globalização 

tenha continuidade com peso crescente dos países emergentes, mas pode sofrer 

resistências de “cunho nacionalista e protecionista devido a questões como 

desindustrialização e volatilidade financeira” (BRASIL, 2017a, p. 13). 

Neste ponto, o documento avalia que o impacto das crises e flutuações 

provavelmente levará ao incremento de acordos multilaterais e bilaterais e de normas 

internacionais de regulação e transparência macroeconômica, visando maior 

estabilidade e atenuação de efeitos adversos. Organismos multilaterais podem se 

colocar no cerne das soluções de disputas na dimensão econômica, aumentando a 

prevalência de suas decisões sobre as unilaterais e bilaterais, além de adquirir caráter 

impositivo às demais nações (BRASIL, 2017a, p.13). 

Entretanto, sob a ótica de Pereira (2018, p. 177), os aspectos gerais dos 

conflitos geoeconômicos, no contexto da América do Sul, sinalizam que, nos próximos 

vinte anos, os EUA continuarão envidando esforços diplomáticos e adotarão medidas 

no campo econômico para impedir a formação de um bloco regional que tenha a 

liderança do Brasil, único país com peso para se contrapor aos EUA em algumas 

situações.  

As flutuações em economias de grande vulto, como a crise de 2008, iniciada 

nos EUA, afetaram a atividade econômica mundial em intensidade variável, conforme 

a capacidade de cada país para gerenciá-las. A globalização fará com que países 

insubmissos a essas decisões possam sofrer sanções econômicas, políticas e até 
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militares, sob alegação de garantir a estabilidade aos sistemas e cadeias globais de 

suprimentos. “Isso implica no aumento da importância da dimensão econômica no 

exercício do poder nacional, fortalecendo a integração a blocos econômicos”. O 

documento reforça a probabilidade de deslocamento do centro de poder global no 

sentido Ocidente-Oriente, além do incremento de rivalidades entre Estados e declínio 

do poder relativo dos EUA e a China pode ultrapassar a economia dos norte-

americanos (BRASIL, 2017a, p. 13 e 17). 

 

Figura 10 - Proporção de Gastos com Defesa no Mundo 

 
Fonte: Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI, 2021) 

 

Na mesma via, Pereira (2018, p. 133) analisa que, até 2040, a China será o 

único Estado que poderá competir com os EUA, apesar de ainda não dispor de uma 

Defesa robusta ao ponto de confrontar o “hard power” norte-americano, pelo desnível 

existente, conforme mostra a figura 10. 

Entretanto, a China como segunda potência militar do mundo, amplia o 

controle sobre o Mar da China Meridional, projetando poder em direção às rotas de 

comércio da Ásia e da África (BRASIL, 2017a, p. 19). A ocorrência de enfrentamento 

militar entre essas potências é uma possibilidade que não pode ser descartada e, 
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certamente, traria a reboque outros países envolvidos por coalizões e alianças. Essa 

possibilidade é apontada por Gompert, Cevallos e Garafola (2016, p. 5) em torno da 

disputa pelo mar da China Meridional. Visando manter o controle, a China construiu 

ilhas artificiais, pistas de pouso e infraestrutura militar nesse entorno estratégico. 

Essas medidas entram em conflito com vários interesses dos EUA, pelo fato de que, 

em torno de 40% (quarenta por cento) do comércio mundial passa por esse mar. Os 

norte-americanos mantém bases navais de superfície onde a China reivindica, como 

é o caso das Filipinas.  

Se ocorrer uma grave crise econômica, o risco de uma centelha causar um 

conflito aumenta muito, reduzindo a flexibilidade política e colaborando para a 

escalada da crise militar. Atualmente, a superioridade militar dos Estados Unidos no 

Mar da China Meridional sinaliza que, em curto prazo, um conflito pode ser 

considerado implausível. Entretanto, a longo prazo, essa situação pode ser revista, à 

medida que o poderio militar chinês, em particular capacidade naval, cresce.  

Os dois países estão se preparando para isso, considerando a noção dos 

custos envolvidos num conflito com essas proporções. Os líderes precisam de 

instrumentos políticos para impedir que o combate destrua mais do que se possa 

ganhar. Segundo Gompert, Cevallos e Garafola (2016), uma guerra sino-americana 

não acabaria rapidamente em razão da considerável profundidade nos campos militar, 

econômico (principalmente industrial) e social (destacadamente demográfico).  

Gompert, Cevallos e Garafola (2016, p. 14) consideram que, em meio às 

hostilidades, a China precisa avaliar o progresso e aproveitar oportunidades de 

terminar a guerra com um resultado estável que proteja a soberania dos chineses, 

garanta sua independência, integridade territorial, segurança institucional e sua 

economia. Pereira (2018, p. 177) comunga do mesmo sentimento de que o maior 

desafio no longo prazo deverá vir da Ásia, e os EUA deixam claro sua geopolítica para 

a manutenção do poder mundial, com o apoio de Estados que completariam o cerco 

à China, como Índia, Coreia do Sul, Vietnã, Austrália e Japão. A ASPLAN identifica a 

forte tentativa dos EUA de isolar a China na região, encurtando suas linhas marítimas 

de comércio, de forma a conter sua expansão (BRASIL, 2017a, p. 19).  

Para além dos EUA e potências médias da Ásia e da Oceania, conforme 

Blackwill e Harris (2016), as potências europeias não temem o poder militar da China, 

mas sim sua capacidade comercial e financeira a nível mundial. Os autores alertam 

para a questão de Taiwan e a estratégia de cerco econômico, com o apoio de aliados 
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internacionais com muita pressão geoeconômica e sanções diretamente em Taipei. 

Com relação à Coreia do Norte, a política é de apoio e alinhamento estratégico com 

investimentos em commodities e recursos naturais.  

No caso do Japão, os chineses nutrem antagonismos históricos e tentam 

minar a aliança nipo-americana, praticando uma variedade de medidas 

geoeconômicas, geralmente, exploram a dependência econômica japonesa da 

manufatura e base de consumidores da China. Essa é uma das tendências da nova 

política externa da China em todo o sudeste asiático, em resposta à pressão 

econômica e ao boicote norte-americano. Os japoneses perceberam sua 

vulnerabilidade diante da geoeconômica chinesa e começaram a procurar apoio, 

incluindo Índia e Vietnã. Porém, a China provou ser eficaz no uso do acesso ao seu 

mercado interno como meio de moldar o cenário geopolítico de outros Estados. Com 

essa estratégia, a China está conseguindo absorver os países do sudeste asiático 

sem usar a força (BLACKWILL, HARRIS, 2016 p. 135). 

Os chineses usam seu forte mercado interno como influência geopolítica, 

empregando controle rígido sobre o acesso ao seu mercado, que é muito mais intenso 

que na maioria dos países ocidentais. Além disso, a China está fechando setores 

inteiros ao investimento estrangeiro, por essa razão, alguns compromissos com os 

EUA estão paralisados desde o início de 2008, por isso perderam força e muitas 

empresas, atualmente, estão encontrando dificuldade de entrar na China. As maiores 

compras e investimentos no exterior sob a direção do governo chinês, frequentemente 

têm objetivos geopolíticos e alguns dos investimentos estratégicos são direcionados 

para “Estados fracos e autoritários”, com objetivos nem sempre salutares. 

(BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 136).  

Enquanto os EUA perdem capacidades geoeconômicas, a China ganha essas 

mesmas capacidades, a exemplo dos bancos e empresas estatais, nas últimas 

décadas. Nessa toada, a China tem firmado acordos com sua moeda renminbi (RMB) 

53 com países da África, Irã, Venezuela e, até a Rússia, como remédio para escapar 

das sanções norte-americanas. Outra estratégia geoeconômica chinesa ocorreu 

durante a crise da zona do euro, quando os chineses definiram como regra para a UE 

                                                             
53 A moeda oficial da China é o renminbi (RMB) e a unidade básica é o YUAN (International Monetary 
Fund). Disponível em: https://www.imf.org/en/home. 
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o status de economia de mercado à China como condição para qualquer injeção de 

capital (BLACKWILL, HARRIS, 2016).  

Os autores consideram que, assim como o poder militar, a influência 

geoeconômica pode carregar uma longa sombra de influência. No caso do Brasil, pelo 

fato de o “Banco de Desenvolvimento da China e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES) terem carteiras maiores do que as do Banco 

Mundial” significa que esses Estados podem empreender diplomacia com capital em 

uma escala amplamente incomparável no Ocidente. Essa influência tende a ser sutil, 

mas real (BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 31). 

Em contraponto ao crescimento do RMB, os EUA reconstruíram seus 

instrumentos de geoeconomia, criando dispositivos como a Trans-Pacific Partnership 

(TPP)54 e o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), com o objetivo de 

fortalecer economias regionais como Chile na América Latina, Singapura na Ásia e 

Nova Zelândia na Oceania. Embora quase certamente intoleráveis para a maioria dos 

economistas, explicitamente procuram desencorajar um papel de moeda de reserva 

global para quaisquer moedas administradas por economias autoritárias e de fora do 

mercado. Outra ferramenta seria, simplesmente, “minar” a saúde financeira de 

empresas multinacionais (BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 180-186). Sob a ótica 

particular desses autores, os meios empregados pelos EUA podem ser, inclusive, 

estatais, a exemplo do ciberataque no sistema defensivo iraniano55 em 2019. 

Araújo e Cardenal (2013) argumentam que a China está buscando uma forma 

suave e contínua de projeção econômica: comprando empresas, explorando recursos 

naturais, construindo infraestrutura e concedendo empréstimos em todo o mundo. 

Mas existem consequências colaterais, uma vez que essas políticas bloquearam 

significativa quantidade de recursos energéticos a outros países; deram novo impulso 

aos defensores domésticos da própria formação militar da China e, sem dúvida, 

aumentaram as chances de conflitos baseados em recursos financeiros. 

A base da ascendência econômica da China é sua política monetária, à 

medida que consegue manter suas exportações mais competitivas do que as de 

outros países em desenvolvimento, em parte por conta de sua moeda mais barata. O 

                                                             
54 Em 2017, o Presidente Trump, por meio de uma ordem executiva, retirou os EUA do TPP. 
55 Mais informações no site https://www.washingtonpost.com/technology/2020/01/03/cyber-attack-
should-be-expected-us-strike-iranian-leader-sparks-fears-major-digital-disruption/ 
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yuan56 subvalorizado prejudica a competitividade para alguns países, mas a 

assistência financeira chinesa, as oportunidades comerciais e o simples medo da 

influência política chinesa, são suficientes para silenciar as críticas. O esforço de 

internacionalizar sua moeda renminbi (RMB) expôs as profundas lutas que estão por 

trás do maior impulso do país para transformar seu modelo econômico. 

Quando se trata de investimento global, nenhum governo tem mais 

ferramentas para canalizar capital de giro do que a China. O RMB dificilmente 

precisará substituir o dólar para colher benefícios geopolíticos reais para a China. Em 

agosto de 2020, o montante das reservas internacionais em dólar da China, era algo 

em torno de 3,2 (três vírgula dois) trilhões de dólares57. A internacionalização do 

renminbi provavelmente ocorrerá de forma constante, à medida que o tamanho 

econômico da China cresce, na mesma medida que a confiança dos outros países 

cresce (BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 141). 

Blackwill e Harris (2016), indicam que as implicações geopolíticas em torno 

do status da moeda de reserva para o RMB, apontam que a China tem maior influência 

regional por meio de canais financeiros e o RMB teria seu domínio amplamente 

concentrado na Ásia. Do exposto, pode-se identificar o crescimento chinês, via RMB, 

ou mesmo por meio do dólar e a projeção econômica regional e global da China tende 

a se intensificar. 

A partir dessas excepcionais condições econômicas e financeiras, a China 

pode desempenhar, também, um papel maior na influência de instituições financeiras 

internacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial 

(BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 142). Nesse caso, a influência da China extrapolaria 

a Ásia. Ao se tornar menos dependente de títulos de governo de baixo rendimento 

dos mercados desenvolvidos, Pequim ganharia maior poder de precificação sobre os 

mercados globais de commodities, onde a China já é, muitas vezes, a maior 

consumidora. Assim, seria provável que a China abandonasse sua ortodoxia da 

política externa de não-interferência para proteger seus investimentos no exterior 

(BLACKWILL, HARRIS 2016). Nesse ponto, os produtos brasileiros seriam 

diretamente afetados pela influência do capital chinês.  

                                                             
56 A moeda oficial da China é o renminbi (RMB) e a unidade básica é o YUAN (International Monetary 
Fund). Disponível em: https://www.imf.org/en/home. 
57 Dado disponível em https://www.reuters.com/article/us-china-economy-forex-reserves-
idUSKBN25Y0U7.  
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O uso do renminbi aumentando faz crescer a concorrência entre as grandes 

potências e pode derivar em custos nos aspectos particulares da alavancagem 

financeira dos EUA, especialmente no campo das sanções. Por exemplo, empresas 

russas e iranianas estão alterando contratos para renminbi, pelo receio de sanções 

ocidentais. Outra ferramenta monetária poderosa que já está totalmente incorporada 

ao arsenal geoeconômico de Pequim é a capacidade de impactar os custos de 

empréstimos de outro país. Sem contar a pressão da China para receber status de 

economia de mercado, gerando influência para empresas chinesas, acusadas de 

dumping (BLACKWILL, HARRIS, 2016). 

A China passa para um crescimento mais baseado no consumo e adota 

medidas lentas, mas decisivas, para internacionalizar o renminbi, e continua 

diversificando para longe do dólar e sua dependência econômica dos Estados Unidos 

diminuirão, enquanto a crescente dependência de países vizinhos nos mercados 

chineses aumentará (BLACK, HARRIS, 2016, p. 180). 

Nesse contexto, mesmo que os Estados Unidos não tenham mais o 

predomínio sobre esses aspectos financeiros, induzindo estrangulamentos 

monetários como expediente de sua política externa, ainda mantém considerável 

alavancagem. É razoável supor que os EUA devem manter sua economia pujante e 

os gastos em defesa devem se manter altos até 2039, afinal “os investimentos dos 

EUA representam mais de um terço do total investido em Defesa em todo o mundo” 

58(BRASIL, 2020a, p. 175). 

De acordo com esse cenário, EUA e OTAN manterão assimetria e 

superioridade militar, apesar dos investimentos em defesa e alianças militares entre 

China e Rússia, “e se desconsiderem aliados tradicionais dos primeiros, como Japão, 

Austrália e Coreia do Sul ou, ainda, possíveis acordos com Arábia Saudita e Índia”. 

“Conflitos locais e regionais sofreriam interferência indireta desses atores, que 

passariam a apoiar facções oponentes” (BRASIL, 2017a, p.19). 

Com relação ao Paquistão e à Índia, Blackwill e Harris (2016) consideram que 

a rivalidade nuclear entre esses países, além de escaramuças fronteiriças entre Índia 

e China, incrementa a cooperação militar chinesa pendente para o Paquistão e, ainda, 

                                                             
58 Conforme a figura 10 da página 65. 
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a geoeconomia chinesa continue comercializando com os dois países, de acordo com 

a estratégia da Nova Rota da Seda59. 

 

Figura 11 - New Silk Road. 

 
Fonte: The Economist (2020).  

 

O projeto New Silk Road, denominada de BRI60 –(Figura 11) é aclamado como 

um esforço geoestratégico para expandir a influência de Pequim na Ásia e diversificar 

as rotas de transporte da China para longe dos atuais pontos de estrangulamento 

controlados pelas Forças Armadas dos EUA (BLACKWILL, HARRIS, 2016). 

 

                                                             
59 Um dos maiores projetos logísticos da história, a chamada Rota da Seda do Século XXI abrange, até 

o momento, cerca de 70 (setenta) países. Um grande conjunto de obras como ferrovias e estradas 
estão sendo construídas ao longo de cerca de doze mil quilômetros unindo o leste da China ao porto 
de Roterdã, na Holanda. 
Disponível em https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/jc_logistica/2018/09/648859-
nova-rota-da-seda-avanca-para-a-america-latina.html.  
60 Mais informações em https://en.imsilkroad.com/z/200424-
7/index.shtml?gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J2NulCOzArtTazm2ZHHgLUUTo9pNwIw9eIxj-
xYCkB-tgeT9ZC8RucaAmBcEALw_wcB. e https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/ 
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A China possui e utiliza uma variedade de forças militares e não militares para 

promover seus interesses, a despeito dos interesses de seus vizinhos e, obviamente, 

dos Estados Unidos. De fato, a China está pressionando por suas reivindicações 

territoriais à leste e nos mares do Sul, interferindo nos navios de outros Estados, 

colocando petróleo em plataformas e ilhas artificiais em águas disputadas e 

“lembrando” os vizinhos que a China é um país muito grande (GOMPERT, 

CEVALLOS, GARAFOLA, 2016, p. 26). 

O quadro apresentado interessa diretamente nas relações entre Brasil, EUA 

e China, envolvendo a Amazônia, depositária de notável fonte de recursos energéticos 

e minerais, localização estratégica, entre outros fatores. Há, uma considerável 

"desconfiança estratégica" entre EUA e China, o que pode se transformar em profundo 

antagonismo, e a lógica de um conflito poderia possibilitar níveis de violência, duração 

e custo que possam parecer injustificáveis em tempos de paz. Na história moderna, 

guerras envolvendo grandes potências têm “sugado inúmeros terceiros (não apenas 

aliados antes da guerra), com longa duração, forçando os beligerantes a mudarem 

suas economias para uma base de guerra e suas sociedades para uma psiquê de 

guerra”. Possivelmente, os EUA não devem se propor a empreender dois tipos de 

guerra. A primeira é contra uma defesa imóvel como a usada pelos chineses nos dois 

últimos anos da Guerra da Coreia (1950-1953) que, dificilmente se repetirá pelas 

perdas humanas envolvidas. E a segunda, de guerrilha, com a população hostil aos 

norte-americanos, ainda como reflexo negativo da guerra do Vietnã61. (BLACKWILL, 

HARRIS, 2016). 

Apesar de toda essa dinâmica propiciar uma corrida armamentista, a 

possibilidade de um conflito de largas proporções é minimizada, de acordo com a 

ASPLAN, por alguns fatores, dentre eles: o peso dos dois países, a presença da 

Rússia e da OTAN, a presença de armas nucleares e o decorrente colapso econômico 

a nível mundial (BRASIL, 2017a, p. 20). 

A análise identifica que “os níveis médios de crescimento mundial poderiam 

se manter semelhantes aos verificados nos últimos anos, com as economias 

emergentes compensando os menores desempenhos das desenvolvidas”. Se a China 

se tornar a maior economia do Planeta, é “provável que países emergentes, 

                                                             
61 Conflito armado que aconteceu no Vietnã, Laos e Camboja de 1 de novembro de 1955 até a queda 
de Saigon em 30 de abril de 1975. As tropas dos EUA permaneceram no Vietnã entre 1965 e 1973. 
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especialmente os integrantes do grupo BRICS, aumentem seu poder de influência 

global”. Havendo maior número de atores globais, com “excedentes de poder e 

recursos para investir em capacidades militares”, é possível que ocorram conflitos 

interestatais, em defesa de cadeias de suprimentos a nível mundial (BRASIL, 2017a, 

p. 13). 

Paiva (2015, p. 208) afirma que a escassez de recursos estratégicos será 

motivo de conflitos, com reflexos para a defesa da Amazônia. Ou seja, mesmo que 

não aconteça um conflito de grandes proporções, com efeitos nefastos, a 

possibilidade de confrontos interestatais regionais não está descartada, ainda que 

envolva mais de um país. 

Com relação ao enriquecimento dos países emergentes e investimentos 

globais, é provável que as economias emergentes continuem com seus elevados 

saldos comerciais, acumulando capitais e os reinvestindo mundialmente, promovendo 

maior interdependência e cooperação globais, bem como incremento das soluções 

pacíficas de conflitos, apesar dos possíveis atritos comerciais entre potências 

estabelecidas e emergentes (BRASIL, 2017a, p. 13). 

A análise sobre o desenvolvimento e aumento da demanda por recursos 

naturais considera a possibilidade de escassez dos mesmos, o que exigirá maior 

capacidade de defesa, considerando-se o efetivo monitoramento e controle de águas 

jurisdicionais, espaço aéreo e território, além da possibilidade de imposição de 

sanções econômicas e políticas, embargos e zonas de exclusão (BRASIL, 2017a, p. 

17). O desenvolvimento das nações as impelirá na busca por recursos naturais para 

sustentá-las e atender às crescentes demandas de suas populações. As áreas 

continentais ainda inexploradas serão objeto de atividades econômicas crescentes e 

intensivas. 

Essa busca pode causar escassez de recursos e uso de “hard power” na 

garantia de novas fontes de suprimentos. Essa demanda por recursos naturais, 

“promoverá o desenvolvimento pelo comércio de alimentos, matérias primas e 

produtos industrializados deles derivados, cuja comercialização contribuirá para o 

enriquecimento e o desenvolvimento do Brasil, incrementando sua integração e 

inserção internacional, bem como, e por consequência, seu poder econômico”. Os 

excedentes de divisas podem servir de investimento em outras atividades, inclusive 

na defesa das próprias riquezas (BRASIL, 2017a, p.13 e 35). 
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A exploração de recursos naturais, ou mesmo a falta desses, traz a reboque 

a discussão sobre meio ambiente. A respeito deste tema, a ASPLAN avalia que a 

degradação ambiental pode “gerar conflitos internacionais de graves proporções” 

ensejando a presença de “forças multinacionais para a manutenção da ordem pública” 

(BRASIL, 2017a, p.15). 

Esse enfoque caminha no mesmo sentido da publicação de Pascal Boniface62, 

o livro Les Guerres de Démain (As Guerras do Amanhã), em 2001. O autor construiu 

prováveis cenários de grandes guerras que ocorreriam ao longo do século XXI e um 

deles, com categoria de elevada probabilidade de conflito, seria a guerra ambiental, 

a travar-se em algum momento depois de 2030. Neves (2015, p. 469) cita Pascal 

Boniface como defensor da ideia de que, “em determinado momento, surja uma guerra 

entre os países preservacionistas (potências do Ocidente, naturalmente lideradas 

pelos Estados Unidos) e o Brasil pela posse da Amazônia”. 

Silva (2012, p. 76) também cita Pascal para considerar como categoria de 

elevada probabilidade de conflito, a guerra ambiental, a travar-se em algum 

momento após 2030.  Para além de conjecturas impossíveis, é viável imaginar que 

alguma (s) potência (s), possivelmente integrantes da OTAN, desenvolva (m) 

narrativas e mobilize (m) a opinião pública mundial para justificar uma intervenção 

militar no Brasil. 

Boniface faz alusão à intervenção da OTAN em Kosovo, desintegrando a 

Sérvia e a Iugoslávia, em ilação clara à possibilidade de intervenção na Amazônia: 

 “a Amazônia certamente pertence totalmente ao Brasil. Mas, se as potências 
ocidentais (OTAN, grifo nosso) abriram exceção ao sacrossanto princípio da 
soberania do Estado para entrar em guerra contra a Iugoslávia [...] por que 
não o fariam contra o Brasil, para se apropriar da Amazônia? O pretexto não 
seria mais a proteção da população, mas da espécie humana. Sendo a 
Amazônia o pulmão da Terra, se o Brasil não a proteger adequadamente, 

será dever dos outros estados fazê-lo em nome de toda a humanidade”.63 
(BONIFACE, 2001 p. 132) (tradução livre do pesquisador). 
 

É uma ideia defendida também por Rocha Paiva (2015), fazendo ilações com 

relação à possibilidade de a OTAN usar pretextos de antagonismos históricos na 

                                                             
62 Cientista político e estrategista francês. 
63 Texto original: “L’Amazonie appartient certes pleinement au Brésil. Mais, si les puissances 
occidentales ont fait exception au sacro-saint príncipe de souveraineté des États pour faire la guerre en 
Yougoslavie […] pourquoi ne le ferait-il pás contre le Brésil pour s’approprier l’Amazonie? Le pretexte 
ne serait plus la protection de la population, mais celle de l’espèce humaine. L’Amazonie étant le 
poumon de la Terre, si le Brésil ne la protege pás correctement, ce sera le devoir des autres États de 
le faire au nom de l’humanité entière” (BONIFACE, 2001 p. 132). 
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América do Sul, particularmente Bolívia, para segregar a região e fomentar a 

ocupação da Amazônia. 

“A análise das questões do Kosovo e do Acre permite concluir: em um país 
onde uma região rica e de importância geopolítica seja um vazio de poder, 
sem população nacional, ocupada por população segregada, sob liderança 
alienígena e ligada a outros países projeta-se um cenário de perda de 
soberania e integridade territorial a despeito do direito internacional. Este é o 
cenário desenhado em Roraima, com potencial de expansão até o Amapá”. 
ROCHA PAIVA (2015, p. 80). 
 

A par de projeções, fundamentadas ou não, segundo Silva (2012, p. 77), o 

MD entende a necessidade de se constituir uma série de elementos reais, concretos, 

capazes não exatamente de vencer ou contra-atacar uma poderosa força-tarefa 

estrangeira que ameace a integridade do território ou das riquezas nacionais, mas 

sim, de meios de infligir um sério dano a quem ameace a integridade nacional.  O 

crescimento populacional e a necessidade de recursos poderiam gerar pressões no 

consumo mundial e, “ainda que pouco provável, potências militares poderiam buscar 

tais recursos em águas jurisdicionais brasileiras, de forma coercitiva e/ou mediante 

questionamentos legais dessas jurisdições”. Nesse contexto, “haverá necessidade de 

incremento da capacidade defensiva brasileira, considerando-se o efetivo 

monitoramento e controle de águas jurisdicionais, espaço aéreo e território”. (BRASIL, 

2017a, p. 35).  

Com a possibilidade do aumento de multipolaridade a ONU passaria a ter 

papel mais determinante no estabelecimento de princípios de ordenação das relações 

entre os Estados membros, acirrando a competição entre blocos. Países europeus 

buscarão parcerias econômicas, políticas e militares com emergentes, de forma a se 

beneficiarem de seu desenvolvimento e fortalecimento.  

Na contramão do que prevê Rocha Paiva e Pascal, a ASPLAN considera que 

o multilateralismo, promoverá o incremento de soluções pacíficas para os conflitos, 

sendo também improvável que o aumento de rivalidades decorrentes da 

multipolaridade crescente se transforme em conflitos armados, em função da 

interconexão global das economias (BRASIL, 2017a, p. 17). Com a ressalva da 

possibilidade de “incremento de soluções pacíficas”, prevista na ASPLAN, as 

probabilidades de ocorrências de conflitos são factíveis. O Brasil, ainda que ostente 

postura pacifista, não pode desconsiderar seu peso, pois tem números superlativos 

em matéria de economia, fisiografia e população. Assim, deve assumir uma postura 
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mais firme para dar respaldo a sua diplomacia, uma vez que abriu mão do poder 

dissuasório nuclear.     

Com o avanço das disputas geoeconômicas entre EUA e China, o Brasil deve 

assumir postura de player compatível com sua envergadura, inclusive para dar 

suporte às suas reservas financeiras e recursos naturais, sobretudo da Amazônia. 

Nesse viés, costurar alianças mostra-se um caminho viável com emergentes do 

próprio BRICS, como Índia e Rússia, o que não parece uma hipótese tão remota. 

Rocha Paiva (2006, p. 206) endossa essa perspectiva, ao afirmar que o País “almeja 

ser uma potência com projeção global soberana, proativa, influente e pacífica, aposta 

ousada em um jogo em que, se não ombrear com as potências do topo, estará 

condenado à periferia irrelevante e a descer para uma posição subalterna”. 

 

3.2.2 OS REFLEXOS PARA O BRASIL NO CAMPO TECNOLÓGICO 

 

As análises de fatos portadores de futuro que envolvem o Brasil devem 

considerar, forçosamente, China e EUA, as duas potências que lideram a 

geoeconomia mundial em praticamente todos os campos do poder: economia, política, 

militar e científico tecnológico.  

A China é o principal parceiro comercial do Brasil no mundo, desde 200964. A 

relação entre os dois países vem se aprimorando com o passar do tempo. De janeiro 

a outubro, as exportações brasileiras para a China ultrapassaram os US$ 51 bilhões 

(cinquenta e um bilhões de dólares), enquanto as importações daquele País atingiram 

US$ 30 (trinta bilhões de dólares).  Isso significa que o Brasil teve um saldo comercial 

de mais de US$ 21 bilhões (vinte e um bilhões de dólares) com a China nos dez 

primeiros meses de 2019 (ROMILDO, 2019). Sendo que o PIB da China65 ultrapassou 

os U$14 trilhões (quatorze trilhões de dólares) em 2019. 

Contudo, Pereira (2018, p. 133) alerta que, sob a ótica chinesa, o Brasil é 

fonte de commodities. Por isso mesmo, os chineses estão investindo na indústria 

brasileira. O fato é que os chineses também estão aportando recursos em setores 

estratégicos, como energia e transporte, o que coloca em risco a soberania 

                                                             
64 Desde 2009, o país asiático tomou esta posição dos EUA. Segundo o Ministério da Economia, em 

2018, este comércio foi de US$ 98,6 bilhões, com superávit para o Brasil de US$ 29,2 bilhões 
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2019/11/china-e-maior-parceiro-
comercial-do-brasil-no-mundo 
65 Disponível em https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN 
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nacional. Nesse ponto, Pereira (2018) considera que Brasil e China são parceiros e 

rivais e o interesse chinês sobre a Amazônia, que é grande, pode vir acompanhado 

da tendência de internacionalização, já defendida por algumas potências europeias.  

Além de commodities, o crescimento chinês depende de energia. Com relação 

a esses insumos, três variáveis básicas determinam com que êxito um país pode 

influenciar sua posição geoeconômica: monopólio do mercado, influência de ser o 

principal cliente do mundo e centralidade como ponto de trânsito entre os principais 

compradores e vendedores. Embora a China não reúna todas essas variáveis, 

consegue compensar de outras formas. Um exemplo é o contrato de trinta anos da 

China com a Rússia no setor de energia, assinado em 2014, que reflete uma clara 

vantagem de Pequim, pelos preços mais baixos de suprimentos, em particular gás, 

que não precisem viajar pelas rotas marítimas controladas pela Marinha dos EUA. 

Ainda assim, o trânsito nos oleodutos sempre faz clientes a jusante vulneráveis 

(BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 150).  

Os autores consideram que os Estados Unidos “não desfrutam mais de um 

monopólio sobre onde o capital se origina, como é intermediado e onde termina”. Com 

base nessa premissa, as sanções financeiras norte-americanas perdem força e 

necessitam do respaldo diplomático. Porém, os investimentos estrangeiros, em 

particular da China, com respaldo em suas reservas cambiais (as maiores do 

mundo)66, garantem uma ampla margem para operação em dólares. Contudo, mesmo 

sem total monopólio dos pontos de estrangulamento financeiro e monetário, ainda 

assim os EUA manterão uma alavancagem considerável durante um bom tempo 

(BLACKWILL, HARRIS, 2016, p. 192). 

No que diz respeito ao Brasil, os EUA já são protecionistas quanto às 

commodities, principalmente de agropecuária, em um mercado que corresponde 

apenas a 8% (oito por cento) das nossas exportações, enquanto a China absorve 

quase 30% (trinta por cento) nesse setor, com tendência a crescer, por conta das 

possíveis restrições que poderá sofrer na guerra comercial. Entretanto, os EUA não 

têm poder de impor uma nova ordem econômica sem apoio de outras potências 

(PEREIRA, 2018, p. 174). 

                                                             
66 Em torno de U$3,2 trilhões, de acordo com a Agência Reuters. Blackwill; Harris (2016 p. 137) citam 

que quando se trata de investimento global de saída, nenhum governo tem mais capital de giro à sua 
disposição, ou mais ferramentas para canalizá-lo, do que a PRC. 
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Em razão do consumo mundial, a pauta de exportações do Brasil deve 

continuar sólida no setor agropecuário, que “fortalecerá seu o poder econômico e sua 

inserção internacional”. “As condições naturais e a capacidade tecnológica 

provavelmente incrementarão a produção” (BRASIL, 2017a, p. 39). 

Entretanto, se chineses e americanos firmarem novos acordos comerciais, os 

brasileiros ficam em desvantagem, porque os chineses devem comprar mais produtos 

agrícolas dos americanos. A China avança em várias frentes, por meio da Nova Rota 

da Seda, cuja adesão formal de uma economia forte como a brasileira seria uma 

enorme vitória política para os chineses e é um dos principais esforços da diplomacia 

de Pequim no momento. O problema, no entanto, é a reação que isso causaria em 

Washington. O Brasil sinaliza, no entanto, mais investimentos, pelo Programa de 

Parceria de Investimentos (PPI), com início em 201867, e não pela Rota da Seda, 

evitando o ônus político na sua relação com os EUA, parceiro-chave do Brasil neste 

momento. Apoiar o projeto chinês é se posicionar diante de uma disputa comercial 

intensa entre a China e os EUA, podendo ocorrer desgaste nas relações brasileiras e 

norte-americanas.  O Brasil precisaria de contrapartidas fortes para aderir ao projeto. 

A China tenta aumentar sua influência na América Latina e teria um ganho 

geoeconômico importante. Nesse caso, o Brasil, não teria vantagens claras, sendo 

um País que já atrai investimentos do tipo há décadas e já é uma das maiores 

economias do continente (SENRA, 2019). 

Essa dicotomia do Brasil ser aliado eventual de países do BRICS e dos EUA, 

faz parte das relações de poder interestatais e varia ao sabor dos interesses 

supranacionais e do nível de aproximação diplomática entre os governantes de turno. 

A partir desse contexto, Pereira (2018, p. 284) considera importante que o Brasil 

mantenha o tradicional bom relacionamento com os EUA, com o Reino Unido e com 

a União Europeia, contexto reforçado na própria END de 2016: 

“em função das tradicionais relações, a América do Norte e a Europa também 
constituem áreas de interesse 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” (BRASIL 
a, 2016b, p. 6). 

 

                                                             
67 Os projetos pertencentes à carteira do PPI e listados para o processo de licitação em 2018 podem 
ser classificados no Fundo com investimentos de financiadores brasileiros e chineses, caso facilitem a 
cooperação da capacidade industrial entre o Brasil e a China. Disponível em 
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/assuntos-economicos-
internacionais/fundo-brasil-china 
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Apesar de laços culturais e históricos em comum, a proximidade geográfica 

não seria necessariamente um privilégio para a aliança do Brasil com os EUA, afinal 

países não possuem amigos perenes, mas aliados circunstanciais, assim, é 

interessante para o Brasil enxergar a China sob vários prismas e não apenas como 

ameaça, até porque o Brasil é associado dos BRICS e ainda uma potência média. 

Sob os dois aspectos, aliança com EUA, ou com a China, é importante uma 

leitura mais crítica das ameaças e possíveis conflitos do Brasil com esses países, sob 

vários prismas, sobretudo financeiro e ambiental. Porém, para muitas situações, será 

necessário assumir posição autônoma respaldando seu peso geopolítico e poder 

militar compatível com sua estatura. Rocha Paiva delineia esse conceito da seguinte 

maneira: 

“a imensidão amazônica implica não tratar defesa nacional e projeção de 
poder como se a região fosse um espaço homogêneo, sujeito a ameaças de 
mesma relevância em todo seu entorno e pudesse ser alvo da intervenção de 
qualquer potência extrarregional. O estudo das tendências globais, feito não 
do ponto de vista das potências que produzem os relatórios, mas pelo de um 
país-alvo de seus interesses permite identificar os nossos atrativos à cobiça 
internacional, os países que podem ser ameaças concretas ou potenciais e 
elaborar um pensamento autóctone e realista do que pode ser feito para 
dissuadi-los ou enfrentá-los com razoável possibilidade de êxito em futuros 
conflitos. O Brasil não tem países amigos nem inimigos, mas sim parceiros e 
competidores. Um parceiro de hoje pode vir a ser um competidor amanhã e, 
se a disputa envolver interesses importantes ou vitais, o competidor será uma 
ameaça e poderá tornar-se um inimigo” (ROCHA PAIVA, 2015 p, 114). 

 

Pensamento corroborado por Pereira (2007, p. 302), quando afirma que a 

geopolítica demonstra que a segurança e o desenvolvimento de uma nação são 

interdependentes. O autor vai mais além ao pontuar que “em uma conjuntura em que 

não se pode confiar nos organismos internacionais, a única forma de sobreviver é 

fortalecer o Poder Nacional”. 

Em contraponto a esse conceito, a Constituição Federal (CF/88) cita, já no 

seu preâmbulo, a busca pela solução pacífica das controvérsias e os documentos de 

Defesa, já citados (LDBN e PND), corroboram com esse texto, alegando que o Brasil 

é uma democracia pujante, avessa a conflitos e intervenções. Nesse sentido, seu 

pacifismo está consolidado. Porém, em qualquer cenário, a participação de Estados 

democráticos em conflitos armados de longa duração “continuará sendo definida e 

parametrizada nas dimensões política e social, mediante convencimento”. O apoio 

popular é fundamental, calçado em dois fatores importantes. O Primeiro, a 

comunicação social, para “reforçar as ideias próprias e evitar que oponentes 
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manipulem a população a seu favor”. O segundo, a observância de normas 

internacionais de forma a “evitar condenações” (BRASIL, 2017a, p. 17). Em qualquer 

cenário, a sociedade precisa estar atenta às necessidades de Defesa, concomitante 

com o desenvolvimento econômico e social do País. O “desenvolvimento brasileiro 

esbarrará nos interesses de outras nações”, principalmente da China e dos EUA, com 

grau muito baixo de probabilidade que as disputas comerciais “transitem para conflitos 

armados, em função da maior coincidência de interesses” e “opção pela solução no 

âmbito de organismos internacionais” (BRASIL, 2017a, p. 35). 

A Cooperação internacional das Forças Armadas também “exercerá um papel 

dissuasório”, em particular no âmbito da América do Sul, para “desarmar os espíritos” 

(BRASIL, 2017a, p. 43). O Livro Branco cita que a “cooperação com as nações sul-

americanas em temas de defesa concorrerá para evitar possíveis tensões ou crises 

entre os Estados da região e contribuirá para a manutenção de um ambiente pacífico 

no entorno estratégico brasileiro”. Por meio “da dissuasão e da cooperação, o Brasil 

fortalecerá a estreita vinculação entre sua política de defesa e sua política externa” no 

sentido de “inibir possíveis agressões a seu território e à sua população, focando em 

seus interesses”, desde que “dotado de uma efetiva defesa, principalmente de uma 

adequada capacidade de dissuasão” (BRASIL, 2020a, p. 27 e 37). 

Pelas dimensões continentais do Brasil, é possível que um conflito (caso 

ocorra) seja disputado com uma nação “de porte igual ou superior ao seu”. Nesse 

caso, há boas chances de envolver mais atores, em função das interconexões da 

economia global e “provavelmente se darão no seio de organismos internacionais e, 

em transitando para soluções bélicas, ocorreriam por intermédio de alianças, 

conforme acontece desde a Guerra do Golfo (1991) ” (BRASIL, 2017a, p. 40). 

As características geográficas da Amazônia exigirão maior atuação do EB na 

integridade e defesa territorial. Será necessária a aquisição de sistemas de 

monitoramento e meios para o controle condizentes com o espaço. Tentativas de 

internacionalização da Amazônia ou partes dela, embora improváveis, devido à 

qualidade da inserção internacional brasileira, se ocorrerem, não o serão mediante 

ocupação militar da região, mas por meio de eventuais embargos e zonas de exclusão 

(BRASIL, 2017a, p. 46). Apesar de improvável, ao conjecturar a respeito de conflitos 

convencionais contra o Brasil, as ofensivas devem visar os “centros de gravidade 

concentrados nas regiões Sudeste e Sul, bem como no DF, como estratégia para 

submeter o Estado”. Esses possíveis ataques, “virão pela dimensão cibernética, 
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lançados por países com capacidade de projeção de poder e tecnologias suficientes 

para interferir em sistemas bancários e de comunicações” (BRASIL, 2017a, p. 45). 

Lembrando que o Estado exerce poder sobre o território e a geoeconomia 

fornece uma referência de como um Estado constrói e exerce poder com referência a 

fatores econômicos, em vez de geográficos (BLACKWILL, HARRIS, 2016). Com esse 

viés, o uso de poder militar a serviço de objetivos econômicos estaria mais aderente 

à geopolítica que à geoeconomia. Os EUA, por exemplo, conforme abordagens 

anteriores, reorientam sua política externa para explicar o papel crescente do poder 

econômico como forma de melhorar a geoeconomia. Portanto, a discussão a respeito 

da defesa de interesses legítimos nacionais depende de forma muito próxima da 

geoeconomia. 

Do que foi exposto até aqui, é legítimo afirmar que as ameaças externas 

existem e são factuais. Em qualquer cenário visualizado, as disputas e interesses 

geoeconômicos das relações interestatais, perpassam pelas vulnerabilidades que o 

Brasil enfrenta para a solução de conflitos. Uma dessas vulnerabilidades diz respeito 

ao investimento em Defesa, considerando o tamanho do País e o desequilíbrio 

econômico brasileiro.  

Figura 12 - Despesa Primária da União (%). 

 
Fonte: ASPLAN (BRASIL, 2017a p. 43). 

 

A capacidade de financiamento impacta diretamente nos “projetos de 

recuperação de capacidade operacional e modernização”. As despesas primárias do 

MD registram quedas históricas e a insuficiência orçamentária com gastos de defesa 

deve se manter até 2037, por conta do “Novo Regime Fiscal no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União”. Essa insuficiência deve 

impactar projetos de recuperação de capacidade operacional e modernização 

(BRASIL, 2017a, p. 43) A figura 12 retrata esse viés. 
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A ASPLAN conjectura que “as demandas reprimidas por décadas” e “a 

limitação orçamentária imposta pelo Novo Regime ampliarão a obsolescência e 

inviabilizarão a configuração das Forças Armadas em padrões de potência militar de 

médio porte”. A consequência imposta pelas restrições orçamentárias é a 

necessidade do EB, além das demais Forças, priorizar atividades e capacidades, que 

deveriam ser desenvolvidas plenamente (BRASIL, 2017a, p. 43).Historicamente, o 

gasto com Defesa no Brasil tem caído, tendo como referência o PIB relativo. De 

acordo com a figura 13, o Brasil gasta em média 1,5 % (um vírgula cinco por cento) 

do PIB com Defesa, ficando atrás de quase todos os países da América do Sul. Por 

analogia, o ideal para o Brasil seria investir em torno de 2 % (DOIS por cento), 

imediatamente à frente de Chile, Honduras e Bolívia, no gráfico, cujo valor 

corresponde à meta de gasto por países, da OTAN. 

 

Figura 13 - Gastos de Defesa em Relação ao PIB de Países da América Latina – 2018. 

 
Fonte: ASPLAN (BRASIL, 2017a, p. 30) 68. 

 

As oscilações orçamentárias nas despesas discricionárias são 

vulnerabilidades, que, Matos, Fingolo e Schneider (2017, p. 227) entendem como 

óbices no planejamento das Forças Armadas em relação aos seus programas de 

aparelhamento e modernização, com reflexos na BID. O baixo orçamento no setor de 

Defesa é uma realidade, mas o Brasil é um País com potencial gigantesco. A par de 

dificuldades, segundo Andrade (2016, p. 19), o mercado de Defesa apresentou um 

“faturamento de aproximadamente 4 (quatro) bilhões de dólares em 2013” e a BID é 

responsável por um “total de 30 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos” e 

participação de 4% (quatro por cento) do PIB. Segundo Oliveira (2020) a indústria 

                                                             
68 Os valores informados incluem gastos com pessoal. Os demais países da AL investiram percentuais 
iguais ou inferiores a 0,6%. Cuba e Venezuela não informaram os percentuais no período. 
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brasileira de defesa registrou U$1,3 bilhão (um bilhão e trezentos milhões de dólares) 

em 2019. 

Andrade (2016, p. 22 e 23) entende que, para atender a este nicho de 

negócios, recentes medidas governamentais tiveram efeitos positivos para as 

empresas do setor de defesa, como a  lei que estipula normas especiais para compras, 

contratações e desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa, regras de 

incentivo à área estratégica de defesa, a criação do Regime Especial Tributário para 

a Indústria de Defesa (RETID)69, a inclusão da indústria de defesa e dos setores 

aeroespacial e nuclear nos programas prioritários da Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (ENCTI)70, dentre outras. Esses incentivos tendem a resultar 

em uma expansão da capacidade produtiva e da quantidade de empresas voltadas à 

produção de material de defesa nos próximos anos. 

Esse potencial do Brasil, em sentido macro, foi quantificado em recente 

estudo levado à cabo pela Central Intelligence Agency (CIA), denominado The World 

Factbook71,  no final do século XX, no sentido de “calcular o poder de uma nação e 

cooperar na formulação de sua política externa”. Essa proposta está coerente com o 

pensamento realista discutido no Capítulo 1 deste trabalho, ”comprometido de usar 

conceitos mensuráveis na formulação de teorias para calcular o poder de uma nação 

e cooperar no planejamento de sua política externa” (PEREIRA, 2018, p. 286).  

Dentre os atributos elencados no estudo da CIA, pode-se destacar: grande 

superfície, forma fisiográfica compacta, potência agrícola, densidade demográfica 

(exceto Amazônia), liderança regional por meio do Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL72), grande disponibilidade de água, autonomia energética, PIB entre os 

dez maiores do mundo, pleno acesso ao mar, integração com África por meio da Zona 

                                                             
69 Instituído pela Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012. O objetivo é incentivar a área estratégica de 
defesa. Disponível em https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/regime-especial-
de-tributacao-para-a-industria-de-defesa-retid 
70 Documento de orientação estratégica de médio prazo para a implementação de políticas públicas na 
área de CT&I, bem como servir como subsídio à formulação de outras políticas de interesse. Disponível 
em 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inov
acao_2016_2022%20(1).pdf 
71 Atualizada em 18 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/brazil/.  
72 Mais informações disponíveis na página oficial http://www.mercosul.gov.br/.  
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de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS73) e empresas nacionais de 

abrangência mundial como a PETROBRÁS (PEREIRA, 2018, p. 290). 

Ainda com relação à lista de atributos de poder, segundo a análise da CIA, o 

campo tecnológico é um ponto positivo para o Brasil, em que pese o hiato do País 

frente às grandes potências. Segundo a CIA, há capacidade industrial avançada, com 

crescente expansão no setor de C, T &I; expressivo número de cientistas e 

pesquisadores, grandes avanços em Tecnologia da Informação (TI), nas tecnologias 

de produção de combustíveis nuclear e alternativos, com o maior programa espacial 

da América Latina (PEREIRA, 2018, p. 291). 

O citado estudo da CIA faz menção à abundância de recursos naturais 

disponíveis no Brasil: alumina, bauxita, berílio, ouro, minério de ferro, manganês, 

níquel, nióbio, fosfatos, platina, tântalo, estanho, elementos de terras raras, urânio, 

petróleo, energia hidrelétrica, madeira. De acordo com Villas Boas (2019), o abrigo 

dessa quantidade incomensurável de recursos naturais, aliado à estatura geopolítica 

brasileira não pode “impunemente, negligenciar seu segmento de defesa”.  

Condensando as informações, conclui-se que investir em defesa significa 

garantir a soberania. Desenvolver a BID significa promover o crescimento econômico 

do País, com a geração de empregos diretos e indiretos e promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico. A capacitação da BID, incluído o domínio de 

tecnologias de uso dual, é fundamental para alcançar o abastecimento de produtos 

visando à autonomia tecnológica do País. As oportunidades de evolução tecnológica 

da BID estarão diretamente relacionadas ao incremento da interação com instituições 

da área de CT&I e da absorção de conhecimentos dos países com reconhecido 

desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2020c, 2016b). 

Segundo Rocha Paiva (2015, p. 127), no momento, o Brasil carece de 

recursos para oferecer muitas opções de cooperação, particularmente nas áreas de 

indústria de defesa, C, T&I, e adestramento de grandes efetivos o que coloca em 

desvantagem diante de potencias globais que decidam “ocupar espaços em nosso 

entorno estratégico”. 

Existem basicamente duas dificuldades de cooperação militar com alto grau 

tecnológico para o Brasil. A primeira é “a falta de um oponente comum com o 

                                                             
73 Disponível em https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/relacoes-internacionais/foruns-
internacionais-1/zopacas. 
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fornecedor”. Na verdade, essa situação pode se transformar em oportunidade para o 

Brasil, como ocorreu no século XX com os dividendos positivos para a 

industrialização. A segunda, é que, “se a cooperação não abrange o uso da força 

conjunta contra um mesmo oponente, os parâmetros de emprego de um mesmo 

sistema nos dois países são distintos em função dos contextos políticos, logísticos e 

estratégicos” (DUARTE, 2012, p. 239). 

Porém, Duarte (2012) considera que, além do aspecto de que incentivos 

econômicos não serem necessariamente dominantes na cooperação militar entre 

países em tempo de paz, uma cooperação internacional raramente acarreta 

desenvolvimento para o país hospedeiro, seja por limitações do país receptor seja por 

vieses do país fornecedor. 

 

3.2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ATÉ 2039 

 
“A tecnologia e o conhecimento científico ecológico, são afirmações de 
nacionalidade” (VILLAS BOAS, 2012). 

 

Pode-se dizer que o domínio de tecnologia é uma demonstração de poder. A 

competitividade nesse setor acompanha a competição estratégica travada entre EUA 

e China, que não se restringe ao campo comercial. O processo produtivo cada vez 

mais subordinado à tecnologia da informação determina o lugar de cada país na 

economia internacional. Em 1993, a ideia de que o Japão se tornara uma economia 

mais avançada e competitiva era corrente. Os EUA, então, elevaram o orçamento 

público para a pesquisa, aproximaram os institutos de pesquisa, as universidades e 

as empresas para enfrentarem o desafio da inovação. Assim, não haveria razão para 

a maior economia do mundo, o maior orçamento de pesquisa do mundo, os melhores 

institutos de pesquisa e universidades do mundo, as maiores empresas do mundo 

serem superados por um competidor de menor expressão, como o Japão. 

Assim, nos próximos anos, a condução tecnológica deve crescer, por indução 

norte-americana, chinesa, ou de outras nações, da Ásia ou da Europa. O 

desenvolvimento tecnológico deve reger as relações interestatais e as disputas 

comerciais, por recursos, energia e questões ambientais. Num mundo cada vez mais 

sedento por energia, o “aperfeiçoamento tecnológico dos sistemas energéticos 

diminuirá custos de geração e consumo” (BRASIL, 2017a, p. 16). 
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Como indutor e tentando assumir posição de protagonista, a China 

desenvolve o Programa Made in China 202574 com foco na inovação, tornando o país 

polo tecnológico mundial, com criação intensiva de startups, incubadoras e parques 

tecnológicos, mas o País ainda tem vulnerabilidade na matriz energética, pois importa 

cerca de 60% (sessenta por cento) do petróleo e possui uma reserva estratégica 

declarada de apenas dez dias ou mais (GOMPERT, CEVALLOS, GARAFOLA, 2016). 

Portanto, além da China e dos EUA, Rússia, Alemanha, Japão, França, Reino 

Unido, Itália e Suécia (dentre outros) devem se manter na vanguarda tecnológica, 

pelos níveis de investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I). 

“Essa assimetria tecnológica implicará em relações de dependência entre países e 

continuará a funcionar como fator de dissuasão”.  Os EUA e a OTAN devem manter a 

hegemonia militar, devido aos atuais níveis de desenvolvimento tecnológico e de 

investimentos em relação aos demais países, pelo fato de que a assimetria militar é 

diretamente proporcional à assimetria tecnológica. Essa defasagem entre EUA e 

demais nações e as vultosas somas exigidas pela P, D&I incentivarão a cooperação 

do Brasil com demais países emergentes e desenvolvidos, na busca de alianças para 

obter capacidades, “uma vez que as Forças Armadas continuarão dependendo de 

tecnologia avançada para emprego eficaz”. Dentro desse contexto, a análise da 

ASPLAN considera que “a assimetria tecnológica incentivará as soluções militares 

para os conflitos, na medida em que garante o sucesso no emprego da força, com 

menores custos e baixas, menores riscos políticos e maior impunidade aos 

agressores” (BRASIL, 2017a, p. 16 e 20). 

Com esse enfoque, “as tecnologias e equipamentos possuem aplicações 

multidisciplinares, o que poderia permitir (até 2039) o incremento de parcerias civis-

militares no desenvolvimento e utilização dos mesmos, gerando sinergias e redução 

de custos”. A longo prazo, também, “os avanços tecnológicos diminuirão custos e 

aumentarão a eficiência de sistemas de comunicação e informação”. Com a ampliação 

de usuários e aumento da capacidade dos sistemas de comunicação e informação, 

será necessário, incrementar a segurança dos sistemas de comunicações, 

informações e infraestruturas estratégicas (BRASIL, 2017a, p. 16 e 38). 

A atual defasagem tecnológica regional não será superada, “exigindo a 

importação de sistemas de segurança e defesa, o que restringirá o incremento das 

                                                             
74 Outras informações no site https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44039447 
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capacidades dissuasórias”. Entretanto, a “maior acessibilidade a tecnologias permite 

maior desenvolvimento e comercialização de armas, o que, provavelmente, reduzirá 

a defasagem tecnológica entre sistemas bélicos” do Brasil e potências desenvolvidas 

(BRASIL, 2017a, p. 20 e 28). Os combates modernos exigem pleno monitoramento 

do campo de batalha e interconectividade e o Brasil é carente de um sistema de 

comunicação e informação de última geração. Assim, as medidas de defesa 

cibernética, provavelmente serão insuficientes para a aquisição de tal capacidade, 

“que está condicionada ao desenvolvimento de programas e projetos ainda mais 

ambiciosos” (BRASIL, 2017a, p. 38). 

As doutrinas de emprego do EB transitarão no sentido de empregar “menores 

quantidades com maiores capacidades, focadas em operações rápidas, pontuais e 

prevenindo danos colaterais”. Os combatentes terão: “equipamentos com alto valor 

tecnológico agregado; capacitação para operar sistemas complexos; adestramento 

para utilizar o máximo de suas capacidades físicas e mentais; aptidão para executar 

todos os tipos de missão; elevada capacidade de decisão; rápida mobilização e 

comando e controle em tempo real” (BRASIL, 2017a, p. 21). 

No caso do EB, em caso de litígio, e pelo “ritmo de desenvolvimento 

tecnológico brasileiro”, continuará dependente de insumos exportados, “em áreas de 

fundamental importância para a indústria de defesa, com impacto na capacidade”. 

Contudo, as “tecnologias brasileiras provavelmente permanecerão aquém das 

necessidades militares, pois a guerra moderna exige satélites, computadores, redes, 

materiais compostos, laser, sistemas de guiagem, sensores, explosivos, entre outros, 

no estado da arte” (BRASIL, 2017a). 

 

3.2.4 OS DESAFIOS DE C, T & I NO BRASIL 

 

Segundo a PND, o Brasil “logrou integrar-se à comunidade de países 

industrializados, carecendo, no entanto, de maiores investimentos em C,T & I e em 

qualificação do capital humano” (BRASIL, 2016b, p. 6). Em que pese o Brasil possuir 

excelente capital humano, o País ainda não conseguiu deslanchar no ranking da 

inovação, inserida no módulo de P, D & I, de acordo com os dados da World 

Intellectual Property Organization (WIPO).  

De acordo com o Gen Prado, Vice-Chefe do DCT (2019-2020), “apesar da 

destacada expressão econômica, do pujante mercado interno e das diversas políticas 
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de incentivo à inovação75, como a Lei de Inovação de 2004, o Brasil apresenta 

indicadores de desempenho bastante modestos. “Além disso, 80% (oitenta por cento) 

dos depósitos de patentes efetuados no território nacional são de não residentes e 

apenas 7% (sete por cento) são oriundos de empresas nacionais”. 

A Tabela 2 mostra a posição relativa do Brasil em 2017, em comparação aos 

demais países sul-americanos (tabela de cima) e BRICS (tabela de baixo) 

 
Tabela 2 - Classificação dos países sul-americanos conforme a P, D & I. 

 
Fonte: ASPLAN (BRASIL, 2017a, p. 39). 

 

Segundo o relatório de 2020 do Global Innovation Index, da World Intellectual 

Property Organization (WIPO)76, o Brasil se encontra na 62ª (sexagésima segunda) 

posição na classificação mundial de inovação. 

A tabela 3 indica a última posição do Brasil em relação aos países do BRICS, 

no que se refere à pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 

Tabela 3 - Classificação dos BRICS quanto à P, D & I. 

 
Fonte: ASPLAN (BRASIL, 2017a, p. 39). 

 

A PND e a END de 2016, se referem aos investimentos em capital humano, 

associados à qualificação de infraestrutura (BRASIL, 2016b, p. 12) e advertem que as 

                                                             
75 Inovação tecnológica “é a implementação de produto, quer seja ele bem ou serviço, ou processo 

tecnológico novo ou significativamente aprimorado” (BRASIL, 2021). 
76 Disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf 
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“tecnologias disruptivas acentuarão as assimetrias na área da Defesa, influenciando 

o equilíbrio de poder regional e mundial e subvertendo tradicionais conceitos e lógicas 

da geopolítica” (BRASIL, 2016b, p. 18). 

Os documentos sinalizam que o Brasil deve investir em inovação e produzir 

tecnologias disruptivas para aumentar o seu nível de desenvolvimento e bem-estar da 

população, para evitar a permanência no incômodo status de ator secundário. O País 

deve investir em seu próprio processo de conhecimento, na modernização autóctone 

de suas capacidades produtivas, visando o fortalecimento da BID e a autonomia 

tecnológica. Ao final, tudo isso agrega benefícios à população (BRASIL, 2016b, p. 20). 

A proposta de PND e END de 2020 faz poucas modificações no texto referente 

à inovação e à prioridade de integração da tríplice hélice e capacitação da BID, 

incluído o domínio de tecnologias de uso dual e a importância da autonomia 

tecnológica do País (BRASIL, 2016b, p 35). Infelizmente, até 2039, a medidas estatais 

no sentido de estimular a P, D&I “provavelmente serão insuficientes para elevar os 

níveis de tecnologia brasileira de forma a satisfazer às necessidades de 

desenvolvimento da indústria nacional de defesa” (BRASIL, 2017a, p. 39). O Brasil 

ainda não tem todos os protocolos específicos, principalmente no que tange à 

operação em rede (sistemas de enlace de dados) de forma a promover os programas 

e projetos de tecnologias mais avançadas, “pré-condição para emprego de Força 

Armada moderna” (BRASIL, 2017a, p. 39). 

Os países que saíram na frente e lideraram o avanço da ciência ao longo da 

modernidade foram capazes de transformar “saber” em “poder” e, assim, moldar o 

ambiente estratégico e a ordem geopolítica internacional às conveniências deles. 

No caso do Brasil, apesar dos avanços, ainda há um cenário desfavorável da 

ciência e pesquisa no País com perda crescente de competitividade da economia 

brasileira, principalmente da indústria. Em 2015, o então Ministro da Ciência e 

Tecnologia, Aldo Rebelo, afirmou que o Brasil perde a capacidade de inovar e por 

isso, perde a capacidade industrial e a competitividade. Aldo ressaltou que países que 

inovam, apoiados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, ocupam posições de 

destaque entre as nações.77 

                                                             
77 Fonte: Agência Câmara de Notícias https://www.camara.leg.br/noticias/453765-brasil-esta-
perdendo-a-capacidade-industrial-e-de-inovacao-diz-ministro 25mar2015. Acesso em jan 20. 
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Essa interpretação encontra respaldo nas discussões apresentadas sobre 

poder e riqueza. Um país com a estatura do Brasil precisa de desatar das amarras 

estagnantes do lapso tecnológico e galgar o posto almejado e que tem direito no 

concerto das nações. O campo de inovações é amplo e cresce exponencialmente. A 

seguir serão alinhavadas algumas inovações que permeiam o emprego militar. Cabe 

ressaltar que o espectro nuclear deixa de ser abordado por não ser objeto de estudo.  

A corrida tecnológica tem muitos espectros. Um deles diz respeito ao setor 

Cibernético e à Guerra Virtual. Segundo Singer e Friedman (2017, p. 22), o 

Department of Defense (DoD) dos Estados Unidos pode ser considerado o padrinho 

do ciberespaço, fazendo-se uma retrospectiva à fundação dos primeiros 

computadores e redes, como a ARPANET. 78 

Para Amarante (2013, p. 192 e 193), a guerra cibernética visa atingir a 

capacidade de processamento dos sistemas adversários na guerra convencional e na 

guerra assimétrica. Os ataques cibernéticos podem ser desferidos em operações 

militares, afetando sistemas de fornecimento de energia, sistemas aéreos, sistemas 

hidrelétricos, entre outros. Para os EUA, o conceito de “ciberataque” deve 

proximamente resultar em mortes, ferimento e destruição, ainda que o conceito de 

“ciberguerra” seja informal como a Guerra Fria (SINGER, FRIEDMAN, 2017, p.140). 

O espaço cibernético, para Black e Harris (2016, p. 192) é outra ferramenta 

geoeconômica. Para os autores, países como Rússia e China não enfrentam 

nenhuma restrição legal ou popular ao cometer ataques cibernéticos contra empresas 

privadas, mas esses países também tendem a ser hábeis em traduzir os dados 

roubados em ganhos econômicos e geopolíticos, nem sempre deixando canais 

controlados pelo Estado.  

A probabilidade de ocorrência de combates nesse ambiente é bem alta, sendo 

necessário, portanto, desenvolver as doutrinas de emprego específicas das 

“atividades de comando, controle, comunicações e inteligência que dependem de 

satélites” para “coleta de dados de Inteligência, Vigilância, Aquisição de Alvos e 

Reconhecimento” (BRASIL, 2017a, p. 21). A ASPLAN visualiza ataques dessa 

natureza como ameaças e demandará maior participação das Forças Armadas no 

                                                             
78 Rede pioneira para compartilhamento de recursos digitais entre computadores separados 
geograficamente. Sua demonstração inicial em 1969 levou à Internet. Disponível em: 
https://www.darpa.mil/about-us/timeline/arpanet.   
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controle territorial, marítimo, fluvial e aeroespacial, principalmente na Amazônia 

(BRASIL, 2017a, p. 51). 

A END (2016) trata a Defesa Cibernética como setor estratégico com “ênfase 

na proteção das Estruturas Críticas”, buscando o fomento da “pesquisa, o 

desenvolvimento e a inovação, com foco nas tecnologias que permitam o 

planejamento e a execução das atividades cibernéticas no âmbito de Defesa que 

contribuam com a Segurança Nacional” (BRASIL, 2016b, p. 60). Dentro desse 

escopo, o Exército ativou em 2016 o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber), 

OM conjunta que soma esforços com outras organizações governamentais, cujas 

principais atribuições são planejar, orientar, supervisionar e controlar as atividades 

de inteligência, doutrina, e ciência e tecnologia (BRASIL, 2016a, p. 47). 

A guerra eletrônica e a defesa cibernética apoiam os departamentos de 

inteligência e autoridades na tomada de decisão, proporcionando vantagem 

relevante nas ações operacionais (AMARAL et al., 2019, p.12). Por isso, “a 

necessidade de garantir o uso do domínio informacional e impedir que o oponente o 

faça (superioridade da informação) se incrementará”. Por essas razões, a 

transferência de tecnologias espaciais continuará sendo dificultada, negada ou 

condicionada, conforme os interesses de seus detentores, que estarão mais 

interessados na venda de produtos e serviços. Países com grandes mercados 

consumidores e/ou com excedente de divisas poderiam impor condições aos 

fornecedores, face às perspectivas de lucros e parcerias estratégicas (BRASIL, 

2017a, p. 16). 

É por isso que os EUA gastam bilhões no desenvolvimento de armas 

cibernéticas ofensivas para aplicação militar convencional, preocupados com os 

resultados geopolíticos. É difícil imaginar que Washington possa replicar em tempo 

de paz, no ciberespaço, instrumentos tão amplamente utilizados por certos países, 

especialmente China e Rússia. Nenhum domínio de energia geoeconômica trará 

mudanças tão dramáticas quanto a cibernética (BLACK, HARRIS, 2016). 

O extrato do que foi até agora apresentado conduz de forma muito clara a 

necessidade de o Brasil desenvolver seu sistema defensivo no campo cibernético de 

forma autóctone, em que pese o elevado custo, mas com indiscutíveis vantagens a 

longo prazo, particularmente para a Amazônia.  

Outro ponto interessante é que a dependência humana, tanto civil quanto 

militar, em relação à exploração espacial continuará crescente. O acesso a imagens, 
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sinais, meios de comunicação e de sistemas de posicionamento global, entre outros, 

incrementar-se-á, assim como o processamento de informações a partir de dados 

coletados e veiculados pelos satélites, dados estes que suportam pesquisas 

científicas, além do planejamento, execução e controle de atividades humanas, tanto 

para fins civis quanto militares. O avanço nesse campo descortinou novas 

possibilidades com o surgimento dos computadores quânticos e ampliação da 

capacidade da internet. 

Atualmente, a tecnologia 5G é a próxima geração de rede de internet móvel, 

que promete aos usuários uma cobertura mais ampla e eficiente, velocidade de upload 

e download de dados mais rápida, até 10 (dez) vezes superior ao 4G, e número maior 

de dispositivos acessando a internet ao mesmo tempo. Essa ferramenta possibilita a 

profusão de drones, contribuindo com missões de busca e salvamento, avaliação de 

incêndios e monitoramento de tráfego, todos se comunicando sem fio uns com os 

outros e com bases terrestres por meio de redes 5G (WALL, 2018). No meio 

acadêmico brasileiro, Amarante (2013, p. 195) afirmou que os computadores “super-

rápidos podem fazer um quatrilhão de cálculos em um segundo. E cada cálculo dessas 

máquinas não demora mais do que um quatrilionésimo de segundo. ” 

Segundo Wall (2018), os módulos de antenas de telefonia menores, próximos 

ao chão, propagam as chamadas "ondas milimétricas" entre um número bem maior 

de transmissores e receptores. Isso vai permitir uma cobertura mais ampla. Em 

termos de logística, ainda mais se tratando de cobertura vegetal espessa, é um 

ganho militar importante. Por meio da Lei de Moore, 79 a velocidade dos 

computadores é dobrada a cada 18 (dezoito) meses. Ou seja, a cada ano e meio, os 

novos modelos disponíveis no mercado tendem a ter uma velocidade duas vezes 

maior (MANDEL, SIMON, LYRA, 1997). Mas talvez o maior interesse dos governos 

seja pelo potencial quântico no âmbito da defesa, desde realizar comunicações mais 

seguras até a efetiva detenção de aeronaves intrusas.80  

O Governo Federal estima que o Brasil terá tecnologia 5G em 202281. O leilão 

está em curso. De acordo com o que foi analisado até aqui, os cenários 

                                                             
79 Lei formulada em 1965 por Gordon Moore. Essa lei assegura que a quantidade de transistores em 
um chip dobra a cada dois anos (HAMBLING, 2018, p. 122). 
80 BBC News Brasil. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-46636742 
81 Fonte: MInsthttps://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2021/03/brasil-tera-5g-em-
2022#:~:text=Uma%20conex%C3%A3o%20de%20internet%20m%C3%B3vel,que%20est%C3%A1%
20chegando%20ao%20Brasil. Acesso em mar21. 
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apresentados, as disputas entre potências e as consequências para o Brasil, é 

possível considerar que uma situação mais próspera para o País seria diversificar a 

origem dos fornecedores, na impossibilidade de desenvolver uma tecnologia 

autóctone. Segundo o General Ivan Correa Filho, Comandante de Comunicações e 

Guerra Eletrônica do Exército, o Brasil não pode “ficar refém de único fornecedor de 

equipamentos para o 5G por questões de estratégia e segurança.” (URUPÁ, 2021). 

A ASPLAN prevê que, até 2039, “haverá incremento de ataques cibernéticos 

promovidos por atores e organizações estatais veladas” (BRASIL, 2016a, p. 16).  

Entretanto, por outro lado, apesar do rápido avanço tecnológico no combate 

moderno, existem outras questões ainda pouco disciplinadas a respeito do assunto 

que envolvem ética, moral e arcabouço jurídico para o uso letal dessa tecnologia. 

Para Gross (2014, p. 74), “a guerra assimétrica associada a notáveis avanços na 

moderna tecnologia, está criando espaço para novo armamento, ao mesmo tempo 

que revive algumas velhas práticas”.  

Essa linha de ataques invisíveis, cuja detecção de origem é mais dificultada, 

também está no uso de armas químicas e biológicas. Embora o emprego de agentes 

químicos remonte à Primeira Guerra Mundial (1914-1918), suas variações mais 

recentes podem produzir efeitos devastadores, ainda mais quando aliados às 

vertentes da bioquímica. De acordo com Woloszyn (2013, p.197 e 198), “o uso de 

agentes químicos e biológicos estão muito presentes nos dias atuais, por atores 

estatais, que não apresentam interesse em reduzir seus arsenais”. Alguns fatores 

agravam a questão: o relativo baixo custo em comparação com armas convencionais, 

o grau de letalidade, o fato de serem facilmente dissimuláveis e a dificuldade de 

detecção dos laboratórios. O Brasil é signatário de duas convenções que proíbem o 

desenvolvimento, produção, aquisição, armazenagem, retenção, transferência e uso 

desse tipo de armamento. A Convenção de Proibição de Armas Químicas e sua 

Destruição (CPAQ) e a Convenção para a Proibição de Armas Biológicas e Toxínicas 

e sua Destruição (CPAB) (BRASIL, 2016a, p. 18). Enfim, segundo análise da 

ASPLAN, até 2039 é possível que ocorra o crescimento da ameaça de armas de 

destruição em massa (BRASIL, 2017a, p. 18). Em consequência, devem aumentar, 

também, as ações para prevenir a difusão dessas armas e as ações de inteligência, 

que passarão a ser, cada vez mais, intensificadas e com atuação compartimentada, 

mais completa e global.  
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Inovações no setor da missilística também podem potencializar tensões 

multilaterais. A possibilidade de aumento da proliferação de mísseis e armas de 

destruição em massa pode levar ao aumento da influência do Regime de Controle de 

Tecnologias Missilísticas (RCTM), integrado pelas nações mais poderosas do mundo 

e maiores mercadoras de foguetes, mísseis e veículos aéreos não tripulados (VANT), 

as quais poderiam impor, inclusive por intermédio da ONU, restrições à respectiva 

comercialização (BRASIL, 2017a, p.40).  

Por outro lado, de acordo com Friedman (2009, p. 183), a guerra moderna tem 

girado em torno de transportar uma quantidade de explosivos para um ponto particular 

do globo e detoná-los sobre um inimigo, sem ser, por sua vez, destruído. Os autores 

consideram que, não será mais necessário combinar a plataforma de armas como o 

sistema de controle de fogo. Em suma, de acordo com esses autores, os carros de 

combate terão seu emprego cada vez mais limitado, cedendo espaço à propulsão de 

mísseis guiados a fio ou fibra ótica. 

Até 2039, também haverá maior disponibilidade de veículos remotamente 

pilotados (aeroespaciais, aquáticos e terrestres), apresentando vantagens militares 

pela diminuição de riscos às forças de defesa, principalmente drones e VANT. Os 

drones, segundo Duarte (2012, p. 218) são aeronaves controladas remotamente, 

criadas, inicialmente, para treinamento de artilharia antiaérea. Hambling (2018, p. 205) 

afirma que os drones devem ser comercializados com mais permeabilidade a custos 

cada vez mais baixos e um grande número deles será de oponentes mais formidáveis 

do que o punhado de drones Predator/Reaper armados atualmente em serviço. Os 

primeiros relatos de uso de drone remontam da década de 1940 na Segunda Guerra 

Mundial (HAMBLING, 2018, p. 31). Mas foram empregados com mais intensidade nas 

Guerras do Golfo e Kosovo, na década de 1990. 

Com objetivo de dotar os drones com maior autonomia de voo e mais economia, 

a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)82 está trabalhando para 

melhorar a eficiência da energia solar (HAMBLING, 2018, p. 154). Em adendo, cabe 

lembrar que a proximidade da Amazônia e a linha equatorial, traz uma vantagem 

operacional no uso da energia solar, uma vez que a incidência dos raios é mais direta 

e mais constante nessa região. Ainda com relação à DARPA, Almeida (2012) destaca 

                                                             
82 Defense Advanced Research Projects Agency (Agência de Projetos de Pesquisa Avançados de 
Defesa). Empresa norte americana, financiada com recursos públicos para desenvolvimento de 
produtos de defesa. Emprega engenheiros civis contratados por período específico.  
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alguns tópicos importantes para o sucesso da inovação de defesa norte americana: 

a) o Governo coordena a pesquisa; b) existe a formação de uma rede de pesquisa 

entre empresas e universidades; c) o objetivo é fomentar o estágio inicial de novas 

tecnologias; d) o aprendizado floresce do fracasso; e) as inovações com finalidade 

militar que tenham transbordamento e, f) accountability e discricionariedade. 

Segundo Duarte (2012, p. 217-218), a combinação entre drones e mísseis 

guiados, evoluiu para os VANT (aeronaves não tripuladas capazes de voar além da 

visão de seu operador e possui ações pré-configuradas para lidar com condições 

específicas e em resposta às atualizações de dados, e até de missões, realizadas 

pelo operador). O emprego dos VANT é amplo. Desde o nível tático, voando a baixa 

altitude (cem quilômetros como reconhecimento por exemplo) até o nível operacional 

de ataque ou condução de armas de saturação. Nesse caso, a proximidade da Linha 

do Equador também se revela como ganho operacional no monitoramento satelital. 

Tanto a disseminação de agentes, como as soluções de inovação de 

lançamento de mísseis, foguetes e VANT, dependem da velocidade de navegação. 

Nesse sentido, pesquisadores canadenses mostraram que a nanotecnologia 

pode ser usada para pavimentar o caminho para uma Internet supercarregada 

inteiramente na luz. A descoberta pode levar a uma rede cem vezes mais rápida do 

que a atual.83 A nanotecnologia, segundo Amarante (2013, p. 196), é a tecnologia 

geradora de matérias-primas e produtos com tamanhos manométricos, da ordem de 

um bilionésimo de metro. Além de acelerar a difusão de dados, há possibilidades mais 

notáveis de emprego dessa ferramenta como armazenamento, produção e conversão 

de energia, tratamento de água, recuperação ambiental, diagnóstico e screening 

(blindagem) de doenças, processamento e armazenamento de alimentos, construção, 

monitoramento de saúde, dentre outros.  

O uso de transmissão mais veloz de dados e nanotecnologia também dão 

suporte para outras tecnologias, como a Internet das Coisas. Também conhecida por 

Internet of Things (IoT), de acordo com Magrani (2018, p. 45), a Internet das Coisas é 

uma infraestrutura global voltada para a era digital, permitindo serviços avançados por 

meio da interconexão de coisas (físicas e virtuais) com base nas tecnologias de 

informação e comunicação interoperáveis existente e em constante evolução. 

                                                             
83 Fonte disponível em https://www.innovations-report.com/physics-and-astronomy/report-32306/ 
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A conexão em rede será frequente no campo de batalha ao encontro da 

Internet das Coisas. Os Sistemas de Comando e Controle da Força Terrestre deverão 

estar cada vez mais conectados e também serão cada vez mais vulneráveis. Nesse 

sentido, a evolução tecnológica permanente implicará na revisão contínua da doutrina 

que, dificilmente, conseguirá acompanhar essa evolução. 

Com o objetivo de estimular a P,D&I no setor, o Governo Federal criou 

o Decreto Nº 9.854, de 25 de junho de 2019, que instituiu o IoT.Br, publicado no Diário 

Oficial da União (DOU), de 26 de junho de 201984. A IoT está relacionada diretamente 

à Inteligência Artificial (IA), que é a área da computação que tem por objetivo simular 

as capacidades humanas, raciocínio, compreensão, tentando construir um sistema 

computacional mais rápido. O computador é capaz de pensar, por meio de dados 

históricos, gerando um classificador com objetivo de tirar conclusões, levantar 

alternativas e dar soluções e pode ser utilizado em conflitos para condução autônoma 

de viatura, por exemplo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Cylance, 60% 

(sessenta por cento) dos especialistas em segurança cibernética acreditam que 

hackers usarão IA e Machine Learning para aprimorar seus ataques, iniciando uma 

verdadeira guerra de terabytes nas redes de computadores.  

Com a ajuda da automação, os criminosos terão a possibilidade 

de iniciar dezenas de ataques que poderão passar despercebidos durante longos 

períodos antes de serem detectados.85  

Esse sistema, IA, está conectado com Big Data, além do IoT. Por exemplo, uma 

máquina que monitora um paciente no hospital e aciona a equipe médica sob qualquer 

alteração. No campo de batalha, o espectro de utilização é vasto. O sistema de 

Comando e Controle depende de informações, consciência situacional e um banco de 

dados confiável. O trabalho de Estado-Maior com certeza ficará facilitado de acordo 

com a conexão das informações disponíveis, além do cruzamento de dados sobre as 

forças oponentes. O poder de decisão será consubstanciado em dados confiáveis, 

com tempo menor.  

Porém, segundo Amarante (2013), do ponto de vista tecnológico, o elemento 

mais importante a ser destacado na atual realidade das guerras é a progressiva 

substituição da ação humana pela automação das funções básicas de combate. Será 

                                                             
84 Fonte: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-9854-de-25-de-junho-de-2019-173021041 
9 tegUp ventures. Disponível em https://www.tegup.com/como-a-inteligencia-artificial-esta-se-
tornando-uma-arma-eficaz-na-guerra-contra-o-cibercrime/  
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cada vez mais rotineiro identificar o emprego de autômatos e robôs realizando tarefas 

logísticas de reconhecimento e vigilância, desativação de minas e bombas e outras 

atividades humanas. A tendência é que os custos de robôs reduzam, na razão inversa 

de sua aplicabilidade e quantidade. Os países que não possuírem o domínio da 

robótica dependerão daqueles que o fazem. “A aplicação da robótica em substituição 

às atividades humanas continuará crescente” (BRASIL, 2017a, p. 16). A substituição 

de seres humanos por artefatos remotamente controlados incentivará as soluções 

militares para os conflitos. Esse artifício garante o “sucesso no emprego da força, com 

menores custos e baixas, menores riscos políticos e maior impunidade aos 

agressores” (BRASIL, 2017a, p. 21). 

Outra inovação interessante é a impressão 3D, que garante economia de 

tempo, de espaço e de recursos, com a possibilidade de imprimir insumos próximo ao 

local de conflito. A principal vantagem da máquina de impressão denominada SLA86 

é sua capacidade de trabalhar com objetos de altíssima resolução. As impressoras já 

são capazes de trabalhar com fibra de carbono87. Essa manufatura aditiva produz 

peças tridimensionais, depositando camada por camada, proporciona economia de 

energia, limpeza e organização, além da redução de gastos. O ganho militar 

(operacional) é bastante evidente. Essa tecnologia reduz a quantidade de estoques e 

o tempo de manutenção do suprimento nos campos de batalha. Vale ressaltar que a 

impressão 3D fez o caminho inverso das inovações, ou seja, partiu do consumidor 

final para a pesquisa e desenvolvimento militar.88 Os exemplos de entregas dessa 

inovação são variados para meio civil: construção de casas, barcos e pontes89. No 

                                                             
86 A matriz de impressão 3D é a stereolithograph apparatus (SLA) (estereolitografia). Um laser é 

utilizado para solidificar uma resina líquida que vai sendo depositada na mesa de fabricação. 
87 Mais informações disponíveis em https://3ddata.com.br/impressao-3d-industrial-e-a-fibra-de-
carbono/ 
88 Mais informações disponíveis nos links: 1) https://www.tecmundo.com.br/impressora-3d/102546-
impressoras-3d-mudar-guerras.htm 2) 
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/10/barco-feito-pela-maior-impressora-3d-
do-mundo-passa-por-teste-na-agua.html 3) https://gizmodo.uol.com.br/casa-impressa-3d-franca-
primeira-com-moradores/ 4) https://pcworld.com.br/chineses-usam-impressoras-3d-para-construir-
ponte-em-apenas-18-dias/ 
89 US Army Research, desenvolveu um. RAMBO é um acrônimo para Rapid Additively Manufactured 
Ballistics Ordnance (Artilharia de Balística Rápida Fabricada Aditivamente, em tradução livre). A 
empresa Raytheon Missile Systems, norte-americana, divulgou em 2015 que já dispõe de quase todos 
os componentes de uma arma guiada usando manufatura aditiva, ou seja, motores de foguete, aletas, 
peças para sistemas de orientação e controle A empresa Uralvagonzavod em 2019, concluiu a 
fabricação do carro de combate T-90МС pela impressão em 3D. o Prodways Group, uma subsidiária 
do Groupe Gorgé, anunciou o pedido de duas impressoras 3D ProMaker P1000 pela Estrutura 
Integrada da Manutenção em condição operacional do Equipamento Terrestre para o Departamento de 
Engenharia. https://www.raytheon.com/news/feature/print-missile https://gizmodo.uol.com.br/lancador-
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campo militar, há vários produtos de defesa desenvolvidos por países com tecnologia 

avançada como os lançador de granadas de 40 (quarenta) milímetros (Figura 14) e a 

arma guiada90 dos EUA, o carro de combate (porém ainda sem arma) da Rússia e o 

Exército da França que conta com mais de 50 impressoras 3D. 

Figura 14: lançador de granadas de 40 mm 

  
Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/lancador-granadas-impressora-3d/ 

 

Dentre várias entregas, também pode-se citar, ainda, a usina completa de 

impressão 3D aerotransportada do Exército norte-americano91.  (Figura 15).  

 

Figura 15: Usina de impressão do Exército dos EUA aerotransportada modelo ExOne 

 
Fonte: Moussion (2021) 

 

A impressão em 3D e a conectividade com a internet estão sendo implantadas 

para revolucionar a logística militar. Entre outras coisas por exemplo, grandes 

                                                             
granadas-impressora-3d/ e https://www.weaponews.com/news/65351998-the-forum-army-2019-show-
printed-on-a-3d-printer-tank.html 
 
91 Moussion, Alexandre . ExOne développe une usine d’impression 3D mobile pour l’armée américaine. 
Primante 3D. 18Fev21. Disponível em http://www.primante3d.com/exone-container-18022021/ 
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instalações de armazéns se tornam desnecessárias quando peças podem ser 

impressas sob demanda e entregues em zonas de combate autônoma. Outro exemplo 

interessante vem da Força de Paz britânica no Sudão do Sul, que produz instalações 

sanitárias em algumas horas (KENKEL, 2019, p.15 e 17). 

Entretanto, na Amazônia Oriental, o uso de inovações está muito aquém das 

possibilidades. As condições fisiográfica por si só, servem de empecilho para algumas 

iniciativas. Por exemplo, o lançamento de fibra ótica subaquática (utilizando as calhas 

dos rios) fica sujeita às intempéries naturais. Outro fator que limita o emprego de 

tecnologias pode ser identificado pelo baixo nível sociocultural. Há duas situações que 

servem de exemplo nessa questão. Uma pela falta de mão de obra qualificada na 

região. A outra pela depreciação de patrimônio. Alguns habitantes locais danificam 

subestações de junção de fibra ótica, por simples vandalismo. Esse aspecto 

educacional, entre outros relacionados à cultura de inovação, será abordado na 

sequência. 

 

3.2.5 ANÁLISE SOBRE O PROCESSO DE INOVAÇÃO SOB A ÓTICA DO SISTEMA 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

Segundo estudo do Chefe do DCT, “as inovações capazes de impulsionar a 

economia, o desenvolvimento e a autonomia em setores estratégicos da área de 

Defesa de um país dependem cada vez mais de elevados investimentos em C, T&I, 

sobretudo na realização de pesquisa básica e aplicada, bem como em projetos de 

P,D&I”. O ciclo de maturação dos projetos estratégicos das Forças Armadas é longo 

e compreende a formação de pessoal especializado e a realização de “pesquisas 

pioneiras e o domínio pleno das capacidades de P, D&I e de produção dos sistemas 

e produtos de Defesa, particularmente das tecnologias críticas neles embarcadas” 

(SCHONS, PRADO FILHO, GALDINO, 2020, p. 29). 

O estudo segue considerando que, a existência de uma política de Estado é 

essencial para compensar as “falhas de mercado, visto que o retorno do investimento 

às corporações é incerto, lento e, muitas vezes, pequeno quando comparado aos 

benefícios trazidos à sociedade”. No caso da indústria de Defesa, “que produz para 
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um mercado monopsônico92 e cuja capacidade deve ser mantida e aperfeiçoada em 

proveito da soberania nacional”, esse quadro se agrava (SCHONS, PRADO FILHO, 

GALDINO, 2020, p. 30). 

Segundo os autores, os principais gargalos à inovação são: “ambiente de 

negócios, ambiente político, ensino (fundamental, médio e superior), infraestrutura 

geral, crédito para a inovação e vínculos com a inovação (tríplice hélice) ”. Os autores 

indicam, ainda, que o Sistema Nacional de Inovação do Brasil (SNI)93 brasileiro é 

“burocratizado, instável, ineficiente e inseguro, dificultando investimentos privados, 

sobretudo os de médio e longo prazo”. Diante disso, urge realizar planejamentos 

estratégicos priorizando políticas e ações que contribuam para solucionar os gargalos 

supracitados e criar condições favoráveis ao desenvolvimento da inovação no Brasil, 

sob pena de progressiva perda de competitividade e distanciamento da cadeia global 

de valor e de aumentar incessantemente o risco de o Brasil figurar no mundo 

globalizado como mero mercado e fornecedor de commodities, de recursos minerais 

e de produtos de pequeno valor agregado”. Um dos pontos mais preocupantes de 

estrangulamento é o de baixíssima qualidade dos ensinos médio e fundamental. “O 

Brasil possui produção científica abaixo da média mundial e muito menor do que a 

dos países inovadores. Em termos de patentes, o Brasil apresenta um desempenho 

bastante modesto” (SCHONS, PRADO FILHO, GALDINO, 2020, p. 31). 

A qualidade de ensino na Amazônia Oriental é deficiente. O último senso do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 94 reflete um quadro desolador no 

que diz respeito à qualidade, taxa de evasão e resultados de uma forma geral, no 

sistema educacional da região Norte. Essa realidade dificulta a germinação de um 

ambiente inovador. Ainda que esta barreira seja vencida, Schons, Prado Filho e 

Galdino (2020, p. 32) apontam outros aspectos que “dificultam o aproveitamento dos 

conhecimentos produzidos nas universidades para a concepção de novos produtos” 

que são “a burocracia excessiva e um ambiente de negócios pouco dinâmico e 

protecionista”.  

                                                             
92 Monopsônico é o dispositivo em que um comprador controla substancialmente o mercado em que 

atua, sendo o principal demandante de um determinado bem ou serviço. Com isso, esse comprador 
possui poder de mercado e pode influenciar no preço da mercadoria que será praticado nesse negócio 
em seu benefício”. https://www.suno.com.br/artigos/monopsonio/ 
93 SNI. Mais informações estão disponíveis no site:   https://codemec.org.br 
94 Estudo completo disponível no site https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases 
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Nesse contexto, Schons, Prado Filho e Galdino (2020) alertam para o sentido 

de urgência para reformas “visando automatizar e simplificar cobranças tributárias e 

procedimentos de abertura e fechamento de empresas, redução da burocracia e maior 

segurança jurídica para investimentos privados de médio e longo prazos”. Os autores 

citam exemplos positivos do Japão, Israel e Coreia do Sul, que iniciaram na década 

de 1980 a adoção de políticas públicas para desenvolver C,T&I e a base industrial, 

por meio da formação e atração de cientistas e engenheiros de alto nível, do 

fortalecimento da educação, da realização de programas de treinamento no exterior e 

da repatriação de talentos. Essa dinâmica fermentou a produtividade dentro da tríplice 

hélice e fomenta a cooperação com outros países.  

Os setores governamental e industrial e o meio acadêmico, voltados para a 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), devem ser priorizados e integrados de modo 

a contribuir para assegurar que o atendimento às necessidades de produtos de defesa 

seja apoiado em tecnologias críticas sob domínio nacional. Tais tecnologias são 

obtidas mediante estímulo e fomento ao setor industrial e ao meio acadêmico, de 

forma sinérgica (BRASIL, 2020c, p. 34).  

Os investimentos nos ensinos fundamental e médio, a valorização dos 

profissionais da educação e o incentivo à C, T & I transformaram, ao longo do século 

passado, também, as trajetórias de países como Finlândia, Singapura, Índia e China 

(SCHONS, PRADO FILHO, GALDINO, 2020).  

Outra trajetória de sucesso, mais antiga, é dos EUA, como desdobramento do 

New Deal95, com austeridade fiscal e tributária e significativos gastos públicos federais 

em pesquisa e desenvolvimento, se distinguindo no setor desde a década de 1950. A 

prospecção de inovação na área da Defesa e da Segurança Nacional é fortemente 

impactada pela dependência de estruturas políticas, econômicas e sociais arraigadas, 

pela falta de cultura de cooperação entre os atores principais do SNI e pela falta de 

percepção do conceito de soberania pela sociedade de um modo geral. Assim, a 

“ruptura do atual modelo torna-se imperiosa”, com a participação da sociedade 

brasileira em assuntos de Defesa e na área de C, T&I (SCHONS, PRADO FILHO, 

GALDINO, 2020, p. 35). 

                                                             
95 Informação disponível no site da Universidade de Harvard. 

https://scholar.harvard.edu/goldin/filter_by/new-deal-research 
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O EB contribui de forma consistente no sentido de provocar essa ruptura. A 

Força promoveu mudanças organizacionais, criando novas estruturas e processos. 

“Para impulsionar a inovação, destacam-se as tecnologias que integram a Era do 

Conhecimento e da 4ª Revolução Industrial, inteligência e prospecção tecnológica”, 

fortalecendo os vínculos entre academia, indústria e governo. Com este viés, foram 

criados o Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA) e a Agência de 

Gestão e Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro (AGITEC). Esses órgãos 

desenvolvem “metodologias para inferir sobre o alinhamento estratégico, por meio da 

avaliação do impacto de cada uma das tecnologias prospectadas nas capacidades 

pretendidas pelo Exército em médio e longo prazos” (SCHONS, PRADO FILHO, 

GALDINO, 2020, p. 35). 

O sistema de inovação de Defesa revê a metodologia para revelar as 

tecnologias críticas que podem ser negadas e as importadas que causam 

vulnerabilidades. Concomitante aos trabalhos de prospecção, “são mapeados os 

pesquisadores, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT), os 

startups e as empresas nacionais que possuem conhecimento nas tecnologias e áreas 

de interesse do EB”. A Força Terrestre também investe em gestão do conhecimento 

científico e tecnológico, destacando que o conhecimento tácito prepondera. Nesse 

caminho, o EB estruturou o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), “cuja missão é 

proteger os ativos intangíveis gerados no âmbito da Instituição e de dinamizar o 

portfólio desses ativos, que desenvolvem sofisticadas tecnologias genéricas e duais 

de alto valor agregado”. O Exército poderá colaborar ainda mais com o “crescimento 

econômico e a geração de empregos, mediante a externalização de tecnologias de 

base de sua propriedade intelectual”. Nesse caminho existem propostas de políticas 

públicas para o setor de inovação. A primeira é a priorização dos investimentos em P, 

D &I. “É essencial desenvolver metodologias de prospecção tecnológica para inferir 

sobre as tecnologias portadoras de futuro e coerentes com as aspirações nacionais”. 

A partir da geração de produtos possibilita “a internalização de tecnologias e fomento 

à pesquisa e ao desenvolvimento voltados à inovação”. Outra proposta é o 

fortalecimento e a interação entre todos os atores do SNI. A origem da expressão 

sistema de inovação, segundo Franco Azevedo (2013, p. 55) remonta à década de 

1980, divulgada por Chris Freeman em 1987, entre outros autores. “Freeman ampliou 

a discussão, definindo o conceito de SNI como um “conjunto de instituições públicas 

e privadas, cujas atividades e interações contribuem para a criação, avanço e difusão 
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das inovações tecnológicas de um país”. (SCHONS, PRADO FILHO, GALDINO, 2020, 

p. 35). 

O sistema setorial de inovação do setor de Defesa é indissociável do SNI 

brasileiro. O setor de C, T&I destacou-se como indutor prioritário para impulsionar o 

ambiente de inovação nacional. Após o fim da Guerra Fria, quando o mundo passou 

a conviver com novos tipos de ameaças, o Departamento de Defesa dos EUA 

introduziu o conceito de “transformação de defesa” (AZEVEDO, 2013, p. 20). 

Com esse viés, o EB iniciou o seu processo de transformação, tardiamente, 

por volta de 2009, desencadeando “esforços para aumentar a sua capacidade de 

realizar prospecção tecnológica e alinhamento estratégico”.  

Azevedo (2013, p. 385) defende o conceito de implementar “mudanças 

significativas na forma de organizar, preparar e empregar o poder militar para as 

operações de guerra”. Essas mudanças são “inspiradas em teorias e práticas 

consagradas no mundo. As ações do Exército estão em andamento e envolvem 

inclusive mudanças organizacionais, como a criação de novas estruturas”. A criação 

do CMN, como uma inovação doutrinária, se enquadra nesse conceito.  

Ainda assim, Azevedo (2013, p. 20) afirma que “o sistema de inovação do 

setor de Defesa, formalmente estabelecido, é fragmentado e desarticulado, 

produzindo, quando muito, inovações incrementais”. Schons, Prado e Galdino (2020, 

p.41) apontam para a necessidade de estabelecer procedimentos para a obtenção de 

dados acerca dos fluxos de conhecimento que ocorrem entre as instituições no 

processo inovativo e efetuar o mapeamento dos ambientes de inovação para 

identificar os envolvidos e suas inter-relações. Há uma conjugação de outros fatores 

que levam os autores a considerar “inócuo, por exemplo, aumentar a oferta de 

engenheiros se não há mercado para absorvê-los; aumentar a quantidade de patentes 

se elas não são negociadas; ou prever o uso compartilhado de infraestruturas 

laboratoriais públicas em um ambiente em que impera insegurança jurídica”.  

Outra proposta de Schons, Prado e Galdino (2020, p.42) é denominada de 

“Encomenda Tecnológica Governamental Eficiente”. Mais uma vez, a experiência 

norte-americana serve de modelo bem-sucedido. Os Estados Unidos regulamentaram 

as aquisições federais por intermédio do Federal Acquisition Regulation (FAR), que é 

o reconhecimento da “política de compras do governo norte-americano de que certas 

aquisições são permeadas pela subjetividade e pelo impacto econômico e social, a 

exemplo daquelas voltadas à P, D &I”.  
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Entendendo a relevância do desenvolvimento tecnológico, essa 

regulamentação trata de maneira diferenciada os processos de aquisição que 

envolvem “risco, alta complexidade e assimetria de informações”, muitas vezes 

desconsiderando o menor preço. Diferente da legislação brasileira, que usa “critérios 

rígidos, prévios e concernentes ao objeto contratado” (SCHONS; PRADO; GALDINO; 

2020, p. 42). 

Segundo O’Neill (2011), economista inglês, chairman do banco Goldman 

Sachs, consultor de finanças e criador da sigla BRICS, o Brasil quase ficou de fora do 

grupo, mas hoje tem bons indicadores. O economista escreveu, em 2011, o livro “The 

growth map – economic opportunity in the Brics and beyond (“O mapa do crescimento 

– oportunidades econômicas nos BRICS e além”), apostando que o Brasil deveria 

estar entre as cinco maiores economias mundiais nas próximas décadas (até 2050). 

Apesar dessa projeção não apresentar sinalizações claras nesse caminho ainda, o 

País dispõe de vários aspectos promissores. Essa visão é corroborada por Azevedo 

(2013, p. 49), ao citar que há boa disponibilidade de indústrias com viabilidade 

tecnológica, particularmente da BID, que precisam respaldar sua evolução em 

políticas públicas consistentes e saber “quais os equipamentos que elas irão 

necessitar para desempenhar seu novo papel na guerra do futuro”  

Com base nas análises realizadas, será apresentada uma proposta de 

mapeamento de “guerra do futuro”. 

 

3.2.6 MAPEAMENTO DA “GUERRA DO FUTURO” (2020-2039) 

 

De todo o cenário exposto, a tarefa de mapear possíveis conflitos a longo 

prazo continua complexa, porém agora parte-se de referências teóricas que permitem 

realçar algumas tendências do sistema. Rocha Paiva (2015, p. 116) tem um discurso 

provocativo ao ponderar sobre a vigência de um “neoimperialismo, que é fruto da 

globalização assimétrica e, também, uma resposta à perda da liberdade de ação e ao 

custo político e financeiro para se exercer o imperialismo à moda antiga”. O autor 

considera que é mais compensador para uma grande potência, atualmente, controlar 

territórios por influência “política, econômica, financeira, industrial e científico-

tecnológica (C,T&I), bem como garantir o acesso a recursos e posições 

geoestratégicas em escala global” (soberania limitada). 
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Nesse caso, o órgão regulador deveria ser a ONU, porém, a ASPLAN aborda 

suas fragilidades, considerando a possibilidade do enfraquecimento daquela 

Organização, que gradualmente perderia poder para organismos regionais, devido ao 

incremento das rivalidades interestatais. Por outro lado, uma política mais 

“isolacionista”, por parte dos EUA, como sua saída do Trans-Pacific Partnership (TPP 

- Parceria Transpacífica)96, poderia impactar a “ordem mundial”, em curto e médio 

prazos, pela combinação de variações políticas, econômicas e mesmo psicossociais, 

sobre atores globais mais proeminentes como a União Europeia, Japão, BRICS e a 

própria ONU (BRASIL, 2017a, p. 16).  

No Brasil, a ASPLAN prevê que as atuais demandas das Forças Armadas, a 

defasagem tecnológica e os laços econômicos, políticos e militares entre os maiores 

compradores e fornecedores de sistemas de defesa provavelmente manterão a 

indústria brasileira com as capacidades ora existentes, com avanços setorizados, 

sem, contudo, conseguir abrir novos mercados que lhe permitam se autofinanciar e 

se desenvolver na direção da autossuficiência. Suas vendas continuarão dependentes 

de fornecedores estrangeiros de componentes e as Forças Armadas deles 

dependentes (BRASIL, 2017a, p. 36). 

A abordagem realizada por Rocha Paiva é consoante com as propostas 

visualizadas nesta obra. Em paralelo, como análise de um conflito de alta intensidade, 

imagina-se que a vantagem estratégica para forças oponentes deve se concentrar nos 

complexos industriais da região Sudeste, sufocando a capacidade de suprimento de 

bens para a região Norte. 

Partindo desse pressuposto, parece razoável considerar que as políticas 

governamentais de estímulo à instalação de indústrias na região Norte, como 

ambiente de progresso, defendidas por Bertha Becker e pelo General Villas Boas, 

agregam vantagem estratégica, na medida em que reduzem a concentração industrial 

da região Sudeste e ainda encontram respaldo nas análises dos generais Schons, 

Prado e Galdino, com a criação de um ambiente de prospecção na região. 

Na sequência do mapeamento, é possível que as ameaças que se visualizam 

como mais prováveis, a longo prazo, são ações de inimigos híbridos, com capacidade 

convencional e modo de atuação assimétrico, de forma irregular ou ainda, simétrico 

mesmo, mas tendo as duas capacidades, que empregue, tanto o modo convencional, 

                                                             
96 Abordagem anterior realizada na página 68. 
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como também a possibilidade de atuação assimétrica. O agente adverso deve 

combinar essas possibilidades. O ambiente amazônico já convive, em certa medida, 

com esse tipo de situação. O Exército cumpre missões interagências visando reduzir 

seus efeitos, evitando que conflitos locais se tornem exponenciais a ponto de servirem 

de gatilho para ameaças externas mais robustas. Entende-se que ações dos governos 

locais, e federal, podem ter mais consistência, como contenção de danos.  

Outro aspecto a considerar é que, em razão da evolução tecnológica, um país 

que hoje não é identificado como ameaça, poderá se tornar ameaça e pode ser 

oriundo de Estados em conflito, ou atuando no ambiente da rede mundial de 

computadores, que interfere no contato humano entre duas posições. 

Com esse propósito, as forças adversas devem utilizar a propaganda por 

meios de comunicação em massa e difusão de ideias binárias. Nesse caso, a noção 

de vitória e derrota pode ficar turva, ou seja, uma Força pode ganhar o combate, em 

termos militares, mas o país pode perder, politicamente. Deve crescer de importância, 

então, a construção da narrativa, que, no conflito, será mais complexa e difícil de ser 

conduzida. A recente questão, em 2020, com diversas críticas internacionais sobre as 

queimadas na Amazônia, são exemplos eloquentes desse cenário. A interação com a 

sociedade e o convencimento da opinião pública passa a ser vital. Associar todos os 

grupos existentes na Amazônia, que inclui, entre outros, índios, garimpeiros e 

agricultores, é uma tarefa árdua. Ao mesmo tempo, a desinformação terá um papel 

ainda mais relevante nos engajamentos, que podem sair do campo político e atingir 

os níveis operacionais dos conflitos, uma vez que atinge o cerne das ações, ou seja, 

“Comando e Controle”. Assim, o conflito passará a ter sempre uma aproximação 

multidomínio e será necessário que a Força Terrestre busque a saturação, a 

intoxicação no sentido de atividade militar e não intoxicação por agentes, e a 

interferência sobre o adversário agindo nos seus sensores de maneira exatamente a 

dificultar sua capacidade de obtenção de dados e informação.  

O adversário poderá, em consequência, ser mais ágil, mais flexível e 

adaptável, principalmente quando se trata de forças convencionais. Atualmente, por 

exemplo, o narcotráfico na Amazônia utiliza embarcações com blindagem resistente 

à projéteis de calibre .50 (ponto cinquenta). Portanto, as mudanças tecnológicas vão 

atingir os princípios de emprego das Forças, como a manobra de fogo e movimento, 

remanescente do século XX, deve sofrer influência das novas possibilidades 
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tecnológicas, uma vez que as Forças vão ter que ficar mais dispersas, em razão, 

principalmente, da precisão dos ataques.  

O gap doutrinário pode dar espaço para o surgimento de capacidades civis 

que podem apresentar qualidades tecnológicas que superem atributos tipicamente 

bélicos para fazer face às ameaças, podendo substituir pessoal militar em 

determinados setores de defesa, principalmente no campo da C,T&I. Assim, parcela 

do conflito, poderá ser deslocada do domínio classicamente militar para esse domínio 

civil, com capacidade de Defesa.  

Kenkel (2019, p. 17) assevera que o sistema de recrutamento na Europa já 

mudou, considerando mulheres e até mesmo estrangeiros com conhecimento 

tecnológico importante. A integração civil e militar para fazer face à guerra deverá ser 

conduzida desde o tempo de paz, de forma que as ameaças poderão surgir de forma 

muito rápida. Isso vale para o ambiente amazônico, ou seja, a comunidade civil deve 

estar engajada com os anseios legítimos nacionais. 

Outro ponto de abordagem é que os níveis hierárquicos de decisão tenderão 

a ser achatados, menos verticalizados, exatamente pela facilidade de comunicação e 

por essa transparência do campo de batalha. É interessante notar que 

desenvolvimento de capacidades inovadoras exigem criatividade e o modelo 

hierárquico e altamente disciplinador das Forças Armadas inibe a germinação da 

capacidade criativa. Essa dicotomia deve ser analisada num curto prazo pelo Exército. 

Discorrer sobre novas tecnologias sem combinar uma estrutura logística de 

apoio fica inimaginável. Contudo, após todas as considerações acima e o 

mapeamento realizado, é importante salientar que a “integração da logística e C,T&I 

é muito incipiente. Ela não é uma realidade”, conforme pondera Azevedo (2013, p. 

206) em sua obra. Com o intuito de conectar esses dois setores, este estudo inicia a 

análise dos possíveis conflitos na área do CMN e a logística de apoio. 

 

3.2.7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES   

 

Da análise da possível “guerra do futuro”, mesmo que pouco provável, o 

cenário de conflito na área da Amazônia Oriental ganha peso, entre outros fatores em 

razão do acesso à região amazônica ser mais viável pela foz do rio Amazonas. Na 

hipótese de presença da OTAN e proximidade da IV Frota dos Estados Unidos na 
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Flórida97, a defesa do território brasileiro tem que começar no Oceano Atlântico, “no 

sentido de desgastar ou neutralizar uma esquadra inimiga longe do litoral, impedir o 

desembarque de forças e o estabelecimento de bases inimigas” na Guiana Francesa. 

Rocha Paiva (2015, p. 124) considera que a manutenção da foz seria um “trunfo” para 

um potencial agressor, que teria de “impor condições de soberania limitada”. O autor 

argumenta que, para o “neoimperialismo, o controle das riquezas ou a possibilidade 

do uso estratégico-militar de um território são menos custosos e problemáticos do que 

a sua ocupação e gestão direta, que devem ficar com o país detentor” (ROCHA 

PAIVA, 2015, p. 124). 

Em certa medida, as análises da ASPLAN vão ao encontro dessa abordagem, 

ao fazer ilações sobre a redução de custos operacionais e adaptabilidade ao aspecto 

logístico, em razão da independência em relação principalmente à geração de 

energia. O documento considera que “a utilização de energia sustentável e não 

agressiva ao meio ambiente poderia atenuar conflitos, tendo em vista as catástrofes 

ambientais, sociais e econômicas que evitaria” (BRASIL, 2017a, p. 17). 

A tecnologia voltada à produção de energia sustentável, no caso da 

Amazônia, principalmente solar, poderia ser utilizada em sistemas logísticos “visando 

baixar custos e ampliar capacidades pela diminuição do esforço necessário ao apoio 

em operações militares”. Os sistemas sustentáveis diminuirão os custos de 

manutenção de OM, principalmente os PEF, que “dependem de combustível 

transportado por barcos e aeronaves para alimentar seus geradores”. Os sistemas 

logísticos militares poderiam se beneficiar de “programas governamentais e/ou 

estabelecer parcerias com empresas privadas, no sentido de desenvolver sistemas 

de geração de energia sustentável”, com aplicações civis (BRASIL, 2017a, p. 44).  

A partir do próximo capítulo, serão estudados os temas de interesse da 

logística militar terrestre, vigente e prevista, para dar suporte às inovações que se 

apresentam e possíveis conflitos. 

 

 

 

                                                             
97 Frota da Marinha dos Estados Unidos responsável pelos navios, aviões e submarinos da Marinha 
dos EUA operando no Mar do Caribe, e os Oceanos Atlântico e Pacífico ao redor da América do 
Sul e Central. Reativada em 2008 até o presente. Disponível em https://www.navy.mil/US-NAVAL-
FORCES-SOUTHERN-COMMAND-US-FOURTH-FLEET/ 
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3.3 SEGUNDA CONCLUSÃO PARCIAL 

 
Com base nos artigos e documentos consultados, as tendências da 

geoeconomia sugerem que os interesses econômicos interestatais, agravados pelas 

tensões sino-americanas, alimentem tensões no entorno estratégico brasileiro. Esse 

cenário é corroborado pelo estudo da ASPLAN, que, embora identifique como pouco 

provável a ocorrência de um conflito convencional, não descarta a premente 

necessidade de robustecimento do poder defensivo brasileiro. 

O estudo da ASPLAN também sinaliza como vulnerabilidade o baixo aporte 

de recursos para o setor de defesa nacional proporcionalmente à grandeza do País. 

Autores como Pascal, Pereira e Rocha Paiva sinalizam mais claramente a 

possibilidade de intervenção na região da Amazônia Oriental, o que potencializa as 

vulnerabilidades defensivas. 

Somam-se a isso, as carências de algumas capacidades no setor de C,T&I, 

conforme o estudo do DCT (Generais Schons, Prado e Galdino), o que força o País a 

costurar acordos de cooperação e multilateralidade. Em que pese, o Brasil se situar 

entre as vinte maiores potências militares no mundo, o conjunto de óbices 

apresentados classificam o poder dissuasório ao nível de potência média, o que 

sugere a adoção de parcerias e cooperações, principalmente no entorno estratégico 

sul-americano. 

Uma combinação de fatores faz crescer a necessidade de o Brasil investir em 

C, T & I, com uma ótica mais focada para a Defesa: a demanda por recursos naturais, 

alimentos e energia; a boa disponibilidade destes bens na Amazônia; a crescente 

dimensão bélica chinesa, entrando em choque com interesses norte-americanos; o 

envolvimento de países da OTAN, além de Índia e Rússia (potências nucleares) e a 

fragilizada atuação da ONU para a solução de conflitos. 

Nesse espectro de incertezas, o surgimento de inovações serve de 

ingrediente adicional e seu uso é uma realidade sem volta. A dependência do espaço 

cibernético e virtual deve ser encarada como forma vital dos Estados sobreviverem, 

promovendo a proteção e o bem-estar social. Neste diapasão, a fórmula empregada 

com sucesso por países com alto grau de desenvolvimento tecnológico é a da “tríplice 

hélice”, conjugando academia, indústria e Governo. Lembrando que a BID tem o 

núcleo consolidado na região Sudeste.    
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Interessante despontar que a redução de custos por meio de C, T&I, pode ter 

vários reflexos. Um deles diz respeito aos sistemas de dessalinização e irrigação, 

abastecendo áreas desérticas e tornando-as agricultáveis, atenuando, assim, a 

possibilidade de escassez global de água e alimentos” (BRASIL, 2017a, p. 16). 

Seguindo esse fio lógico, a proximidade da Amazônia Oriental com possíveis áreas 

agricultáveis do Nordeste, em adendo ao espaço já consolidado do Centro-Oeste, 

pode aumentar ainda mais a balança comercial do agronegócio brasileiro, com 

escoamento de produção pelos portos da foz do rio Amazonas. Isso reforça a 

imperiosa afirmação de uma defesa territorial robusta para proteger recursos naturais, 

focos de produção de bens e necessidades básicas e todo seu fluxo logístico. 

Nesse caso, com a eleição pelo EB da região amazônica como uma das 

principais hipóteses de emprego, a fisiografia remete à ideia central de suscitar na 

nuclearização de uma tríplice hélice mais próxima fisicamente. Por um lado, o EB vem 

transformando o planejamento estratégico em ações concretas respaldando a 

presença do Estado no entorno amazônico. Mas, na contramão, a BID mesmo 

concentrada na região Sudeste, é sôfrega por não contar com todo aparato ideal para 

ajustar sua pauta de exportações ao tamanho do Brasil. Seria interessante aumentar 

a participação da BID na região metropolitana de Belém, São Luís e Macapá, 

aproveitando todos os incentivos fiscais vigentes. Nesse caso, o esforço conjunto de 

governos municipal, estadual e federal deve promover o desenvolvimento da 

infraestrutura, aproveitando a disponibilidade de recursos e os eixos naturais de 

escoamento pela foz do rio Amazonas, para ganhar o Oceano Atlântico e o Caribe, 

reduzindo custos logísticos. 

A terceira hélice diz respeito ao ensino, à pesquisa aplicada e ao fomento de 

inovações. Atualmente, os índices educacionais na Amazônia Oriental disputam entre 

os piores do ranking nacional. Ao mesmo tempo em que esta seria uma ótima 

oportunidade para melhorar estes índices, e na sua esteira os índices de 

desenvolvimento humano (IDH) regionais. A adoção de medidas seria benéfica para 

alcançar êxito, a exemplo de países asiáticos que impulsionaram seu nível de P, D & 

I, investindo em educação. Uma proposta que vai ao encontro dessa aspiração seria 

aproximar a academia militar tecnológica, ou seja, implantar um núcleo do IME, 

prioritariamente, em Belém, mas em momentos subsequentes, também em São Luís, 

Macapá e Marabá, como polos desenvolvedores de projetos de forma mais cerrada 

do local de grande interesse defensivo do País. 
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Por fim, é interessante notar que existe um hiato entre C, T&I e logística. O 

braço logístico do CMN está mais afeto às atividades primárias que visam dar 

condições básicas de sobrevivência para militares, principalmente na “ponta da linha”. 

É uma tarefa hercúlea conciliar as necessidades logísticas para as condições 

precárias atuais e visualizar cenários futuros, onde as inovações já são uma realidade, 

como ataques cibernéticos, uso de drones, robótica, VANT, dentre outros. 

Para todo cenário apresentado, é fundamental destacar a disponibilidade de 

fontes energéticas, seja por meio solar ou hidráulico, as reservas devem ser 

expandidas e preservadas. 

Apesar das dificuldades, é necessário discutir a respeito de exercícios 

logísticos que envolvam apoio às manobras de fronteira numa situação de conflito, 

mesmo que a possibilidade de eclosão seja remota, afinal, o aforismo “se desejas a 

paz, prepara-te para a guerra”, permanece atual quando se analisa a competição 

geopolítica entre Estados e suas principais tendências.      
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4 INOVAÇÃO LOGÍSTICO-MILITAR NA REGIÃO AMAZÔNICA ORIENTAL: 

CONTEXTUALIZAÇÃO DOCUMENTAL E PERSPECTIVA DE AUTORIDADES EM 

CONDIÇÃO DE CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. 

 

4.1 CONTEXTO E MÉTODO 

 

Conforme análise levada a termo nas seções anteriores, pode-se constatar 

que os interesses econômicos, em particular os que envolvem riquezas amazônicas 

devem prevalecer por, pelo menos, mais vinte anos. O Brasil, pelas dimensões de 

território, população e economia, está entre as dez maiores potências envolvendo 

esses quesitos, além de se tratar de um produtor e exportador de produtos 

agropecuários. Nesse ínterim, a Amazônia ganha cada dia mais destaque no cenário 

internacional. Enquanto alguns ambientalistas e chefes de Estado utilizam o 

argumento da expansão da fronteira agrícola brasileira como processo destrutivo do 

bioma, os estamentos de governo avançam com o desenvolvimento sustentável da 

região, que depende, forçosamente, de técnicas inovadoras para dar suporte aos 

inúmeros desafios.   

Assim, os interesses interestatais ainda devem reger as relações 

internacionais e a Defesa Nacional, como premissa básica de soberania, deve estar 

estribada na doutrina de combate convencional, devidamente ajustada às mudanças 

ditadas pelas inovações tecnológicas (e doutrinárias, por conseguinte).  

Dentre os inúmeros desafios, os processos logísticos e a manutenção da 

soberania estão na pauta do arcabouço defensivo nacional. O atendimento das 

demandas passa pela determinação das três fases das operações logísticas. A 

primeira, determinação das necessidades que deve responder às perguntas “o quê, 

quanto e para quem? ” A segunda, obtenção, cujas questões básicas são “onde e 

como obter? ” Por fim, a distribuição que deve responder “como, para quem, quando 

e onde? ” (BRASIL, 2018a, p. 13). 

Mas os processos logísticos são complexos. Em período de crise, as 

incertezas e dinâmica fluida intensifica as dificuldades. A logística obedece a 

princípios que dizem respeito a um planejamento dinâmico: objetividade, 

continuidade, flexibilidade, economia de meios, segurança, controle, prioridade, 

oportunidade, unidade de direção, coordenação, interdependência e simplicidade 

(BRASIL, 2018a, p. 15).  
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A aplicação desses princípios e os treinamentos em tempo de paz devem ser 

perseguidos com obstinação, lembrando que, “em situação de normalidade ações de 

logística ou de preparo de mobilização são executadas por meio de aplicação de 

recursos orçamentários, respeitando-se as leis de mercado” (BRASIL, 2018a, p. 18). 

Portanto, a doutrina está aderente aos princípios de disputa por poder e riqueza 

debatidos na primeira parte deste estudo, sob a ótica de autores como José Fiori, 

Gilpin e outros. 

Tendo em vista as dificuldades existentes em um país de dimensões 

continentais e restrições orçamentárias, como o Brasil, há necessidade de 

concentração de esforços de todas as funções logísticas, desde o tempo de 

normalidade. Por outro lado, considerar a ocorrência de conflitos convencionais, ainda 

que seja uma opção remota, é fulcral para os planejamentos e exercícios militares 

decorrentes, de acordo com análises já realizadas sobre disputas de poder e riqueza 

e cenários prospectivos. Na esteira, a logística militar terrestre deve acompanhar 

essas evoluções. 

Portanto, na sequência, nesta seção analisa-se a logística operacional do 

CMN e as previsões disponíveis no LBDN (2016), PND (2016), END (2016) e ASPLAN 

(2017) convergindo para gargalos logísticos e inovações presentes. Além dos 

referidos documentos, e, com o intuito de referendar os objetivos propostos por esses 

documentos, foram utilizadas pesquisas com autoridades em condição de Chefia ou 

assessoramento de alto nível.  

Levando em consideração que a abordagem qualitativa tem capacidade de 

incorporar o significado e a intencionalidade da dinâmica social, sendo possível captar 

níveis mais profundos da investigação, que não podem ser traduzidos em dados 

estatísticos, foi trazida a termo uma investigação qualitativa exploratória, de estrutura 

interpretativa, que toma como estratégia de pesquisa o estudo de caso. Essa 

abordagem utiliza, como método de coleta de dados, o questionário semiestruturado, 

e como método de análise de dados a análise descritiva (CRESWELL, 2014). 

 

4.1.1 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS E AMOSTRA 

 

Na medida em que este estudo exploratório se propõe a investigar um desafio 

concreto, com finalidade prática, considera-se que esta dissertação traz contribuições, 

de certa maneira inéditas, até porque o CMN é o Comando Militar de área mais novo 
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(2013) e uma área ainda pouco explorada, em particular pela academia brasileira, 

principalmente ao se considerar projeções futuras. De forma intencional foram 

convidadas autoridades em condição de Comando, Chefia ou assessoramento de alto 

nível do MD, CMN, DCT, 8ª RM, AGITEC, CDCiber, COLOG e IME, considerando o 

nível de poder decisório ou assessoramento, incluídos por adesão espontânea. 

O convite para participar do estudo e o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) foi enviado por e-mail, bem como após aceite de participação da 

pesquisa foi enviado também via e-mail, o questionário semiestruturado (APÊNDICE 

B). Destaca-se que questionário foi elaborado com perguntas fechadas e abertas 

seguindo os modelos propostos por Bell (2014), Bell e Waters (2016) e Haguette 

(1992). As perguntas foram distribuídas em três blocos: inovações, logística e CMN, 

com base nos documentos disponíveis sobre o tema, particularmente a END, o Plano 

de Gestão do CMN, e as discussões realizadas na primeira e segunda etapas desta 

dissertação. 

As respostas das entrevistas foram incorporadas ao trabalho de forma 

analítica ou citação direta, mas com a expectativa de integrar as informações e os 

conhecimentos obtidos por meio bibliográfico. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De modo similar as outras seções da presente pesquisa, para melhor 

visualização do tema ao que se pretende informar no presente estudo, os resultados 

e discussão desta seção foram separados, elegendo cinco subtítulos, 

respectivamente: “o suporte logístico previsto atualmente para o combate 

convencional no CMN”, “a 8ª Região Militar”, “considerações sobre mobilização militar 

e os transportes na Amazônia oriental”, “perspectiva de autoridades em condição de 

chefia ou assessoramento” e “considerações sobre inovação e logística”, o que é 

exposto a seguir. 

 

4.2.1 O SUPORTE LOGÍSTICO PREVISTO ATUALMENTE PARA O COMBATE 

CONVENCIONAL NO CMN 

 

É pressuposto basilar que o apoio logístico militar esteja em condições de sair 

da situação de normalidade para uma situação de conflito, sem perder eficiência. Para 
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tanto, o planejamento e os exercícios devem ser constantes, principalmente em 

Operações conjuntas com as Forças Singulares (MB e FAB). 

Os campos de poder são complementares. É indissociável tratar de assuntos 

de Defesa sem cogitar sobre a saúde financeira do Estado, retomando a assertiva de 

Fiori (2008) que a acumulação capitalista se dá por meio do poder e da riqueza. Assim, 

os Estados criam um círculo virtuoso de produção, acumulação, maior população, 

maior excedente de produção e mais poder. Retornando ao tema proposto na seção 

anterior, com base nas figuras 12 e 13, da página 80, de baixo investimento brasileiro 

em Defesa, aliado à falta de capilaridade industrial, o fomento da BID se torna 

deficitário e limita ações de Defesa no arco Norte. 

O planejamento de mobilização nacional, por consequência, esbarra na 

dificuldade de balizar ações conjuntas com empresas civis, em caso de emprego real. 

A coordenação de mobilização das Forças Armadas é encargo do MD. As ações de 

mobilização balizam o planejamento logístico e a coordenação logística, no âmbito do 

MD, é encargo da Chefia de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(CHELOG). Já a condução da Logística Militar Terrestre é encargo do Comando 

Logístico e, no âmbito do CMN, a atribuição da logística militar está concentrada nos 

esforços da 8ª RM. 

 

4.2.2 A 8ª REGIÃO MILITAR 
“ Região Militar: Grande Comando territorial e administrativo da Força 
Terrestre, constituído de um comando e de organizações militares de 
natureza variável, que desenvolve, na área sob sua jurisdição, suas 
atividades nos campos do serviço militar, mobilização, equipamento do 
território, defesa territorial e apoio logístico, além de participar no 
planejamento e execução das operações relacionadas com a garantia da lei 
e da ordem” (BRASIL, 2009 p. R-10) 

 
A doutrina, organização e apoio logístico do CMN é realizada pela 8ª RM, a 

qual tem como missão síntese recompletar, alimentar, fardar, transportar e manutenir 

os equipamentos das OM daquele Comando, com ênfase no fornecimento de 

adequado padrão de bem-estar à família militar. 

O Comando da 8ª RM foi instalado em Belém em 1909, por força de Lei98, 

com a denominação de Quartel General. A região que abrangia Pará e Aricary (AP) 

tinha a denominação de 2ª RM. Em 1923, tomou a denominação de 8ª RM e, em 1956, 

foi criado o CMA e 8ª RM, com jurisdição sobre os elementos do Exército sediados 

                                                             
98 Lei nº 1860, de 4 de janeiro de 1908 
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nos Estados do Pará, Amazonas, parte de Goiás (ao norte de Porto Nacional), Acre e 

Rondônia. Com a transferência da sede do CMA para Manaus e a criação da 12ª RM, 

foi mudada a denominação para Quartel General da 8ª RM. Em 1992, a 8ª RM tomou 

a denominação de Comando Militar do Norte e 8ª RM. Em 1995, retornou à 

denominação de 8ª RM, com responsabilidade territorial nos Estados do Pará e 

Amapá, no Município de Imperatriz (MA) e em parte do Estado do Tocantins.  

A partir de 2013, a 8ª RM ficou jurisdicionada ao Comando Militar do Norte e 

sua constituição atual segue conforme a figura 16. 

 
Figura 16 - Organograma da 8ª RM. 

 
Fonte: 8ª RM (2020). 

 

A missão síntese da 8ª RM é: prover eficiente apoio logístico e administrativo 

às OM da área do Comando Militar do Norte (CMN), contribuindo para elevar o nível 

de operacionalidade do CMN, além de assegurar adequado padrão de bem-estar à 

família militar. Para cumprir sua missão, a 8ª RM tem em sua articulação: o 8º Depósito 

de Suprimento, o Parque Regional de Manutenção/8, o Hospital Geral de Belém e a 

Comissão Regional de Obras/8, todos sediados em Belém; o Hospital de Guarnição 

de Marabá e o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, em Santarém. 

Esse Batalhão de Engenharia pode ser estudado como embrião do 8º 

Grupamento Logístico do CMN. 

O Escalão Logístico da 8ª RM (Esc Log/8ªRM) coordena as funções logísticas 

com a finalidade de prover o apoio necessário tanto à condução das operações 

militares, quanto à manutenção da vida vegetativa. O Esc Log/8ªRM também é 

encarregado por integrar as diversas Diretorias do Comando Logístico, atuando como 

facilitador na obtenção dos recursos e itens de suprimento demandados pelas OM do 
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CMN. Para tal, emprega as Organizações Militares Diretamente Subordinadas 

(OMDS) vocacionadas às funções logísticas de suprimento, manutenção e saúde. 

Uma das principais atividades conduzidas pelo Esc Log/8ªRM é coordenar a 

função logística transporte, junto ao 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup), que é a 

OM encarregada de operacionalizar os transportes, utilizando ampla intermodalidade, 

integrando os modais rodoviário, aéreo e aquaviário, contando com apoio das Forças 

congêneres. 

Para cumprir todas as missões logísticas, o EB conta com apoio da Marinha, 

com uso das instalações da Base Naval Val de Cães, subordinada do 4º Distrito Naval. 

As atividades de transporte de suprimento pela via fluvial, são desenvolvidas 

principalmente pelo 8° Depósito de Suprimento (8° D Sup), utilizando o ferry boat 

Tenente Daniel Bazoli. 

Na mesma medida, “o apoio aéreo é fundamental para a execução da 

logística” para o CMN, mesmo nas áreas “que têm mais facilidade em empregar outros 

modais”. O emprego das aeronaves realiza “as ligações de comando, o transporte de 

suprimento e, ainda, a evacuação aeromédica” (BRASIL, 2016d p.25). A cooperação 

da FAB ocorre por meio da ALA 9, recordando que “O PEF de TIRIÓS só pode ser 

apoiado pelo modal aéreo” (BRASIL, 2016d p. 24) 

Os apoios ao Comando da 8ª RM também ocorrem no âmbito do EB. As 

atividades administrativas são coordenadas com a Base de Administração e Apoio do 

Comando Militar do Norte (B Adm Ap/CMN), OM implementada em abril de 2014, cuja 

criação objetiva a racionalização e o aprimoramento da administração, atividades de 

apoio, segurança, conservação e reparação das instalações. Dessa forma, agrega 

maior sinergia e racionalização do emprego dos meios destinados à função 

administrativa, atualmente existentes e a serem incorporados, na área do CMN e 

deixa a estrutura da 8ª RM mais leve para focar na logística militar, em particular o 

apoio para as duas Brigadas de Infantaria de Selva subordinadas diretamente ao 

CMN: a 22ª Brigada de Infantaria de Selva (22ª Bda Inf Sl) e a 23ª Brigada de Infantaria 

de Selva (23ª Bda Inf Sl).  

A 23ª Bda Inf Sl foi a primeira Grande Unidade da Amazônia Oriental, criada 

em 1976 e sediada em Marabá, com “a particularidade de ter sido assentada junto ao 

primeiro eixo rodoviário de integração da Amazônia Legal ao restante do país, a 

rodovia Belém-Brasília” (FRANCHI; BURSZTYN; DRUMMMOND, 2011 p. 30) e, 

atualmente, compõe a Força Estratégica do Exército Brasileiro. A Grande Unidade 
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tem sob sua responsabilidade uma área abrangendo os Estados do Pará, do 

Maranhão e parte do Tocantins (região do Bico de Papagaio). Tem como missão 

contribuir para ações de Defesa da Pátria, de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de 

apoio à política externa, ao desenvolvimento regional e bem-estar social. Para isto, é 

necessário preparar a Brigada, mantendo-a em permanente estado de pronto-

emprego. A 23ª Bda Inf Sl é completa, contando com quatro Batalhões de Infantaria 

de Selva, mais Esquadrão de Cavalaria de Selva (Esqd Cav Sl), um Grupo de 

Artilharia de Campanha de Selva (GAC Sl), bem como todos os apoios, incluindo um 

Btl logístico, que facilita a condução da instrução e adestramento das tropas. 

Figura 147 - Organograma da 23ª Bda Inf Sl. 

 
Fonte: CMN (2020). 

 

A Portaria Nº 1.182, de 5 de setembro de 2017, criou o Núcleo do Comando 

da 22ª Bda Inf Sl, com sede em Macapá (AP), com um dos principais objetivos de 

contribuir com a dissuasão extrarregional, reforça a presença militar, a capacidade 

operacional e melhora o gerenciamento administrativo do Exército na Amazônia 

Oriental (BRASIL, 2018d), com atuação na Área Estratégica Amazônia Legal, e 

vocacionado para a região Norte do País, particularmente para o espaço 

geoestratégico da foz do rio Amazonas, com sede na cidade de Macapá (AP), tem por 

missão a manutenção da soberania do Brasil na faixa de fronteira Norte da Amazônia 

Oriental. Para tanto, deve ter eficiência operacional permanente.  

A composição operacional da Bda inclui o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, 

sediado em Belém (PA), o 24º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em São Luís 
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(MA), o Comando de Fronteira Amapá e 34º Batalhão de Infantaria de Selva e a 

Companhia de Comando da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, ambos com sede em 

Macapá (AP). 

A Grande Unidade é apoiada pelo 8º Depósito de Suprimento (8º D Sup) e 

pelo Parque Regional de Manutenção/8 (Pq R Mnt/8), recebe os artigos de 

suprimentos indispensáveis à manutenção de suas atividades. 

As GU e as suas OM orgânicas devem estar em constante preparo e a 

mobilização militar decorrente, quando e se necessário, depende de forma intrínseca 

dos meios de transportes. 

 

4.2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE MOBILIZAÇÃO MILITAR E OS TRANSPORTES 

NA AMAZÕNIA ORIENTAL 

 

Diante da necessidade do País se antepor a uma agressão estrangeira, a 

expressão militar do Poder Nacional, será aplicada pelo Sistema Nacional de 

Mobilização (SINAMOB) e de seus subsistemas, “os quais fornecerão meios, recursos 

humanos, recursos logísticos e instrumentos legais ao Sistema de Mobilização Militar 

(SISMOMIL) ” (BRASIL, 2015b, p. 23). A mobilização militar, integrada à mobilização 

nacional, planeja, orienta e empreende atividades, desde a situação de normalidade, 

com recursos logísticos (pessoal, material, instalações e serviços) até a situação de 

conflito. Nesse caso, os recursos serão obtidos por intermédio do Estado, de acordo 

com o potencial nacional ou no exterior, a fim de capacitar a Força para enfrentar 

“situações de emergência, decorrentes de ameaças à soberania nacional, à 

integridade territorial ou aos interesses nacionais, dentro ou fora do território brasileiro, 

complementando as carências da logística militar” (BRASIL, 2015b, p. 23). 

A mobilização estratégica é uma tarefa árdua e deve ser trabalhada como 

exercício logístico em tempo de paz. As dificuldades logísticas na área de selva não 

permitem o desdobramento de um grande número de brigadas. A concentração de 

esforços deverá estar eixada em “localidades importantes; portos e campos de pouso; 

instalações críticas da infraestrutura estratégica; regiões de controle dos rios 

navegáveis, de estradas e locais de acesso à região de conflito; e outros acidentes 

pontuais” (ROCHA PAIVA, 2015, p. 139). 
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Em caso de mobilização, o apoio logístico desejável será desdobrado na área 

do CMN para Organizações Militares de outros Comandos Militares de Área, visando 

a “rapidez ao deslocamento estratégico”. Se houver muitas brigadas empregadas, 

algumas terão de trazer suas unidades logísticas, conforme os respectivos planos de 

campanha”. Em que pese a vultosa gama de recursos envolvidos nos exercícios 

desenvolvidos pela Força, Rocha Paiva (2015, p. 140) sugere o “adestramento em 

condições semelhantes às da guerra”, ou seja, aproximar o planejamento de 

exercícios logísticos do combate convencional. As Operações correntes, mormente, 

atuam na faixa de fronteira em conjunto com Agências, Polícias e outras Forças na 

vertente de combate a ilícitos, em situação peculiar de GLO. O ideal é planejar mais 

exercícios de combate convencional, que exigem esforço maior de mobilização e 

logística. De acordo com Rocha Paiva (2015, p. 140) “o apoio logístico, sempre que 

possível, e nos itens em que for viável, deve ser proporcionado na própria região para 

as tropas que venham de outras áreas, de modo a facilitar e dar rapidez ao 

deslocamento estratégico”. É importante que ocorram exercícios como Operação 

Ágata99, mas como sinaliza Rocha Paiva (2015, p. 140) o esforço maior é direcionado 

para ilícitos na faixa de fronteira e, assim, o número de exercícios “conjuntos de 

maiores efetivos em um quadro de defesa da Pátria, exatamente a missão principal 

das Forças Armadas,” ficam bem limitados (quase zero). 

A partir dessas premissas, é lícito indagar se a infraestrutura de transportes 

da Amazônia Oriental está adequada para a mobilização estratégica da Força 

Terrestre. No CMN, boa parte da logística é realizada por meio do modal rodoviário, 

seguindo-se pelo modal fluvial. Já o Pelotão Especial de Fronteira (PEF) de TIRIÓS 

só pode ser apoiado pelo modal aéreo. Para entender essa conjuntura, a seguir, será 

descortinada a situação dos transportes na área do CMN, por UF. 

O Amapá possui malha viária limitada, em parte pelo fato de ter mais de 90% 

(noventa por cento) de área preservada, com duas rodovias federais:  

a) a BR-156 com pouco mais de 800 (oitocentos) quilômetros, corta Santa 

Clara, Camaipi, Porto Grande, Tartarugalzinho, Beiradão Igarapé e Água Branca. 

Integra o projeto da Transguianense, que une as capitais dos Estados do Amapá e de 

Roraima, passando pela Guiana Francesa e dois países vizinhos, Suriname e Guiana. 

                                                             
99 Operação Conjunta das Forças Armadas Brasileiras em coordenação com outros órgãos federais e 

estaduais na faixa de fronteira da Amazônia para combater delitos transfronteiriços e ambientais. 
Disponível em http://www.eb.mil.br/operacao-agata 



121 
 
 

A rodovia termina na Ponte da Amizade entre Brasil e Guiana Francesa, a cinco 

quilômetros de Oiapoque. 

b) a BR-210, ou Perimetral Norte, tem em torno de 470 (quatrocentos e 

setenta) quilômetros, passa pelas cidades de Macapá, Porto Grande, Pedra Branca 

do Amapari e Serra do Navio, terminando na divisa do Estado com o Pará. Inúmeros 

trechos da via cortam Terras Indígenas (TI).  

Estes dois corredores estratégicos podem servir de suporte para 

desdobramento de Grandes Unidades de infantaria mecanizada, leve e de selva ou 

cavalaria mecanizada, com todos os apoios (artilharia, engenharia, comunicações e 

logística). 

O modal aéreo conta com o Aeroporto Internacional de Macapá, além de 

pequenos aeródromos e pistas de pouso. 

No Pará, a malha viária é mais diversificada, com 11.800 (onze mil e 

oitocentos) quilômetros de rodovias; 12.600 (doze mil e seiscentos) mil quilômetros 

de rios navegáveis e 257 (duzentos e cinquenta e sete) quilômetros de ferrovias. A 

principal ferrovia, Estrada de Ferro Carajás (EFC) tem quase 900 (novecentos) 

quilômetros de extensão, e “liga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do 

mundo, em Carajás, no sudeste do Pará, ao Porto de Ponta da Madeira, em São Luís 

(MA). Por seus trilhos, são transportados 120 (cento e vinte) milhões de toneladas de 

carga”. 100 

O Pará dispõe de vários aeroportos com pouca movimentação diária, mas o 

destaque fica para o Aeroporto internacional de Val de Cães. 

No Maranhão, o setor rodoviário é conformado pela Rodovia Belém-Brasília 

(BR-010) e pela Rodovia Transamazônica (BR-230). A malha ferroviária soma um total 

de 892 (oitocentos e noventa e dois) quilômetros de ferrovias e 110 (cento e dez) de 

ramal ferroviário. O complexo possui interligações com as Ferrovias 

Transnordestina101 e Ferrovia Norte-Sul (EF-151), entre Eliseu Martins (PI) e Estreito 

                                                             
100 Informações disponíveis no sites da Secretaria de Transportes dos Estados do Pará  

http://setran.pa.gov.br/site/Conteudo/20 e Amapá https://setrap.portal.ap.gov.br/ e Secretaria de 
Infraestrutura do Maranhão http://sinfra.ma.gov.br/ e da Vale 

http://www.vale.com/brasil/pt/initiatives/innovation/carajas-railway/paginas/default.aspx 
101 Ferrovia com início em Eliseu Martins (PI) até Salgueiro (PE), bifurcando aí em dois traçados: um 

em direção ao Porto de Pecém e o outro para Porto de Suape (PE). Há previsão de interligação com a 
Ferrovia Norte-Sul, a partir de Eliseu Martins (PI) até o município de Estreito (MA), fazendo conexão 
com a malha ferroviária que desce em direção ao sudeste brasileiro. Disponível em 
https://www.seinfra.ce.gov.br/2010/08/16/primeiros-50-km-da-transnordestina-comecam-nesta-terca/ 
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(MA). Além da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e a Ferrovia São Luís - Teresina. O 

Maranhão dispõe de três aeroportos de maior capacidade: o Internacional, de São 

Luís, a Base Aérea de Alcântara e o Aeroporto de Imperatriz.  

A estrutura portuária mais significativa é de Itaqui (MA) e do Terminal Marítimo 

de Ponta da Madeira (MA). Este último opera com oito viradores de vagões. Cada 

virador tem capacidade para descarregar 8.000 Ton/h (oito mil toneladas por hora). O 

processo de empilhamento atua em conjunto com a descarga. O empilhamento é 

realizado por meio de quatro empilhadeiras com capacidade de 16.000 Ton/h 

(dezesseis mil toneladas por hora). A área de estocagem é formada por treze pátios, 

com capacidade estática total para armazenagem de mais de sete milhões de 

toneladas de minério de ferro.  

Com essa estrutura, o Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (MA) é um 

atrativo estratégico militar importante. Devido à facilidade de acesso por via marítima 

que proporciona às áreas interiores da Amazônia brasileira, constitui-se o porto em 

importante área para a concentração estratégica de meios para um eventual emprego 

de tropas na região. Além disso, a ligação ferroviária até Marabá (PA) proporciona 

condições para um rápido desdobramento das tropas. O espaço possui áreas 

destinadas à manutenção preventiva e corretiva de vagões de minério, como as trocas 

de rodeiros, truques e molas. Também, há galpões para reparo de frota de veículos 

automotores e borracharia. Essas áreas, com adaptações, podem ser utilizadas para 

várias funções logísticas, principalmente manutenção.  

A EFC integra vinte e sete municípios. É o principal modal capaz de 

transportar grande volume de carga para o interior da região amazônica, e que por 

meio da integração com o modal marítimo, hidroviário e rodoviário é capaz de ligar 

regiões interiores ao Centro-Sul do país. Embora existam estruturas disponíveis, o EB 

não tem nenhuma coordenação com o transporte ferroviário e não utiliza seus troncos, 

ao contrário do que ocorre na malha rodoviária.  

O transporte realizado pelas rodovias para logística militar terrestre é 

coordenado pelo Estabelecimento Central de Transportes (ECT), OM sediada no Rio 

de Janeiro, vocacionada para este fim. O COLOG coordena oito missões regulares, 

conforme o Plano Geral de Transportes em quatro eixos: Amazônico, Norte, Nordeste 

e Sul, percorridos a cada semestre, conforme mostra a Figura 18. 
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Figura 18 - Plano Geral de Transporte da ECT. 

 
Fonte: COLOG (2019). 

 

O movimento de suprimentos das diversas classes, em cargas a granel, 

paletizadas, contentorizadas e conteinerizadas, inclusive cargas perigosas, como é o 

caso do transporte de munições (incluindo explosivos), numa área tão conturbada e 

de convulsão social pode se transformar numa vulnerabilidade. É necessário reduzir 

a burocracia, conforme já citado por Schons, Prado Filho e Galdino (2020) e simplificar 

os processos, sem descurar da segurança. Os entraves administrativos acabam por 

se traduzir em óbices. Segundo Franco Azevedo (2013, p. 49), a “Transformação da 

Defesa só é viável com a ruptura de alguns modelos tradicionais de administração e 

com a introdução de uma nova cultura organizacional que promova um ambiente 

adequado ao processo de inovações no setor de Defesa”. Por exemplo, o transporte 

que chega na região Norte passa por Marabá (PA), segue para Belém e retorna para 

Marabá após conferência e catalogação da carga para distribuição. Esse processo de 

melhoria fica mais visível ao identificar as distâncias entre localidades (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distâncias entre algumas cidades da região Norte 

 

Fonte: Carvalho e Silva Junior (2019 p. 6). 

 

Um dos objetivos deste estudo é verificar se o sistema logístico, seus gargalos 

e as ações necessárias para minimizá-los, ou solucioná-los, têm repercussão direta 

na Defesa da Amazônia Oriental. Com o fito de responder a essa pergunta, será 

utilizada como uma das referências, a Portaria Nº 019 (EB20-D-03.001), que foi 

aprovada pelo EME em janeiro de 2016, com o objetivo de otimizar a estrutura 

logística da região Norte. A Portaria foi elaborada por um Grupo de Trabalho que 

reuniu representantes de Órgãos de Direção Setorial (ODS) e C Mil A envolvidos.  

O documento identifica como “gargalos” para a logística regional os seguintes 

tópicos, específicos para o CMA, CMO e CMN: 

a) infraestrutura de transportes (rede rodoviária precária, sazonalidade dos 
rios, inexistência de portos, pistas de pouso em mau estado); b) baixa 
disponibilidade de horas de voo da FAB; c) carência de mão de obra 
especializada (motoristas e práticos); d) necessidade de revisão das cotas de 
suprimentos de Classe I, III e V (diretrizes locais); e) necessidade de aumento 
da capacidade de estocagem nas sedes dos Batalhões de Suprimento, 
Batalhões Logísticos e Bases Logísticas, Batalhões de Infantaria de Fronteira 
e dos PEF; f) melhoria na infraestrutura dos PEF: energia elétrica, água, 
esgoto e resíduos sólidos; g) manutenção de Próprios Nacionais 
Residenciais; h) necessidade de médicos especialistas (militares e civis) nos 
grandes centros regionais; i) comunicações de dados (internet); e j) 
necessidade de revisão de processos. (BRASIL 2016d, p. 25) 

 

Além dos “gargalos” elencados na referida Portaria, pode-se citar como óbices 

presentes no entorno estratégico da Amazônia Oriental, mas não foram citados de 

forma tácita na Portaria: rios encachoeirados, em particular o rio Oiapoque;  

necessidade de apoio da FAB para Tiriós (PA) e Clevelândia do Norte (AP); falta ou 

insuficiência de cartas náuticas precisas; variação de leito da rede hidrográfica e os 

riscos inerentes para a navegação; distância dos grandes centros produtores 

456 
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concentrados no Centro-Sul; carência de meios de transporte fluviais de média e 

grande capacidades e a influência do clima quente e úmido que interfere nas funções 

logísticas, em particular transporte e manutenção. 

A Portaria estabeleceu como prioridade de mobilidade, o transporte de 

suprimentos pelos modais fluvial e aéreo (BRASIL, 2016d p 26). E como prioridade de 

infraestrutura, o “aumento da capacidade de estocagem na cadeia logística e melhoria 

da condição de vida dos integrantes do PEF, sendo fundamentais: a energia elétrica, 

o apoio de saúde, o saneamento básico (água e esgoto) e o acesso à internet e outras 

necessidades” (BRASIL, 2016d, p 26). O resultado desse documento produziu 

quatorze objetivos com quarenta ações para otimizar a Logística no CMA, CMN e 

CMO, que estão disponíveis no Anexo “C”. Segundo Portella; Silva Lopes e Silva 

Junior (2021 p 27), o EB transporta os suprimentos por meios próprios, massivamente 

pelo modal rodoviário. O meio fluvial apenas em caso de inexistência ou restrição 

impeditiva nas vias rodoviárias. O Centro de Distribuição (CD) do CMN é o 8º D Sup, 

localizado em Belém. As principais OM a serem supridas estão nas cidades de 

Macapá (AP), Altamira, Santarém, Itaituba, Tucuruí e Marabá (todas do PA) e 

Imperatriz e São Luís no MA. A Figura 19 mostra as localidades a serem supridas e 

as rotas de suprimento utilizadas pelo 8º D Sup e pelo ECT, no eixo norte. 

Figura 19 - Principais rotas de distribuição de suprimentos pelo ECT e 8º D Sup. 

 
Fonte: PORTELLA, SILVA LOPES, SILVA JUNIOR (2021, p. 28). 
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A logística militar difere da civil por alguns aspectos. Um deles se refere ao 

que Portella; Silva Lopes e Silva Junior (2021, p. 28) chamam de “permanente estado 

de prontidão e o know-how adquiridos ao longo dos anos na realização do transporte 

de seus materiais específicos”. Esse passivo deve ser preservado, “mesmo em 

detrimento de se fazerem com maior custo logístico, uma vez que, em tempos de 

guerra, pode não haver operadores logísticos civis dispostos a transportar material 

bélico para as áreas de conflito iminente, sob o risco de morte”. 

Pode-se considerar que o Brasil tem uma pesada legislação que produz 

entraves administrativos, como a Lei n° 8666102, de licitações e contratos e inúmeras 

leis ambientais. Somam-se a isso, os gargalos de infraestrutura, em particular, os 

transportes, como ressaltam Carvalho e Silva Junior (2019, p. 2) que “há na região da 

8ª RM uma malha viária precária, que prejudica econômica e socialmente o 

desenvolvimento da região, afetando a soberania nacional”. Os gargalos que 

permeiam os níveis tático e operacional, como a dificuldade de acesso às OM de 

fronteira e a própria condução da vida vegetativa das OM na Amazônia podem se 

revestir de problemas nos níveis estratégico e até político, uma vez que evidenciam 

fragilidades nos objetivos traçados pelos documentos de mais alto nível (END e PND). 

Um exemplo peculiar dessa circunstância é a dificuldade de contratação de bens e 

serviços regionais, uma vez que a região Norte não dispõe da mesma gama de 

empresas e profissionais qualificados cadastrados na região Centro-Sul, conforme a 

catalogação no SISMOBIL. Essa demanda interfere nos processos licitatórios das OM. 

Por vezes, os certames licitatórios não conseguem registro de nenhuma empresa ou 

as empresas vencedoras têm base no Centro-Sul, decorrendo em dificuldade logística 

de entrega de bens e produtos ou demora. Esse gargalo interfere diretamente no 

sistema de mobilização militar regional e nacional.  

Esses óbices acabam impactando o nível estratégico e, em certa medida, a 

esfera política, pela interferência, em maior ou menor grau, no nível de 

operacionalidade e capacidade de mobilização da Força Terrestre. No trato das 

questões atinentes à logística, infraestrutura e mobilização, novamente identifica-se 

que as soluções passam pelas inovações, sejam materiais ou doutrinárias. 

                                                             
102 A Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 
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Citando o manual da ESG, “quando o Estado realiza ações de 

desenvolvimento no campo da logística nacional, como por exemplo, o fomento da P, 

D &I, nacionalizando os MEM, desenvolve, na mesma medida, o Potencial Nacional, 

relacionado à Mobilização e, consequentemente, fortalece o Poder Nacional.” 

(BRASIL, 2018b, p. 18) 

Conforme destacam Schons, Prado Filho e Galdino (2020, p. 28), na era da 

globalização, com a competitividade e as ameaças assimétricas, inovar torna-se 

fundamental para o “aumento da produtividade, do crescimento econômico e da 

autonomia em áreas sensíveis à Defesa Nacional”. Para criar um ambiente favorável 

à inovação, fortalecer a BID e intensificar a integração e a cooperação na tripla hélice, 

o Sistema de C, T & I do Exército Brasileiro (SCTIEx) passa por um processo de 

transformação.  

No caso das inovações tecnológicas, é fundamental que esses espaços e 

meios sejam aperfeiçoados para mobilização logística, para tanto, é interessante que 

o EB, por meio da estrutura do DCT, realize os estudos necessários para dotar a 

região de Pontos Logísticos de apoio tecnológico para emprego de impressoras 3D, 

salas computacionais de última geração, hangares para meios aéreos não tripulados, 

dentre outros artifícios, que possam conjugar a logística às demandas de C,T&I. 

Concomitante com essas medidas, os governos em todos os níveis devem qualificar 

mão de obra local para estar em condições de atuar em prol da Defesa nacional. 

A seguir serão apresentadas questões relacionadas ao estudo relacionadas 

aos Objetivos Estratégicos de Defesa. 

 

4.2.4 PERSPECTIVA DE AUTORIDADES EM CONDIÇÃO DE CHEFIA OU 

ASSESSORAMENTO 

 

Objetivando responder às questões basilares desta pesquisa, serão analisadas 

respostas das autoridades citadas e de assessores de alto nível. Os depoimentos dos 

participantes foram tabulados em planilha da ferramenta Excel e foram renomeados: 

os participantes com letras do alfabeto (A à L), e as respectivas 

instituições/departamentos/comandos de origem com cores.    

O primeiro questionamento está relacionado ao cenário previsto na PND 

(2016), e à avaliação sobre o ambiente de inovação na área da Amazônia Oriental 



128 
 
 

e as propostas para que o CMN possa estar mais ajustado às adversidades para 

o cenário até 2039. 

O participante “B” acredita que “as propostas de inovação na área da 

Amazônia Oriental ainda carecem de maior dinamismo. Percebem-se algumas 

iniciativas que contribuirão para o cenário desenhado”. Essa visão converge com o 

pensamento do participante “C”, que julga “razoável concluir que as pesquisas 

realizadas no CMN, pelo menos no âmbito nacional, não têm sido traduzidas em 

inovações”; é “imperioso estabelecer uma ampla Política Nacional de Inovação (PNI) 

para tirar o País dessa situação incômoda e arriscada, sobretudo no momento em que 

o conhecimento é o principal fator de produção”, lembrando novamente da tríplice 

hélice e do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SISDIA). “Além disso, 

foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica do EB (NIT EB)103 e, todas essas 

estruturas, encontram-se sob a égide do SCTIEx.”  

O participante “D”, do comando “Verde”, informou que a P,D&I na Amazônia 

Oriental é considerada um “eixo estruturante do desenvolvimento regional”. Os 

condutores são: no Pará, a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa 

(FAPESPA); no Amapá, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP); no 

Maranhão, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Maranhão (FAPEMA); e, em Tocantins, a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Tocantins (FAPT). As pesquisas buscam, em linhas gerais, “por meio de 

desenvolvimento regional sustentável, diminuir as desigualdades e a preservação do 

meio ambiente”. Não há pesquisas ou desenvolvimento de tecnologias voltadas para 

a linha de Defesa especificamente, havendo uma priorização nas inovações que 

buscam solucionar os problemas regionais de cada Estado. 

O entrevistado “D” considera que,  

“embora não se notem pesquisas específicas na área de Defesa, existem 
ações transversais com forte suporte das Forças Armadas, com destaque 
para o Projeto Amazônia Conectada, que visa expandir a infraestrutura de 
comunicações e levar internet à região amazônica, por meio de três 
quilômetros de redes óticas subfluviais. Atividade interministerial, sob 
coordenação geral do MD, com execução pelo Comando do Exército, e em 
parceria com os Ministérios das Comunicações e da C, T&I”. 

 

                                                             
103  As missões do Núcleo, entre outras, são: a responsabilidade pela gestão da Política de Propriedade 
Intelectual no âmbito do EB, nos termos da legislação em vigor; e interagir com instituições públicas e 
privadas, e NIT das demais Forças Singulares, para a geração de conhecimentos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (CT&I) em áreas de interesse do EB; 
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O Projeto Amazônia Conectada104 beneficiará os maiores municípios e 

localidades situados às margens de alguns dos principais rios. Outros, serão 

beneficiados por meio de projetos que se valem da interligação via satélite ou rádios 

de longo alcance. 

As respostas do entrevistado “I”, da instituição “Preta”, vão ao encontro das 

perspectivas abordadas até aqui neste trabalho, quando afirma que “a defesa de um 

país está diretamente ligada ao seu desenvolvimento, pois depende de suas 

infraestruturas instaladas, da manutenção das suas capacidades e do aprimoramento 

permanente de seus recursos humanos”. Acredita que “a defesa é atingida em sua 

plenitude quando se consegue proteger o seu povo, seu patrimônio, bem como o de 

permitir a busca dos interesses nacionais permanentes”. Ao citar que “a ocupação 

territorial é condição necessária para a defesa”, ratifica, portanto, a abordagem das 

teorias clássicas de disputas interestatais discutidas no Capítulo 1. Nesse sentido, o 

participante “I” entende que são necessárias ações para ocupar, fixar a população 

local, atrair investimentos e promover o desenvolvimento. Comungando com o 

pensamento de Bertha Becker e Villas Boas, é reafirmada a importância do 

compromisso de preservar o meio ambiente com desenvolvimento sustentável, sem o 

qual, “a exploração ilegal das riquezas e a degradação do ambiente ficarão mais 

acentuadas”. Nas palavras do entrevistado “I”, “o investimento em inovação nessa 

região aumentará o nível de desenvolvimento e bem-estar da população, contribuindo 

para o alcance de importantes vetores que balizam a defesa nacional: ocupação 

sustentável, desenvolvimento e aquisição de produtos de defesa. ” 

Assim, o participante “I” considera que “é possível desenvolver produtos de 

defesa partindo de projetos de caráter dual e a Amazônia Oriental é fértil em pesquisas 

de interesses nacionais, tais como energia, comunicações, segurança espacial e 

outras de igual importância”. O entrevistado “C” acrescenta a esses argumentos a 

ideia de que, em se tratando de inovação, “uma das principais ações que poderia 

auxiliar o entendimento do processo e uma contribuição do CMN (...) seria uma maior 

aproximação do DCT a fim de traçar sua estratégia de atuação neste campo”. E 

informa que “o COTER está buscando esta aproximação”. 

                                                             
104 Disponível no site https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/amazonia-

conectada-programa-vai-expandir-internet-com-tres-mil-km-de-fibra-otica 



130 
 
 

A segunda questão se refere à prioridade dada pelo Governo Federal 

para os investimentos em C, T & I aplicados a produtos de defesa de uso militar 

e dual, visando ao fortalecimento da BID e a autonomia tecnológica do País. E 

como esses investimentos podem alcançar a região da Amazônia Oriental.  

O participante “B” acredita que há “grandes oportunidades de melhoria nas 

interações dos setores acadêmico e produtivo” e enxerga como “uma necessidade 

que precisa ser executada com maior intensidade, a captação de informação de 

países do arco do conhecimento”. Para o participante “C”: 

“é essencial desenvolver metodologias de prospecção tecnológica para inferir 
sobre as tecnologias portadoras de futuro e coerentes com as aspirações 
nacionais. A partir da geração de produtos nesses setores intensivos em 
tecnologia, surgirão atividades correlatas dos fornecedores e prestadores de 
serviços que envolvem tecnologias avançadas, gerando o desenvolvimento 
de outros setores, fato que amplia as atividades econômicas nas quais o País 
consegue atuar, possibilitando a internalização de tecnologias e fomentando 
a pesquisa e o desenvolvimento voltados à inovação. É notório que o 
desenvolvimento de setores de alta tecnologia pode representar um trunfo 
para a inserção ativa do País no cenário geopolítico e econômico 
internacional. A priorização de investimentos governamentais, concentrando 
recursos em setores estratégicos que garantam o domínio de tecnologias 
sensíveis com grande potencial de gerar inovação, pode ocasionar mudanças 
no SNI. A escolha dos setores a serem fomentados precisa levar em conta a 
transversalidade das tecnologias, a fim de causar reflexos na maior 
quantidade de setores possível, de forma que as inovações geradas se 
constituam em um vértice da reindustrialização da economia nacional. Uma 
boa PNI precisa manter o seu foco no aspecto econômico, priorizando aquilo 
que possa efetivamente gerar um novo produto ou serviço com valor 
comercial, independentemente dos anseios pessoais de grupos que encaram 
a Ciência como um fim em si mesma”.  

 
O entrevistado “C” faz menções à importância da estratégia de 

financiamento e concentração de recursos em projetos com alto valor 

agregado. Decorre dessa perspectiva, a necessidade de “mapear os setores 

que têm potencial para se tornarem os impulsores do desenvolvimento 

econômico do País”. Esse pensamento é aderente às considerações 

apontadas pelo entrevistado “I”, que acrescenta o aspecto da sustentabilidade 

e o “entrevistado “D”, que estende a preocupação para dualidade de emprego 

de materiais, como fica explícito em sua fala: 

“a política de capacitação para obtenção de autossuficiência e independência 
em relação a outras nações que dominam o conhecimento de tecnologia. No 
caso específico da Amazônia, não só a região deve ser alcançada como pode 
se tornar fonte de fomento de iniciativas nessa área, até porque já possui 
centros de excelência (polo Industrial de Manaus-AM por exemplo). Além 
disso, a biodiversidade amazônica tem levado ao incremento de instituições 
e pesquisas de emprego dual autóctone com relativo sucesso e no âmbito 
nacional e regional, principalmente na área da biotecnologia. ”  
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Segundo o entrevistado “G”, os objetivos políticos e estratégicos “devem levar 

em consideração todas as possibilidades de emprego das Forças Armadas, o que 

englobaria o Teatro de Operações da Amazônia Oriental”.  Bem como “o escopo de 

atuação da BID, vislumbrando a possibilidade de aumentar essa Base por meio de 

P,D&I que vislumbre o emprego dual de novas tecnologias”. O DCT, por meio do 

SISDIA, “possui, dentre as diversas atribuições, a missão de promover o fomento à 

indústria nacional, visando ao desenvolvimento e à produção de sistemas, produtos, 

tecnologias e serviços de Defesa”. 

O respondente “G” acredita que:  

“esses investimentos poderiam ser realizados em qualquer região do país 
visando aproveitar as estruturas fabris e de pesquisa já existentes. Contudo, 
seria de suma importância que as necessidades da área de atuação do CMN 
fossem mapeadas para entender a real demanda em termos de produtos de 
defesa de uso militar e dual para a região, o que, de certa forma, acabaria 
fomentando investimentos na região da Amazônia Oriental. Considerando 
que, atualmente, o Brasil conta com uma ampla e complexa base tecnológica 
e industrial e que em diversas regiões do País podem ser identificados 
centros universitários de excelência e renomados institutos de ciência e 
tecnologia, a realidade sugere que a tradicional missão de contribuir com o 
desenvolvimento brasileiro deva ser adequada à atual conjuntura. Dessa 
forma, tanto a BID, quanto a autonomia tecnológica do País, têm sido 
fortalecidas pelo SisDIA, e iniciativas semelhantes podem fomentar 
investimentos em C, T&I aplicados. Por intermédio do direcionamento da P, 
D&I nacionais para tecnologias duais consideradas prioritárias para o 
governo, evitando que os investimentos fiquem dissipados em diversas 
iniciativas, sem um direcionamento nacional dos esforços inovativos. Entendo 
que esses investimentos devem levar em consideração as características e 
vocações de cada região, com vistas a atender as necessidades nacionais. 
Contudo não significa que essas atividades que visam à inovação tecnológica 
ocorram na Amazônia Oriental, mas é imprescindível que suas necessidades 
sejam mapeadas para que os problemas sejam solucionados pela BID”. 

 

O entrevistado “I” contextualiza essa visão teórica com exemplos práticos para 

a Amazônia: 

“empresas que produzem bens de informática no Polo Industrial de Manaus, 

que aplicam 5% do faturamento bruto em P&D, conforme determina a Lei Nº 
8387, de 30 de dezembro de 1991”. Destes 5% a serem aplicados, 0,5% deve 
ser depositado diretamente no Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), em uma conta específica denominada CT- 
Amazônia. O foco desse recurso é o de fomentar atividades de pesquisa e 
desenvolvimento na região amazônica, conforme projetos elaborados pelas 
empresas brasileiras do setor de informática instaladas na Zona Franca de 
Manaus. Portanto já existe um instrumento que poderia ser mais abrangente 
e estar mais alinhada com a questão de defesa, incentivando o 
desenvolvimento nas pesquisas direcionadas no desenvolvimento de 
produtos de defesa. ” 
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A próxima questão aborda a possibilidade de sinergia ao estímulo e fomento 

ao setor industrial e ao meio acadêmico. Há incremento da interação com 

instituições da área de CT&I e da absorção de conhecimentos dos países com 

reconhecido desenvolvimento tecnológico? Como essas interações podem 

contribuir para a Amazônia Oriental? 

O participante “C” acredita que ainda não há sinergia. Contudo, “as agências 

de fomento, como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),105 por exemplo, 

estão incentivando ambos os setores em busca de um desenvolvimento mais 

equiparado”; cita ainda que “os programas de incentivos às startup inovadoras que 

estão sendo desenvolvidos pela FINEP em busca de soluções ao setor de defesa”; e 

crê que “há iniciativas de estímulo e fomento ao setor industrial e ao meio acadêmico, 

embora em bem menor número e volume que em comparação com as demais regiões 

do País. Apesar disso, há sim iniciativas que podem mudar esse quadro, como por 

exemplo, os estudos por parte da Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) com vistas a criar eixos estruturantes de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos e serviços na área de segurança e Defesa. ” 

O respondente “I” também cita a FINEP, considera que os “investimentos em 

pesquisa realizados diretamente pelos governos não são e não devem ser as únicas 

formas de se promover a pesquisa”. Para o respondente, a FINEP também fomenta, 

“mais recentemente, os fundos setoriais que são vinculados de receita do 
FNDCT (rubricas orçamentárias) a partir da arrecadação proveniente de 
setores específicos, como o elétrico, tendo a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) como órgão regulador, entre outras. Portanto, já existem 
instrumentos para se criar uma sinergia entre indústria e instituições de 
pesquisa, mas ainda é necessário buscar meios para melhorar essa parceria, 
como por exemplo a maior flexibilização na utilização dos recursos em 
pesquisa e incentivos fiscais que estimulem as empresas e indústrias 
buscarem as universidades e centros de pesquisas. A questão de 
transferência direta de tecnologia por outros países é ineficaz, normalmente 
é um benefício que acompanha a importação de equipamentos, mas que não 
se traduz em efetividade. Com relação a Amazônia Oriental, o ganho com 
essa sinergia para tratar dos assuntos de interesse desta Região é 
inquestionável. ” 

 

                                                             
105 Empresa pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades 

e institutos tecnológicos públicas ou privadas, cuja missão é promover o desenvolvimento econômico 
e social do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, 
universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Disponível em 
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/sobre-a-finep.  
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A palavra “incipiente” é usada pelo entrevistado “G” para resumir as iniciativas 

na interação entre o meio acadêmico e o setor industrial. Mas cita o caso de sucesso 

do “Porto Digital, em Recife e o polo aeronáutico em São José dos Campos”.  

Para o participante “G”, 

“na última década ocorreu um aumento da interação com instituições da área 
de CT&I e da absorção de conhecimentos dos países com reconhecido 
desenvolvimento tecnológico, como o caso da aquisição do novo caça da 
FAB da empresa SAAB, da Suécia, muito bem exemplifica. Nesse sentido, 
seria possível e desejável que essas interações pudessem ocorrer na região 
da Amazônia Oriental, aproveitando a expertise de outros países em áreas 
de CT&I que suprissem lacunas ou necessidades da área de atuação do 
CMN, por exemplo.” 

 

O atual estágio de desenvolvimento de Defesa Cibernética na área da 

Amazônia Oriental (AED-1) é tema do próximo questionamento. 

O participante “B” respondeu que “o atual estágio de desenvolvimento de 

Defesa Cibernética na área da Amazônia Oriental é residual e periférico em relação 

ao Centro-Sul do País”. O respondente “I”, por sua vez, discorre sobre o assunto da 

seguinte forma:  

“A revolução digital se constituiu em um mecanismo de transformação de toda 
a sociedade. Nas últimas décadas vivenciamos um crescimento exponencial 
do acesso à internet, dos recursos de tecnologia da informação e 
comunicação e, tendo como consequência, um incremento das 
oportunidades advindas desse ambiente digital. Esses avanços constituíram 
um espaço cibernético para as mais variadas atividades, incluindo as 
questões que dizem respeito ao Governo Federal e a todos os segmentos 
produtivos, fazendo com que as ameaças cibernéticas surjam como um forte 
vetor de risco à sociedade. A proteção do espaço cibernético requer a 
participação conjunta de governo, indústria, universidades e a sociedade. A 
inovação tecnológica e o estabelecimento de uma política de defesa de 
infraestruturas críticas são questões de sobrevivência e soberania de 
qualquer Estado estabelecido. As pesquisas nessa nova área, até mesmo a 
nível mundial, são recentes e o momento para que haja o engajamento na 
linha de Segurança Cibernética é imediato. O Exército, por ter como uma de 
suas missões institucionais a Segurança Cibernética tem avançado nas 
pesquisas, com a criação do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) como 
órgão encarregado de coordenar e integrar os esforços nessa área. O 
Exército possui um programa de defesa cibernética com projetos conduzidos 
por OM ligadas ao setor, como o IME, o Comando de Comunicações e Guerra 
Eletrônica do Exército, o Centro de Desenvolvimento de Sistemas do 
Exército, o Centro Integrado de Telemática do Exército, o Centro de 
Inteligência do Exército e o próprio Centro de Defesa Cibernética, com 
parcerias de empresas com grande importância no Brasil. Esse cenário se 
aplica à Amazônia Oriental, mas devido ao fato dessa Região se constituir 
em uma área extensa, de grande importância e com características próprias, 
possui particularidades que devem ser consideradas nas pesquisas e 
certamente ainda tem muito que avançar. 
 

O entrevistado “D” informou que “a Seção de Segurança da Informação do 

41° Centro de Telemática é responsável pela defesa cibernética na área da Amazônia 
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Oriental, englobando os Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Norte do Tocantins, 

sendo que esta seção é subordinada pela DGSI do CITEx”; considera que o Batalhão 

de Comunicações e Guerra Eletrônica propicia uma rápida evolução no 

desenvolvimento desse tema, como projeção de poder e fomento a órgãos públicos”, 

como explicito em sua fala:  

“existem soluções que tratam ameaças cibernéticas, como firewalls 
especializados, porém não existem processos formalizados de Defesa 
Cibernética, bem como não existem algumas áreas chaves para a efetivar os 
processos de defesa cibernética criados e treinados à exaustão”. 

 

Segundo o entrevistado “E”: 

“o modelo de maturidade CMMI, o estágio atual de desenvolvimento da 
Defesa Cibernética, no tocante a rede administrativa,  pode ser classificado 
como Definido. Tal afirmação se justifica pelo trabalho desenvolvido pelo 41o 
CT, na segurança da rede corporativa. Os incidentes que extrapolam a 
capacidade do 41o CT são gerenciados pelo CITEx. Além dos atores já 
citados, o o COMDCIBER oferece uma camada adicional de proteção 
cibernética, ao realizar ações proativas que contribuem para a resiliência 
cibernética das redes do EB. No tocante a Defesa Cibernética dos sistemas 
táticos, o nível de maturidade pode ser classificado como gerenciado. A 
existência de uma subunidade de Comunicações, para atender um Comando 
Militar de Área, não atende os requisitos doutrinários.” 

  

O entrevistado “G” contribuiu com a pesquisa, analisando que “a nível 

nacional, constata-se que o setor de cibernética é muito sensível e encontra-se 

fragilizado quanto ao desenvolvimento autóctone do País, ao menos em relação a 

seus ativos de propriedade intelectual, nos domínios científico e tecnológico”; pondera 

que “essa constatação se coaduna com a histórica dependência do Brasil de 

fornecedores internacionais em processos de obtenção de produtos e sistemas 

complexos ou de fronteira tecnológica, neste caso, a cibernética”. Esse contexto 

“reflete a limitada capacidade tecnológica do País para desenvolver ativos para mundo 

digital, expõem vulnerabilidades nacionais a ataques cibernéticos, cujas 

consequências são potencialmente nefastas à Defesa e Segurança Nacional.” 

Com relação ao espectro cibernético, um aspecto favorável na área da 

Amazônia Oriental é que o domínio dessa tecnologia está desconectado da geografia, 

porque é um meio imaterial, ou seja, não depende de grande suporte de assessórios 

materiais. Apesar de que, ainda que a quantidade de equipamentos seja reduzida, 

seu custo é elevado. 

Outro aspecto positivo é que a operação do sistema requer um efetivo também 

limitado, ainda que altamente capacitado. Cabe considerar, ainda, que o acesso às 
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mensagens dos grupos inimigos pode oferecer um diferencial estratégico nas salas 

de comando e controle, assessorando o planejamento das ações contra os 

adversários. Logo, o desenvolvimento de um protótipo de interceptação das 

comunicações via rádio para uso na Amazônia apresenta-se como ferramenta 

apropriada para defesa cibernética (AMARAL et al., 2019, p.12). 

O próximo questionamento é se existe incremento das capacidades de 

defender e de explorar o espaço cibernético na Amazônia Oriental? (AED-10). 

Quais óbices e desafios? 

O participante “B” respondeu que “é possível incrementar capacidades de 

defender e de explorar o espaço cibernético na Amazônia Oriental. Entre os desafios 

destaca-se a necessidade de interação de diversas agências governamentais”. O 

respondente complementou informando que “a pouca conexão e desalinhamento de 

percepções talvez esteja entre os principais óbices”. 

Para o respondente “D” faltam investimentos regulares para materiais e em 

pessoal, para monitorar o espaço cibernético de forma integral e capacitar os 

responsáveis em soluções mais efetivas para a defesa cibernética”; também defende 

“a criação, formalização e treinamento dos processos, a fim de atender as mais 

diversas situações existentes e que possam surgir com ameaças. ” 

O respondente “E” informou que: 

“A capacidade de defesa do espaço cibernético foi incrementada pelo Projeto 
Escudo Cibernético, que contribuiu para o aumento do nível de segurança 
das redes e sistemas. São resultados do projeto: a redução do número de 
saídas para internet, o aumento da segurança dos sistemas de e-mail, a 
adoção de mecanismos modernos de autenticação, dentre outros. No tocante 
a capacidade de explorar, o Comando de Defesa Cibernética coordena as 
ações do CDCiber e da 1a Cia Ciber/BGE em proveito de toda a Força 
Terrestre. Assim desde 2014, essa capacidade vem sendo incrementada 
anualmente. Com relação aos óbices e desafios da proteção e exploração 
cibernética na Amazônia Oriental, não há grandes diferenças quando 
comparado a qualquer região do país, a dificuldade maior testemunhada no 
contexto cibernético, nesta área diz respeito a disponibilidade, ou seja, tornar 
os meios disponíveis para uso, devido às particularidades geográficas e 
psicossociais da região” 
 

Para o respondente “I”:  

“a Amazônia Oriental possui grandes demandas em áreas como o 
monitoramento e fiscalização ambiental, o uso sustentável dos ativos da 
biodiversidade e no incentivo econômico sustentável entre outras. Essas 
demandas constituem-se nas prioridades da Região e ao mesmo tempo em 
barreiras ao desenvolvimento da defesa do espaço cibernético, tendo em 
vista a pouca visibilidade deste último. Em nível da inciativa privada, algumas 
ações estão sendo realizadas, mas sem uma coordenação que vise o 
desenvolvimento de um projeto coordenado e com amplitude, são trabalhos 
pontuais, de relevância, porém sem a presença de um integrador que os 
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direcione para a defesa Amazônia Oriental, o que reforça a percepção de que 
os trabalhos nesse sentido devem ser canalizados pelo Estado. A Amazônia 
conta com o SIPAM (...) que auxilia no planejamento de suas ações, tais como 
as estações meteorológicas, plataformas de coleta de dados, radares 
meteorológicos e de vigilância, sensores aero embarcados, estações de 
recepção de dados satélites e uma rede integrada de telecomunicações. Esse 
aparato justifica as pesquisas na área de segurança cibernética, pois toda 
essa tecnologia se constitui em ativos de fundamental importância para a 
Região”. 

 

O próximo tema investiga se o CMN desenvolve as capacidades de 

monitorar e controlar o espaço cibernético, o território e as áreas estratégicas 

de interesse. Quais seriam os óbices e desafios nesse sentido e com relação à 

Base de Alcântara, no âmbito do EB, quais são as principais demandas para a 

segurança integrada da área. (AED-9). 

O entrevistado “D”, afirma que desenvolve, mas de forma limitada, em razão 

da “deficiente estrutura de pessoal em número adequado e qualificação para esse 

fim.” Com relação à Base de Alcântara, o respondente “D” entende que “não está 

enquadrada dentre as estruturas estratégicas sob responsabilidade de proteção do 

Exército”. A FAB na região Nordeste, coordena a defesa. 

Para o entrevistado “E”: 

“A capacidade de monitorar o espaço cibernético varia conforme o nível de 
atuação, tendo o CMN um papel importante na proteção de seus ativos. Os 
óbices podem ser caracterizados pela necessidade de pessoal e material 
especializados, bem como a volatilidade das ações digitais. Tais óbices 
geram o desafio na capacitação e na retenção do pessoal especializado, bem 
como na manutenção do orçamento para o setor. No tocante a Base de 
Alcântara, como toda Estrutura Estratégica, existe a necessidade de proteção 
física e cibernética de seus ativos. A principal demanda no caso da base é a 
proteção dos ativos informacionais que possuem um valor imensurável para 
o Brasil.” 
 

O entrevistado “I”, considera que o CMN, pelas missões básicas definidas pelo 

MD e EME, não tem “um apontamento explícito para atuar na questão de segurança 

cibernética”. O conceito do participante “B” é aderente ao confirmar que o “controle do 

espaço cibernético pelo CMN só pode ser efetuado com amplo apoio dos órgãos 

especializados”. O que não significa que “não possa haver um estreitamento com 

órgãos ou instituições para tratar do assunto com vistas ao cumprimento da missão”. 

O respondente “B” destaca que existe uma grande quantidade de instalações 

sensíveis na área do CMN, “com destaque para a base de Alcântara”. 

A pergunta seguinte é: existe estímulo para o estabelecimento de 

parcerias e intercâmbios na área de pesquisa de tecnologias de interesse da 
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defesa que beneficiem a área da Amazônia Oriental? Pode citar exemplos? 

Quais óbices e desafios? (AED 48) 

O entrevistado “D” pondera que “pouco é realizado em relação a parcerias e 

intercâmbios na área de pesquisa de tecnologias de interesse da Defesa que tragam 

reais benefícios para a Amazônia Oriental”, como indicado em sua resposta: 

“a Ação de Defesa Estratégica 48 da PND versa sobre a promoção dos 

processos de certificação de produtos, serviços e Sistemas de Defesa, 

concernentes à BID. A criação do CMN pode capitanear ações para efetivar 

um Núcleo de Estudos Estratégicos, o qual buscará intenso contato com o 

meio acadêmico, em alinhamento com o MD, com vistas a fomentar junto à 

Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD)106 maiores investimentos 

regionais em ligação com o Ministério da Economia, MRE e demais 

Ministérios afetos ao assunto”.  

 
O participante “B” julga que existam “parcerias e intercâmbios, embora não 

sejam um fator de muito destaque na área de pesquisa de tecnologias de interesse 

da Defesa”; cita ainda iniciativas como a “Vale do Rio Doce e o Instituto Emilio Goeldi”, 

ambos no Pará. 

O respondente “I” comunga do mesmo pensamento e cita “o Acordo de 

Parceria Nº EME 18-040-00 e Nº ITAIPU 4500049330, firmado entre a ITAIPU, o 

Comando do Exército Brasileiro e a Fundação Parque Tecnológico ITAIPU-Brasil 

(DOU 168, de 30 de agosto de 2018)”, como explicito em seu depoimento: 

“o Projeto visa instalar, testar e operar um laboratório voltado para estudos e 
análises de segurança cibernética aplicada a infraestruturas críticas, cujo 
produto será aplicado à Usina de Itaipu, mas que pode ser replicado a 
qualquer infraestrutura crítica, inclusive nas da Amazônia Oriental.” 

 

Na sequência, as tropas do CMN estão dotadas de meios modernos, 

capazes de desencorajar ameaças e agressões? O que falta? (AED-7). Quais 

óbices e desafios? 

O respondente “A” afirma que sim, “Considerando o entorno regional e as 

principais Hipóteses de Emprego (HE), as tropas do CMN estão dotadas dos meios 

mais modernos existentes no Exército Brasileiro, o que lhe confere um poder de 

combate adequado e compatível com a conjuntura nacional”, e complementa: 

“pode-se citar que faltam maiores quantidades de munições para o 
adestramento, sendo que com a dotação recebida é possível manter os 
recursos humanos preparados para o emprego. Quanto aos óbices, cita-se a 
limitação de recursos orçamentários para a aquisição de meios que 

                                                             
106 Entre outras atribuições compete à Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD) propor os 
fundamentos para a formulação e a atualização da política de ciência, tecnologia e inovação de defesa 
e acompanhar sua execução. Disponível em https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/seprod 
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proporcionem um nível mais elevado de preparo das tropas. Quanto aos 
desafios, pode-se citar que é possível desenvolver novas estruturas e meios 
de comando e controle, sistemas de armas e meios de apoio de fogo e defesa 
antiaérea. ”  

 

O entrevistado “B” afirma que as “as tropas do EB estão dotadas de meios 

modernos, capazes de desencorajar ameaças e agressões”; ressalta a importância 

da capacitação em transportes e mobilização e considera que “os desafios 

apresentados estão ligados a conquistar orçamentos que fortaleçam o aparelhamento 

da Força”. 

O participante “I” respondeu que: 

“as tropas subordinadas ao CMN são constituídas de modo a alcançar o 
cumprimento de sua missão e possuem também o apoio de organizações 
militares técnicas (Centro de Geoinformação – 4o CGEO) que desenvolvem 
trabalhos cartográficos, meteorológicos, logísticos em proveito de sua 
operacionalidade. Além disso, no Centro Tecnológico do Exército, estão em 
desenvolvimento equipamentos que poderão vir a ser de dotação das tropas 
constituídas, tais como: Sistema Míssil Superfície-Superfície 1.2 Anticarro 
(MSS 1.2 AC), Rádio Definido por Software de Defesa (RDS-DEFESA), Arma 
Leve Anticarro, Sistema de Visão Assistida Multiespectral, Monóculo de 
imagem térmica OLHAR, entre outros. Diante desse cenário, onde as tropas 
já possuem serviços e equipamentos que agregam alta tecnologia, que aliada 
à continuidade nas pesquisas em seu proveito e da constante preparação do 
combatente, nos faz crer que, mesmo hoje, as tropas já possuem meios 
suficientes para manter a soberania da Amazônia Oriental. ” (...) No tocante 
à Função de Combate Movimento e Manobra, a mobilidade e a proteção 
blindada proporcionadas pelos carros da família GUARANI podem contribuir 
para o incremento do poder de combate do CMN, mesmo em “ambiente de 
selva”, quebrando paradigmas doutrinários. Além de a rede viária possibilitar 
a circulação de tais meios, a 23ª Bda Inf Sl é Força de Emprego Estratégico 
no âmbito do CMN, devendo estar apta para emprego em qualquer porção 
do território nacional, especialmente, no extremo Norte do país, área 
vocacionada para o modal rodoviário. Em relação à função de combate 
Fogos, o CMN só conta com 1 (uma) OM de Artilharia, dotada de obuseiros 
105 mm e morteiros 120 mm, com limitações de alcance e de unidades de 
tiro, em meio a uma área gigantesca a ser apoiada pelo fogo. Ademais, a 
posição estratégica do CMN, debruçada sobre a foz do rio Amazonas, requer 
profundidade em alcance, a fim de possibilitar atingir alvos desde “o mais 
cedo possível”. Nesse sentido, a disponibilidade de um sistema de apoio de 
fogo, como ASTROS, na Amazônia Oriental, configura mais uma quebra de 
paradigma doutrinário, que corrobora a importância estratégica da região. 
Comando e Controle, o CMN denota incipiência no que tange aos elementos 
que lhe proporcionam consciência situacional. A despeito disponibilidade da 
23ª Cia Com Sl, orgânica da 23ª Bda Inf Sl, o C Mil A não possui ainda uma 
OM própria para Comando e Controle, capaz de possibilitar ações de 
comunicações, Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética, no nível de interesse 
de um Grande Comando Operacional. Relativamente à função de combate 
Proteção, o CMN também não dispõe dos meios de Defesa Antiaérea 
necessários à preservação dos seus recursos logísticos, de apoio de fogo, de 
Comando e Controle, etc. No mesmo sentido, a existência de apenas uma 
OM de Engenharia (6ª Cia E Cmb Sl, também orgânica da 23ª Bda Inf Sl) não 
atende à dosagem necessária às demais medidas de proteção previstas para 
o emprego doutrinário de um C Mil A, no tocante ao sistema Mobilidade, 
Contra mobilidade e Proteção. A Logística retrata mais uma oportunidade de 
melhoria no âmbito do CMN. (...), a complexidade da logística na Amazônia 
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Oriental demanda mais meios, flexíveis modulares e elásticos. Por essa 
razão, por exemplo, o Pq R Mnt/8 e o 8º D Sup, orgânicos da 8ª RM, também 
executam ações típicas de Batalhões Logísticos, atuando desde os escalões 
iniciais das funções logísticas manutenção, suprimento e transporte, devido 
às necessidades que superam as disponibilidades. Some-se o fato de que a 
22ª Bda Inf Sl, também em implantação, não dispõe de nenhuma estrutura 
logística orgânica. Em resumo, o CMN dispõe de alguns meios modernos 
para desencorajar ameaças e agressões; entretanto, não dispõe de todos os 
meios necessários para essa tarefa. Os principais óbices residem sobre: (1) 
o próprio processo de implantação do CMN, ainda em curso; (2) a quebra de 
paradigmas doutrinários, necessária para “enxergar” a Amazônia Oriental 
além de apenas um “ambiente de selva”; e (3) a priorização do CMN para a 
criação de novas OM e para o recebimento de produtos de defesa (PRODE) 
de alta tecnologia, nas diversas funções de combate, em razão da 
importância estratégica que este C Mil A abrange. (...) O desenvolvimento de 
capacidades é calcado na análise da conjuntura e em cenários prospectivos 
com o objetivo de identificar as ameaças concretas e potenciais ao Estado. 
(...) quando a 22ª Bda estiver dotada com meios (apoios) e poder de combate 
similar ao da 23ª Bda Inf Sl teremos maior capacidade de desencorajar 
possíveis ameaças. Os principais desafios são criar unidades de apoio ao 
combate e logística com restrições orçamentárias e com a atual política de 
pessoal. 

 

A próxima questão é se o CMN está dotado de equipamentos que 

privilegiem o conceito de letalidade seletiva, estimulando o desenvolvimento e 

a fabricação nacionais? Quais óbices e desafios? (AED 20) 

O respondente “D” considera que sim, mas parcialmente. 

“O CMN dispõe de OM que empregam tecnologias menos letais, com a 15ª 
Cia PE e as diversas OM de suas GU subordinadas, a exemplo de 
armamentos e munições da CONDOR do Brasil para o controle de distúrbios. 
Além disso, as OM que já receberam o Fuzil IMBEL 5.56 mm corroboram para 
a redução das taxas de letalidade, em caso de emprego real. Esses são 
exemplos claros do estímulo ao desenvolvimento e à fabricação nacional. Por 
outro lado, no tocante ao emprego de munição inteligente, sobretudo no que 
se refere aos armamentos pesados, como os de artilharia, a seletividade do 
efeito letal, para atuação nos campos delimitadores dos atuais conflitos 
(humano, informacional e físico), ainda é muito relativa. Assim, os maiores 
óbices residem na dificuldade de desenvolvimento de tecnologia nacional 
para obtenção de letalidade seletiva no que tange ao emprego de armamento 
pesado. A 23ª Bda Inf Sl é umas das Forças de Prontidão do EB voltada para 
a Defesa da Pátria, cuja preparação assegura o nível de eficiência 
operacional da tropa desejado, sendo dotada de meios que asseguram 
progressividade de reação, precisão e reduzido efeito colateral. Porém, como 
todo o Exército Brasileiro, o CMN é carente em modernos sistemas de 
Artilharia que atendam ao conceito de letalidade seletiva.” 

 

Na sequência: como o desenvolvimento de tecnologias críticas para a 

defesa na área da Amazônia Oriental pode ser alavancado? (AED-49) 

O “desenvolvimento de tecnologias críticas para a defesa na área da 

Amazônia Oriental pode ser alavancado utilizando matrizes de intercâmbios e 

estímulos ao convenio de áreas do conhecimento”, segundo o respondente “B”, que 
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complementa: “a captação de recursos e a participação das universidades seria um 

fator de desequilíbrio para esse mister”. 

O participante “D”, ao responder, reforça a ideia da “tríplice hélice” e SISDIA, 

instituindo para as universidades o papel de “centros de excelência”, as empresas, 

movidas pela “inovação produzida pelas universidades” e, cabendo ao Governo, o 

fortalecimento das “universidades e empresas, gerando impactos positivos na 

educação e economia do País, principalmente, com isenções fiscais, incentivos e 

aporte orçamentário. ” 

O entrevistado “I” respondeu que as tecnologias de defesa podem ser 

“alavancadas com a presença constante das OM de pesquisa na Amazônia. ”  O 

respondente complementa considerando a possibilidade de instalação de um “posto 

avançado do Instituto Militar de Engenharia (IME) na Amazônia, que já possui um 

histórico de trabalhos na região com a Operação Ricardo Franco107 que transcorre 

todos os anos com os alunos do último ano, poderia ser a ligação entre a tropa e a 

pesquisa. 

O próximo questionamento se refere à possibilidade do CMN aprimorar a 

integração logística entre as Forças Armadas em benefício e garantia da 

interoperabilidade 

O entrevistado “A” afiança que sim. A partir das seguintes premissas: 

“elevando sua capacidade de operar de forma integrada, coordenada, 
harmônica e complementar com as demais Forças Armadas envolvidas, em 
ambiente interagências, em operações conjuntas ou em operações 
multinacionais, para o cumprimento das missões estabelecidas. Para tanto, é 
importante destacar a necessidade de se definir um único Comando capaz 
de coordenar as ações conjuntas de integração logística, evitando a 
duplicação de esforços e favorecendo a redução de perdas, o que implica no 
conhecimento mútuo das forças empregadas e procedimentos comuns, 
padronização de planejamento, doutrina comum, a capacitação de pessoal, 
o estabelecimento de grupos de trabalho para trocar informações e serviços, 
a definição de materiais e suprimentos comuns para aquisição e emprego que 
possibilite a racionalização e a efetividade logística.” 
 

O respondente “H” entende que as dificuldades esbarram na precariedade e 

escassez de estradas, para enfrentar grandes distâncias. Outros óbices são 

evidenciados pela ausência de “grandes centros de suporte, necessidade dos modais 

aéreos, marítimos e fluviais”, como indicado no depoimento: 

“essa interoperabilidade pode ser verificada há décadas e encontra-se em 
nível mais avançado que em outras regiões do Brasil, principalmente, entre 
Exército e Aeronáutica. O apoio de meios da Marinha pode apresentar 

                                                             
107 Exercício realizado anualmente pelo IME. Os alunos do último ano desenvolvem projetos específicos 

para a Amazônia, sob orientação dos seus professores. 
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oportunidades de melhoria, tendo em vista a possibilidade de navegação pelo 
rio Solimões e em apoio às OM situadas no Amapá através do mar. Um 
exemplo mais recente da interoperabilidade entre as Forças é a atuação do 
Comando Conjunto Norte, que coordena as ações das Operação Verde Brasil 
e de Combate à Pandemia do COVID-19.” 
 

O entrevistado “D” corrobora com as assertivas de “H”, afirmando que “há 

possibilidade de integração logística mediante o planejamento e execução de diversas 

operações militares, tais como a Verde Brasil e COVID-19, como indicado abaixo: 

“haverá ganho de experiência e aprimoramento nas relações institucionais, 
favorecendo a integração logística entre as Forças Armadas e demais órgãos 
públicos nas esferas federal e estadual. Futuramente, com a criação do 
Grupamento Logístico no Comando Militar do Norte será possível 
implementar maior integração logística conjunta que, com certeza, aumentará 
a interoperabilidade com real diminuição de custos.” 
 

O participante “B” também entende que sim. “O CMN tem conseguido, nas 

Operações Conjuntas, aprimorar a integração logística entre as Forças Armadas em 

benefício e garantia da interoperabilidade.” 

O EB cataloga as capacidades de infraestruturas necessárias por meio 

da mobilização de pessoal, material, serviços e instalações, para complementar 

a logística militar na área da Amazônia Oriental? (END 2016). Quais óbices e 

desafios? (EAD 29) 

O respondente “B” respondeu que “o EB cataloga sistematicamente as 

capacidades de infraestruturas necessárias por meio da mobilização de pessoal, 

material, serviços e instalações, para complementar da logística militar na área da 

Amazônia Oriental.” 

A visão do participante “H” é que existem basicamente dois óbices. Um diz 

respeito ao pouco interesse “econômico de grandes empresas logísticas para levar 

seus meios para a região, devido ao grande investimento em deslocar pessoal e 

material por meios aéreos, fluviais ou por precárias estradas sem um retorno 

financeiro sustentável”; “a baixa diversificação ou a carência de operadoras logísticas 

locais, que poderiam ser mobilizadas, a custo mais baixo, em complemento à 

Logística Militar na Amazônia Oriental” também se revela como empecimento, como 

apresentado em seu depoimento:  

“a catalogação das capacidades de infraestruturas, na Amazônia Oriental, 
pode ocorrer por pesquisas de campo, pesquisas documentais e mediante 
licitação, dentre outras formas. Em relação a este último tópico, será possível 
testar os fornecedores tanto quanto a prontidão, quanto a real disponibilidade 
de atendimento à Força. Um dos maiores desafios, levantados no momento, 
se refere a especificação das demandas complementares em relação à 
mobilização de pessoal, material, serviços e instalações, uma vez que 



142 
 
 

necessita de estudo sobre as limitações e futuras capacidades do Comando 
Militar de Área.” 
 

Existem possíveis lacunas sobre logística militar operacional na END 

2016? Quais?  

Para o respondente “D”, ‘até o momento não houve o levantamento de 

lacunas, na logística militar terrestre que estejam presentes na END 2016’. Mas em 

sua resposta:  

“foi citada a relativa deficiência da logística e da mobilização e elencado como 
objetivo o processo de integração entre as três Forças, especialmente nos 
campos da tecnologia industrial básica, da logística e mobilização, do 
comando e controle e das operações conjuntas. Não havendo, porém, a 
adoção de ações que implementem tais estratégias. ” 
 

O respondente “H” considera que, 

“poderia ser formulada uma AED que promova a maior integração do 
Sistema Nacional de Mobilização (apresentado na atual AED 3) com o 
aprimoramento da integração logística entre a Forças Armadas (apresentado 
na AED 19) de forma mais nítida e explícita. Visualiza-se que dessa forma 
poderia fomentar-se um incremento de operadores logísticos inscritos no 
SINAMOB, interessados no investimento do Estado, que proporcionariam 
mais alternativas de contratação em complemento das capacidades 
logísticas requeridas para a Amazônia Oriental, principalmente, as que não 
fossem estritamente necessárias a serem desenvolvidas pelas Forças, 
considerando-se a Metodologia do Planejamento Baseado em Capacidades 
(PBC), atualmente, em processo de estudo e adoção pelo MD.” 

 
 

A revisão proposta da END apresentada em 2020, contempla logística 

militar terrestre a contento, em seus AED para a região da Amazônia Oriental? 

Segundo o participante “A”, “não. Existe ainda a necessidade de se implantar 

um Sistema Logístico Conjunto”. 

Persistem lacunas no tocante à logística militar terrestre na revisão 

proposta da END apresentada em 2020? Quais? 

O respondente “A” afirma que “a padronização dos MEM entre as Forças 

Armadas deveria ser uma estratégia elencada.” 

O participante “H” cogita que há lacunas, relacionadas à “maior integração do 

SINAMOB com a Logística Militar, possibilitando maior flexibilidade, economia por não 

desenvolver Capacidades Logísticas que não fossem estritamente necessárias para 

as Forças, e carrear os recursos disponíveis para desenvolver a infraestrutura da 

Amazônia Oriental”. 
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Avaliação a respeito do ambiente de inovação na área da Amazônia 

Oriental e as propostas para que o CMN possa estar mais ajustado às 

adversidades para o cenário até 2039. 

O respondente “J”, considera que a criação do CMN demonstra uma 

importante vontade nacional no sentido de “desenvolver de forma sustentável uma 

área estratégica”. Complementa que 

“é fundamental manter a impulsão da vontade inicial por meio da criação e 
transferência de Unidades militares para aquele Comando, assim como 
incrementar tais organizações com o que há de melhor em tecnologia de 
meios de emprego militar, além de quebrar alguns paradigmas, a exemplo de 
agregar meios fluviais e aéreos à Força Terrestre, uma vez que esse é o 
principal elemento de manutenção do território”. 

 
Avaliações a respeito da prioridade dada pelo Governo para os investimentos 

em C, T & I aplicados a produtos de defesa de uso militar (EB) e dual, visando ao 

fortalecimento da BID e a autonomia tecnológica do País. Como esses 

investimentos podem alcançar a região da Amazônia Oriental (CMN)?  

O participante “J” em seu depoimento julga que 

“para priorizar os investimentos em C,T&I na região é importante fomentar 
produtos que atendam a população e os militares, a exemplo de meios de 
transporte fluvial e ferroviário, ainda que nesse segundo caso seja mais 
complexo o desenvolvimento da malha. O parque industrial de defesa deve 
ser estimulado por meio de subsídios, isenção fiscal e infraestrutura a levar o 
que há de melhor para a região, até a título de preservação do meio ambiente, 
pois sabe-se que uma ferrovia impacta menos o meio-ambiente do que uma 
rodovia. Os investimentos podem alcançar a Amazônia Oriental de diversas 
formas, mas a melhor seria uma Zona Franca em Belém, para geração de 
emprego e renda e favorecer a mobilização nacional. Destaco, ainda, a 
navegação de cabotagem que tem a particularidade de atender a região 
nordeste do Pará, Marajó e Amapá.” 
 

Impressões a respeito da interação entre a logística militar terrestre e as 

inovações na área da Amazônia Oriental a longo prazo. 

Segundo participante “J”, as Unidades militares “são instrumentos de 

interação de toda ordem, então, imagino que a exploração da Base de Lançamentos 

de Alcântara e a criação da 2ª Esquadra no Maranhão, assim como o recém-criado 

CMN, poderão contribuir com essa interação”; cita ainda a importância da ferrovia 

Norte-Sul, afirmando que sua eficácia vai favorecer o estabelecimento de uma base 

industrial na região Norte, e as UF (PA, MA e AP) devem sediar “bases industriais 

mínimas, para prover as unidades com os suprimentos elementares, além de reforçar 

atividades importantes de mobilização”. 
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Segundo o respondente “J”, “a título de contextualização, vide a penúria que 

vive o estado do Amapá e do Maranhão; nessas localidades, somente Guarnições 

militares não serão capazes, jamais, de promoverem uma interação que se espera 

para maior autonomia da defesa na região.” 

 

O CMN está estruturado em torno de capacidades? Quais óbices e 

desafios? (AED-12) 

O participante “A”, argumenta que, 

“inicialmente, é importante destacar que o CMN está estruturado para cumprir 
as suas missões e atribuições estabelecidas pela Força Terrestre, voltadas 
para o ambiente operacional da Amazônia Oriental, estando devidamente 
alinhado com a END e a Doutrina Militar da Força Terrestre. Nesse sentido, 
o CMN passou a adotar, a partir de 2015, a geração de forças por meio do 
Planejamento Baseado em Capacidades (PBC), observando a Conjuntura 
Regional e Internacional que formam a dinâmica de sua Área de Operações 
e Área de Interesse. O desenvolvimento das capacidades pelas quais o CMN 
está estruturado baseia-se em uma permanente análise da conjuntura e em 
cenários prospectivos, com o objetivo de identificar tanto as ameaças 
concretas quanto as ameaças potenciais à Amazônia Oriental, em sintonia 
com as lições aprendidas pela Força Terrestre e as tendências dos conflitos 
do futuro, o que lhe mantém permanentemente apto a atuar em conjunto com 
as demais forças ou de forma isolada, tendo como foco principal a sua 
destinação constitucional. Assim sendo, atualmente, o CMN está estruturado 
em torno das seguintes capacidades militares terrestres e operativas: a. 
Pronta Resposta Estratégica. O CMN possui capacidade de projetar força 
para atuar em operações no amplo espectro dos conflitos, em sua área de 
responsabilidade, do entorno estratégico ou da área de interesse, em prazo 
oportuno, chegando pronto para cumprir a missão atribuída, desde que 
receba os meios adequados para o seu emprego. Para tanto, o CMN possui 
capacidade operativa de “Prontidão”, sendo capaz de, no prazo adequado, 
estar em condições de empregar uma ou parte de suas forças no 
cumprimento de missões, valendo-se de seus próprios recursos orgânicos e 
meios adjudicados. Em relação aos óbices e desafios, o CMN tem como óbice 
a sua capacidade operativa de “Mobilidade Estratégica” (limitada capacidade 
de transportar suas forças em grandes distâncias, proporcionando velocidade 
de intervenção e flexibilidade de emprego, entre áreas estratégicas em sua 
área de responsabilidade, no entorno estratégico ou em suas áreas de 
interesse) e como desafio o nível de sua capacidade operativa de “Suporte à 
Projeção de Força” (capacidade de planejar, gerir e executar eficazmente o 
movimento, o transporte e a distribuição de recursos a partir de suas bases 
até o seu destino final). b. Superioridade no Enfrentamento O CMN possui 
capacidade de garantir o cumprimento bem-sucedido das missões atribuídas 
no âmbito da Amazônia Oriental, com foco nas Operações de Selva. 
Considerando a capacitação de seus efetivos e o adestramento de suas OM, 
é bem estruturado em torno dessa capacidade, buscando uma posição 
vantajosa em relação às possíveis ameaças. Os óbices são inerentes aos 
equipamentos, armamentos, viaturas e outros Materiais de Emprego Militar 
(MEM) que necessitam ser modernizados e disponibilizados em quantidades 
suficientes para que as suas forças tenham seu poder de combate elevado. 
Um desafio a ser destacado está relacionado a capacidade operativa de 
“Manobra Tática” (ser capaz de empregar forças no espaço de batalha por 
intermédio do movimento tático e fogos, incluindo plataformas aeromóveis, 
buscando alcançar uma posição de vantagem sobre as forças terrestres 
oponentes, enfrentando e derrotando-as, cumprindo a missão), uma vez que 
inexiste uma Unidade de Aviação na Amazônia Oriental. c. Apoio a Órgãos 
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Governamentais. O CMN possui capacidade de contribuir para a garantia da 
Soberania Nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem - depois 
de esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio - salvaguardando os interesses 
nacionais e cooperando para o desenvolvimento regional e o bem-estar 
social. Destaca-se que o CMN possui muito boa capacidade relacionadas à 
proteção de estruturas estratégicas (sobretudo as Usinas de TUCURUÍ, 
BELO MONTE e ESTREITO), bem como o cumprimento de operações 
interagências e combate a ilícitos transfronteiriços e contra crimes 
ambientais. Nesse sentido, destaca-se que o CMN possui muito boa 
capacidade de “Proteção Integrada (ser capaz de proteger a sociedade, 
realizando a garantia dos Poderes Constitucionais, a Garantia da Lei e da 
Ordem, a proteção de Estruturas Estratégicas e a participação em ações na 
Faixa de Fronteira, com ampla colaboração do setor de segurança pública e 
agências governamentais) e de “Atribuições Subsidiárias” (ser capaz de 
cooperar para o desenvolvimento regional e o bem estar social e para o apoio 
ao desenvolvimento econômico e de infraestrutura).  Em relação aos 
desafios, para essa capacidade o CMN tem limitação de meios (MEM) face 
às dimensões de sua Área de Responsabilidade, o que restringe sua 
mobilidade para o cumprimento das diversas missões com o máximo de 
rapidez. d. Comando e Controle.  Em sua estrutura o CMN possui capacidade 
de proporcionar ao Comandante, em todos os níveis de decisão, o exercício 
do Comando e do Controle por meio da avaliação da situação e da tomada 
de decisões baseada em um processo eficiente de planejamento, de 
preparação, de execução e de avaliação das operações. Entretanto, como 
óbices ainda são necessários, nos níveis estratégico, operacional e tático, 
sistemas de informação e comunicações integrados que permitam obter e 
manter a superioridade de informações com relação a eventuais oponentes. 
O desafio está em aumentar a estrutura de Comando Controle, processo que 
já está em andamento com o desdobramento de um B Com GE Sl, em 
BELÉM/PA. e. Sustentação Logística.  O CMN possui capacidade de dar 
suporte adequado à força que venha a ser empregada, por meio dos meios 
logísticos e administrativos da 8ª Região Militar e de suas duas Brigadas de 
Infantaria de Selva (22ª e 23ª Bda Inf Sl). Entretanto, encontra óbices na 
estrutura organizacional da 22ª Brigada de Infantaria de Selva que não possui 
um Batalhão Logístico e desafios para poder, no tempo necessário e em 
qualquer parte de sua Área de Responsabilidade, manter o fluxo logístico, a 
interoperabilidade no apoio logístico com tropas da Marinha e da Força Aérea 
e na complementaridade nas atividades interagências. As características 
fisiográficas da Amazônia Oriental são o maior desafio a ser superado pelo 
CMN no que tange à Logística. f. Interoperabilidade, Proteção, Superioridade 
de Informações e Cibernética Em relação a essas Capacidades Militares 
Terrestres o CMN ainda está em processo de estruturação, seguindo os 
estudos do Centro de Doutrina do Exército na consolidação do conceito de 
planejamento baseado em capacidades, conforme previsto no processo de 
transformação da Força Terrestre”. 

 

O respondente “B” identifica que “o EB, como um todo, vem perseguindo sua 

estruturação, valorizando o planejamento por capacidades. Na área do CMN ainda 

deve ser intensificada essa sistemática”. 

O entrevistado “D”, afirma que sim, embora “tais capacidades ainda não estão 

plenamente implementadas”; cita ainda do alinhamento do CMN com o Catálogo de 

Capacidades do Exército (EB20-C-07.001) e sua estrutura em torno das Capacidades 

Militares Terrestres (CMT) e Capacidades Operativas (CO). Complementa informando 
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que “os maiores óbices são a limitação orçamentária e a redução de efetivo das 

Forças Armadas. Os principais desafios são a implementação de OM a fim de 

completar a 22ª Bda Inf Sl e torná-la, assim, completa”. Ou seja, “em condições de 

cumprir suas missões constitucionais e prover o CMN com OM que lhe forneçam 

capacidade de Comando e Controle, cibernética, superioridade de informações e 

mobilidade tática com apoio da Aviação do Exército”. Por fim, o entrevistado “D” 

considera que o principal óbice “é dar celeridade à operacionalização de tais 

capacidades. ” 

O CMN mantém os efetivos adequadamente preparados? Quais óbices e 

desafios? (AED 22). 

O respondente “B” afirma que “o CMN mantém os efetivos adequadamente 

preparados, porém vivencia dificuldades de recompletamento de pessoal”. 

O participante “A” assegura que o CMN prepara seus efetivos de acordo com 

as diretrizes do Comando do Exército e seguindo as orientações previstas no 

Programa de Instrução Militar (PIM) do COTER, devidamente alinhado com os 

objetivos traçados pela PND e END. O preparo e emprego visam manter a 8ª Região 

Militar, as Bda Inf Sl (22ª e 23ª) e demais as OM subordinadas, em condições de 

emprego para o cumprimento de suas missões constitucionais. 

O participante “A” teceu os seguintes comentários: 

“o preparo do CMN tem como objetivos fundamentais: a) a formação da 

reserva mobilizável, que visa a conferir elasticidade estratégica de suas 

estruturas, em caso de mobilização nacional; b) o adestramento dos 

sistemas/funções de combate, a fim de proporcionar ao máximo possível a 

imitação do combate; e c) concomitantemente, a Capacitação Técnica e 

Tática do Efetivo Profissional (CTTEP), objetivando a atualização dos 

profissionais com a evolução da Doutrina Militar Terrestre. Nesse sentido, 

ressalta-se que as atividades de preparo e de emprego são, sob a ótica dos 

resultados esperados, indissociáveis, considerando a estreita ligação entre 

as missões a serem cumpridas pelo CMN e a preparação necessária para a 

sua efetivação. Para isso, o Comando Militar do Norte possui uma Diretriz de 

Instrução Militar que orienta o preparo de seus efetivos para seu emprego de 

forma singular, conjunta e combinada, envolvendo a instrução individual e o 

adestramento da tropa. Entendendo-se por adestramento o preparo de 

frações constituídas, desde o grupo de combate (GC), passando por suas U, 

GU e seguindo até as estruturas de seu próprio Grande Comando. Assim, o 

Planejamento do ano de instrução é orientado pelo SIMEB, pelo PIM e pela 

Diretriz de Instrução Militar, uniformizando os conhecimentos necessários a 

todos os integrantes do CMN, de maneira que os objetivos dos períodos da 

instrução individual e do adestramento sejam norteadores para o atingimento 

dos níveis de operacionalidade e das capacidades militares terrestre e 

operativas. O preparo do CMN tem como prioridade as missões previstas nas 

Hipóteses de Emprego (HE), de acordo com a Estratégia Militar de Defesa. 
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Entretanto, não se limita a elas, abrangendo todas as operações previstas 

para serem executadas em situações de guerra e de não guerra, incluídas as 

atribuições subsidiárias previstas na Lei Complementar (LC) n° 97, de 09 de 

junho de 1999; alterada pela LC n° 117, 02 de setembro de 2004, e pela LC 

n° 136, de 25 de agosto de 2010.  Dessa forma, todas as OM deverão ter o 

máximo de seu efetivo disponível e em estado de pronto emprego em 

qualquer período do ano, devendo realizar, pelo menos, um adestramento em 

situação de Defesa da Pátria (quer seja por jogo de guerra, exercício de 

quadros ou exercício com tropa) e um adestramento de GLO, de acordo com 

o ciclo plurianual estabelecido por intermédio do PIM. O CMN realiza 

anualmente exercícios de adestramento onde todas as suas estruturas de 

comando e controle, de apoio logístico, de apoio ao combate e tropas de suas 

brigadas são adestradas em Operações de Defesa Externa e em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem. Quanto aos óbices, cita-se a limitação de 

recursos orçamentários para a aquisição de meios que proporcionem um 

nível mais elevado de preparo das tropas. Quanto aos desafios para o seu 

preparo, visando o cumprimento de sua destinação constitucional, em 

adequado estado de prontidão, estruturado e organizado para o cumprimento 

de missões operacionais terrestres, conjuntas e interagências, ressalta-se o 

contínuo processo de transformação, e o esforço do CMN na busca de novas 

capacidades, que possa proporcionar maior flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade em caso de emprego. A 

flexibilidade, decorrente de estruturas com mínima rigidez preestabelecida, 

para lhe facultar um número maior de opções para reorganizar os elementos 

de combate em estruturas temporárias, com o adequado suporte logístico, 

desde as frações elementares até as suas GU. A adaptabilidade, para 

possibilitar um rápido ajuste às mudanças nas condicionantes que 

determinam a seleção e a forma como os meios serão empregados, nas 

situações de guerra e não guerra. A modularidade para lhe permitir empregar 

um elemento de combate a partir de uma estrutura básica mínima, recebendo 

módulos que ampliem seu poder de combate ou lhe agreguem capacidades, 

viabilizando a adoção de estruturas adaptáveis para cada situação de 

emprego.  A elasticidade de suas estruturas visando lhe permite variar o 

poder de combate pelo acréscimo ou supressão de meios, com oportunidade, 

ou por intermédio da mobilização de meios adicionais, quando for o caso. A 

sustentabilidade para lhe permitir que suas forças sejam capazes de durar na 

ação, pelo prazo que se fizer necessário, mantendo suas capacidades 

operativas e resistentes às oscilações das missões recebidas. Por fim, 

ressalta-se que o ambiente operacional do CMN, com sua Área de 

Responsabilidade na Amazônia Oriental é preparado, prioritariamente, para 

o cumprimento de Operações em ambiente de Selva, devendo para isso 

assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões 

constitucionais”. 

 

O CMN incrementa o relacionamento com Exércitos de outros países? 

Como? (EAD 36). Quais óbices e desafios? 

O respondente “A” respondeu que “o CMN incrementa sobremaneira o 

relacionamento com Exércitos fronteiriços. Visitas, intercâmbios, exercícios têm sido 

utilizados como vetores para esse fim”. O respondente “D”, acredita que sim, “por meio 
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de atividades no campo da diplomacia militar, como intercâmbios, reuniões bilaterais, 

cursos e ações na faixa de fronteira. ” 

Praticamente, não houve relato de óbices nessa área. 

Como se dá a presença do EB nas áreas estratégicas de baixa densidade 

demográfica? Quais óbices e desafios? (AED 38) 

O respondente “B” respondeu que “a presença do EB nas áreas estratégicas 

de baixa densidade demográfica deve ser intensificada. Não apenas como vivificação, 

mas também como maior cuidado de vigilância de sinais”. 

Segundo o entrevistado “D”, a Força Terrestre “colabora para o 

desenvolvimento regional há muito tempo: criação da colônia militar de Clevelândia 

do Norte (AP); implantação da Brigada da Transamazônica (23ª Bda Inf Sl) e a 

vivificação do interior do Pará; o desenvolvimento econômico decorrente de cada OM.” 

Os principais óbices e desafios, para o respondente “D”, “se referem à falta de 

perenidade das ações de cunho governamental em tais regiões, dificuldades 

logísticas, escassez de apoio aéreo e ausência de demais órgãos do Estado nessas 

áreas.” 

O CMN intensifica a contribuição do setor de defesa para a integração 

da região Amazônica? Proposta 2020: Intensifica a contribuição de diversos 

setores governamentais para a proteção, o desenvolvimento e a maior 

integração da região Amazônica com as demais regiões do País? Quais óbices 

e desafios? (AED 39) 

O entrevistado “B” declara que “o CMN vem intensificando, cada vez mais, a 

contribuição do setor de defesa para a integração da região Amazônica de diversos 

setores governamentais para a proteção, o desenvolvimento e a maior integração da 

região Amazônica com as demais regiões do Brasil. Entre os principais desafios 

percebe-se o pouco conhecimento da área”. 

O participante “D” afirma que sim e exemplifica com o I Seminário Internacional 

de Defesa e Proteção da Amazônia (Amazon Security and Defence Exhibition – ASDX, 

ocorrido em Belém (PA), em 2019, “que tratou de pautas relativas às operações na 

selva e à sustentabilidade para o desenvolvimento da região, associadas ao tema 

Desafios para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”, conforme segue: 
“o seminário buscou um debate direcionado para a apresentação de soluções 
inovadoras das indústrias nacional e internacional, passíveis de serem 
aplicadas pelas Forças Armadas, Órgãos de Segurança Pública e Agências 
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Governamentais, além de tecnologias colaborativas para o incremento do 
desenvolvimento sustentável da Amazônia.” 

 

As tropas do CMN estão dotadas de meios modernos, equipamentos 

adequados, plenamente adestradas e em estado de permanente prontidão, 

capazes de desencorajar ameaças e agressões? O que falta? (AED-7). Quais 

óbices e desafios?   

De acordo com o respondente “B" “as tropas do CMN estão dotadas de meios 

modernos, equipamentos adequados, estão adestradas e em seletivo estado de 

permanente prontidão. ” O participante “D” tem outro ponto de vista e julga que essa 

dotação é parcial. “No tocante ao estado permanente de prontidão e à plenitude de 

adestramento, sim. Contudo, no que tange à disponibilidade de equipamentos 

modernos e adequados, não completamente. ” 

Os Objetivos estratégicos previstos no Plano de Gestão do CMN, 

conforme a Tabela 05, estão sendo cumpridos a contento? Quais óbices podem 

ser identificados como processo de melhoria? 

O entrevistado “D” afirma que sim, mas assevera que está já em curso 

o Plano de Gestão do CMN (2020-2023) com atualizações importantes nesse 

sentido108. Os óbices elencados pelo respondente “D” “referem-se ao 

prolongamento dos horizontes para as entregas pretendidas, a dificuldade de 

captação de recursos financeiros e perda de oportunidade para a inclusão de 

eventuais novas ações no próximo ciclo do PEEx.” 

 

Tabela 5 - Plano de Gestão do CMN (extrato). 

DESENVOLVER A 
LOGÍSTICA 
MILITAR, 

AMPLIANDO SUA 
CAPACIDADE E 

EFICIÊNCIA 
 

6.1. Reestruturação da 8ª RM 
para ter a capacidade de prestar 
o apoio logístico na medida certa 
e no tempo oportuno (Prontidão 

Logística). 

6.1.1. Integrar os modais de transporte 
e prestadores de serviços. 

6.1. Reestruturação da 8ª RM 
para ter a capacidade de prestar 
o apoio logístico na medida certa 
e no tempo oportuno (Prontidão 

Logística). 

6.1.2. Criar infraestruturas, de forma a 
aproximar a estrutura de paz a de 

conflito. 

6.1.2. Implantar sistemas 
informatizados que assegurem 

eficiência na área logística. buscando 
automatização do controle e 

distribuição de suprimentos e gestão 
de estoques. 

                                                             
108 O referido Plano ainda não foi disponibilizado, até abril de 2021. 
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6.1.3. Prosseguir no estudo para 
criação de novas estruturas de cargos 

6.1.4. Mobiliar, progressiva e 
seletivamente, a estrutura logística 

com meios compatíveis e modernos. 
Fonte: CMN (2015) 

 

A análise do participante “B” é aderente à discussão apresentada na primeira 

sessão deste trabalho sobre poder e riqueza, ao estimar que “o principal óbice para o 

cumprimento dos Objetivos estratégicos previstos no Plano de Gestão do CMN é a 

confiabilidade orçamentaria. ” Ou seja, as capacidades de defesa territoriais estão 

totalmente conectadas com as capacidades de acúmulo de poder e riqueza do Estado.  

O Plano de Gestão do CMN elenca ameaças, conforme a relação abaixo:  

a) a extensão territorial sob responsabilidade do CMN e em consequência, as 

dificuldades de acesso, os vazios demográficos e desnível socioeconômico. Para o 

respondente “D”, devem ser fortalecidos os modais aéreo, rodoviário e fluvial.   

b) A qualidade e a deficiência de alguns Produtos de Defesa podem 

comprometer a capacidade operacional das OMDS subordinadas. O respondente “D” 

acredita que não. 

c) As ameaças estrangeiras que possam visar os recursos naturais da região, 

bem como os ilícitos transfronteriços.  

d) Limitada eficiência logística decorrente da restrição de meios, estruturas, 

instalações e aspectos fisiográficos adversos determinantes. O respondente “D” crê 

que “é cada vez menos sentida a limitada eficiência logística decorrente da restrição 

de meios, estruturas, instalações e aspectos fisiográficos adversos determinantes”. 

e) Baixa prioridade atribuída à 23ª Bda Inf Sl, mesmo em face de problemas 

sociais graves na sua área de responsabilidade. O respondente “D” diz que “a 

prioridade atribuída à 23ª Bda Inf Sl, é compatível a sua importância estratégica”. 

f) Reduzida (deficiente) mobilidade estratégica e restrições operacional. De 

acordo com o respondente “D”, “vem sendo minimizada a reduzida mobilidade 

estratégica e restrições operacionais. ”  

g) Restrições no apoio Logístico e Aéreo para atividades ligadas ao Exercício 

do Comando. O respondente “D” considera que “a capacidade de Comando e Controle 

apresenta restrições proporcional ao apoio Logístico e Aéreo. ” 

h) Inexistência de dotação de apoio aéreo para o preparo e emprego da tropa. 

O respondente “D” diz que “é motivo de atenção especial a reduzida dotação de apoio 
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aéreo para o preparo e emprego”. O militar “D” informou que a solução desse problema 

foi mapeada no âmbito do CMN, resultando em uma “Memória para Apoio à Decisão 

para a criação de um Núcleo de OM de Aviação no CMN e encaminhada para o EME”. 

Tal iniciativa obteve o parecer favorável daquele órgão para a proposta de Diretriz de 

Iniciação e respectivo Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), 

que poderá subsidiar a inserção de ação no próximo ciclo do PEEx. ” 

Como Oportunidade de Inovação e Melhoria, o Plano considera “a limitação 

da eficiência logística, falta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, resistência 

do público interno às mudanças e utilização pequena dos de avanços tecnológicos” 

(CMN, 2015). 

Ameaças e propostas para soluções, a longo prazo (até 2039) das 

demandas. 

Mais uma vez, o entrevistado “B” ressalta que “o desafio orçamentário, 

provavelmente será, por muito tempo, o motivo de maior atenção”; para o entrevistado 

“B” essa questão tem prioridade alta, pelo fato da 23ª Bda Inf Sl ser considerada 

Grande Unidade de pronto emprego e área de responsabilidade envolta de graves 

problemas sociais. A Brigada é “parte primordial da solução dos problemas que afetam 

sistematicamente a região”. As alegações do General são aderentes às considerações 

da teoria clássica de manutenção dos Estados Nacionais de Fiori e geoeconomia de 

Bertha Becker e Villas Boas, ao afirmar que “as soluções permeiam sobremaneira o 

nível político, requerendo ações governamentais em todos os níveis, que relegam ao 

estamento militar medidas recorrentes, sem horizonte definido até o momento. ” 

 

4.2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

Ao integrar as considerações dos respondentes, é interessante destacar 

alguns pontos. O primeiro se refere à dependência histórica do Brasil de fornecedores 

internacionais em processos de obtenção de produtos e sistemas complexos ou de 

fronteira tecnológica. Para alçar a condição de País desenvolvido e soberano, se faz 

mister levar a termo projetos de longo prazo no campo da inovação, principalmente 

internet. O segundo ponto diz respeito à disseminação de agentes químicos e 

biológicos. O ambiente amazônico tem um vasto potencial para a ploriferação de 

agentes biológicos ainda desconhecidos, que podem ser usados para fins nocivos e 

letais. Soma-se a isso, o fato de haver a associação de inovações, como difusão de 
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armas químicas ou biológicas por uso massivo por meio de drones. O 

desenvolvimento do armamento não letal utiliza avanços em várias áreas, como na 

bioquímica e na neurociência. No campo da bioquímica, a varíola, por exemplo, foi a 

primeira doença a ser erradicada por ação humana deliberada, e a reintrodução desse 

vírus num país pode ter efeitos de pandemia109. A atual evolução da SARS-CoV-2, 

COVID-19, (2019 a 2021) e o consequente emprego do Ministério da Defesa, 

colocaram à prova as capacidades militares no combate à pandemia, de acordo com 

respostas apresentadas por pesquisados desta dissertação, pontuando a 

interoperabilidade entre as Forças Armadas, impactando de forma direta no 

aperfeiçoamento dos processos logísticos110. 

É razoável aceitar que, mais provavelmente, se daria num grande centro 

urbano do Sudeste, possivelmente São Paulo ou Rio de Janeiro. Um cenário plausível 

seria o da chegada de um ou mais indivíduos infectados no decorrer de um ato de 

bioterrorismo num aeroporto norte-americano ou europeu ocidental. Um único 

paciente, infectado em outro país e chegando ao Brasil no período de incubação, teria 

a possibilidade de transmitir a doença a um número elevado de pessoas, a exemplo 

do que ocorreu na Iugoslávia em 1972.  E se esse paciente for um terrorista que tenha 

sido infectado deliberadamente para se transformar num agente disseminador de 

varíola, o número de pessoas que poderiam se infectar a partir dele passa a ser muito 

maior.  

Há proposta de instalação de um Pelotão de defesa Química, Bacteriológica 

e Nuclear por comando Militar de Área. No CMN, esse Pelotão deverá estar sediado 

no 2° BIS, em Belém. Essa medida vai ao encontro do que preconiza a Portaria n° 

204, do EME, de 14 de dezembro de 2012, com o fito de aumentar a capilaridade do 

sistema de defesa química, biológica, radiológica e nuclear.  

Os recentes acontecimentos, envolvendo a pandemia nas grandes cidades do 

Norte, demonstraram a fragilidade dos sistemas de saúde locais. A par da logística de 

saúde deficitária da Amazônia, no caminho a ser trilhado em busca da modernidade, 

é forçoso ressaltar a importância de dotar a região amazônica com tecnologia de 

                                                             
109 O vírus da varíola foi erradicado em 1980. Além do laboratório russo, apenas o Centro de Controle 
de Doenças dos EUA tem autorização para armazená-lo. https://exame.com/mundo/laboratorio-que-
armazena-virus-mortal-explode-na-russia/ 
110 Para maiores informações a respeito do emprego de tropas especializadas do Exército no 
enfrentamento da COVID-19, o leitor pode acessar o site do Centro de Operações Terrestres (COTER). 
Disponível em http://www.coter.eb.mil.br/index.php/noticias-do-covid-19/770-a-estrutura-de-dqbrn-do-
eb-no-apoio-ao-combate-a-covid-19 
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conexão rápida e de grande capacidade. Atualmente, a tecnologia usada é 5G, 

evolução das gerações 3G e 4G. Essa facilidade permite uma integração ampla de 

comunidades e objetos. 

Em se tratando de Amazônia Oriental há uma longa estrada a ser 

pavimentada em direção à tecnologia de grande capacidade, seja a 5G, ou as 

próximas evoluções (6G, 7G ou outras derivadas) e computação quântica. Existem 

vazios demográficos e muitas extensões sem nenhum tipo de energia. Os polos de 

desenvolvimento na região são Belém, que contam com a P, D&I acadêmicas e apoio 

do EB para a pulverização das tecnologias. 

A região deve demorar para receber essa tecnologia de forma plena, mas, 

embora o progresso seja lento, ele é já perceptível e o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações envida esforços na busca de soluções 

(AMARAL, 2020). 

A fim de sanar essas demandas, os governos locais também realizam 

empreitadas, com apoio da iniciativa privada. Um desses projetos ocorre no Estado 

do Amapá, que pretende conectar ao sistema interligado nacional de energia e 

tecnologia com o linhão de Tucuruí e a interligação da internet, através de fibra ótica. 

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará 

(PRODEPA)111, o 41º Centro de Telemática (41º CT) do Exército Brasileiro, o Centro 

de Gestão da Tecnologia da Informação do Amapá (PRODAP), a ISOLUX Energia e 

Participações e a empresa AGORA Telecom se reuniram, para tratar da implantação 

do já citado Projeto ISOLUX (página 43).  

O Projeto é uma extensão do NAVEGAPARÁ112, como fator de inclusão digital 

do Governo do Estado do Pará no sentido de democratizar o acesso à internet, 

modernizando a calha norte e reduzindo as distâncias e o hiato tecnológico. O 

interesse do Exército Brasileiro, além do braço social e dissuasão pelo fator presença, 

também é estratégico, na medida que visa reduzir a dependência do serviço de 

provedores de comunicações corporativas, bem como, melhorar o gerenciamento de 

sistemas de defesa que dependem do meio científico-tecnológico nessa região. 

                                                             
111 Informação disponível em http://www.prodepa.gov.br/ 
112  Integrar os 144 municípios do Estado com uma rede de telecomunicações de dados sustentável e 
de alta capacidade por meio de tecnologias de telecomunicações, como rádio e fibra óptica. Disponível 
em http://www.navegapara.pa.gov.br/o-que-e 
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Por exemplo, a operadora que fornece a maior cobertura na tecnologia 4G no 

Amazonas, a VIVO Telecom, está presente em menos da metade dos 62 (sessenta e 

dois) municípios amazonenses, em apenas 28 (vinte e oito) deles, com 3G ela atua 

em 39 (trinta e nove) e abaixo disso segue com antenas nos demais municípios 

(XAVIER, 2019). 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

desenvolve alguns projetos no sentido de reduzir o hiato tecnológico brasileiro. Um 

deles é o Projeto Conecta Brasil, que prevê a instalação de fibra ótica e a conexão 

satelital nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste A implantação usa infraestrutura 

de telecomunicações de cabo de fibra óptica lançada em ambiente subfluvial, com 

objetivo de atender ao Decreto Nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018113. 

Pelo Projeto Conecta Brasil já foram instalados mais de 1.500 (mil e 

quinhentos) pontos de conexão satelital à internet banda larga, sendo mais de 700 

(setecentos) no Norte, para oferecer, gratuitamente, conexão à internet em banda 

larga com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro114. 

No mesmo sentido, o Projeto Amazônia Conectada está vocacionado para a 

infraestrutura de telecomunicações, com o lançamento de uma rede de cabos de fibra 

ótica no leito dos principais rios da bacia amazônica. O objetivo é disponibilizar 

serviços com alta capacidade e disponibilidade, como internet, universidade à 

distância, entre outros, para a população ribeirinha, escolas, organizações militares e 

órgãos públicos.115 

Os projetos de conexão viabilizam aplicações com emprego dual. O conceito 

mais recente da telemedicina, que permite a interação de mais de uma pessoa sem 

perder qualidade de acesso a imagens, vai ao encontro dessa afirmativa. Essa 

modalidade tem uma vantagem bem nítida que é economia de custos e tempo, mas, 

em contrapartida carece de boa rede de sinais viabilizando o fluxo contínuo do 

tratamento. Essa tecnologia foi desenvolvida para o Exército dos EUA na década de 

1980, objetivando ajudar as unidades militares a aumentar as chances de 

sobrevivência dos combatentes, por meio de métodos precisos e menos invasivos.116  

                                                             
113 Disponível em https://norteconectado.rnp.br/sites/default/files/2020-
09/NoCoPAISCompleto_rev_final.pdf 
114 Maiores informações em https://conectabrasil.org/#/home 
115 O conteúdo pode ser acessado no endereço http://www.amazoniaconectada.eb.mil.br/pt/ 
116 A informação está disponível no site https://www.sri.com/work/projects/trauma-pod 
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O atendimento de saúde para na frente de combate pode acontecer, 

remotamente, por agente de saúde, ou até mesmo, durante uma evacuação 

aeromóvel. Na Amazônia Oriental, o atendimento remoto já é uma realidade, operado 

em alguns postos de saúde pela 8ª Região Militar para a população ribeirinha, por 

meio do Projeto Amazônia Conectada. 

Os procedimentos se tornam menos invasivos para seres humanos e podem 

transbordar para outras funções logísticas, como manutenção de 1° escalão (do 

usuário). Esses avanços são interdependentes e integram outro conceito, que é a 

nanotecnologia. Na Academia, o estudo da nanotecnologia tem avançado. O Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) estão desenvolvendo projetos nesse sentido.117 O grande óbice esbarra na 

carência de rede de internet nas comunidades mais afastadas. A cobertura vegetal é 

um complicador, mesmo com as tecnologias disponíveis, por questões técnicas. 

O Brasil dispõe de satélite geoestacionário que pode auxiliar nessa demanda 

e expandir o emprego dessa ferramenta para os Estados da Amazônia Oriental. Outra 

tecnologia já amplamente utilizada é pilotagem de aeronaves, remotamente. Esses 

vetores também têm emprego dual. Por exemplo, o  Instituto Brasileiro de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) utiliza drones para monitorar a Reserva 

Biológica do Cachimbo e o Parque Nacional do Jamanxim, no Pará118. O EB 

desenvolve o Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas (SARP). O emprego 

desse veículo cabe para inteligência até emprego nos Pelotões de Fronteira. O 

SISFRON já adota esse recurso para a vigilância das fronteiras, em coordenação com 

outras Agências. 

A imensidão a ser protegida e os espaços vazios dependem dessa integração 

entre monitoramento remoto e processos de rápida resposta, tanto para ações de 

GLO, como no combate convencional. No caso de algum tipo de agressão, uma das 

direções estratégicas de abordagem é a entrada da foz do rio Amazonas. Visão 

corroborada por Teixeira da Silva (2012), que considera, em uma situação hipotética 

de intervenção internacional na Amazônia, que uma ofensiva ocorreria entre a baía 

de São Marcos (MA) e o Oiapoque (AP), que é um espaço praticamente sem defesa. 

                                                             
117O Endereço eletrônico do INPA dispõe de mais informações 
http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3615-inpa-promove-1-simposio-internacional-de-
nanotecnologia-com-foco-nos-avancos-na-saude 
118 O tema é discorrido no seguinte endereço eletrônico: https://www.hypeness.com.br/2018/07/a-partir-
de-2019-amazonia-sera-monitorada-com-drones/ 



156 
 
 

As linhas entre São Marcos e Belém “seriam atingidas pelo desdobramento da força 

invasora a partir de 100-300 quilômetros, com meios aviônicos e missilísticos”. Como 

o Brasil não dispõe de proteção nessa linha, ocorreria a aproximação para São Luís, 

Macapá e Belém e “as comunicações físicas entre o Grande Norte e o Brasil seriam 

interrompidas e a bacia do Amazonas paralisada; as bases da OTAN na Guiana e 

Suriname seriam acionadas e utilizadas para apoio de Comando e Controle”. Essa 

fragilidade é alinhada com a visão dos respondentes da pesquisa de campo. 

Em que pese que as dificuldades metodológicas inerentes às análises de 

conjetura, têm pouca sustentação metodológica, as alegações sinalizam a fragilidade 

de defesa antiaérea no portal da Amazônia.  O apoio antiaéreo na região é missão do 

12° Grupo de Artilharia Antiaérea de Selva, sediado em Manaus (AM), dotado de 

mísseis que atingem até 6 (seis) quilômetros a baixa altura, 3 (três) mil metros. Os 

mísseis táticos têm alcance de 300 (trezentos) quilômetros. Em Formosa (GO), o 

Exército concentra seu poder de fogo com mísseis e foguetes de longo alcance (em 

torno de 80 quilômetros), mas a amplitude de apoio de fogo para a região amazônica 

exige um esforço de concentração que pode limitar a capacidade de apoio. O Forte 

Santa Bárbara, como é conhecido o complexo que abriga Unidades de Artilharia de 

Mísseis e Foguetes, dista mais de mil e quinhentos quilômetros da foz do rio 

Amazonas e mais de dois mil quilômetros até a fronteira. 

Uma solução poderia iniciar as pesquisas de prospecção inovadora para a 

construção de mísseis por impressora 3D. Na Amazônia Oriental brasileira, a empresa 

VRD possui um Centro de Treinamento e Engenharia com um simulador de condução 

de trem que reproduz curvas, aclives e declives da Estrada de Ferro Carajás (EFC). 

Há também simuladores de navio, com uso de tecnologia 3D, voltado para operadores 

portuários, com objetivo de corrigir falhas operacionais, prevenção de acidentes e 

formação de novos empregados.  

Ressalta-se ainda que apesar de estar em curso a Portaria nº 193-EME, de 

28 de agosto de 2014, versando sobre a “Nova Logística Militar Terrestre” 119, não foi 

possível identificar avanços significativos. 

A referida Portaria previu: 

“racionalizar, adequar e modernizar as estruturas e organizações logísticas, 
considerando as prioridades e peculiaridades das áreas estratégicas. b. 
Aproximar a estrutura logística de paz à de conflito/guerra. c. Ter a 
capacidade de sustentar as mobilidades estratégica e tática. d. Implementar 

                                                             
119 (EB20D-07.021). BE Nº 36/2014 Brasília-DF, 5 de setembro de 2014. 
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um efetivo Sistema de Gestão Logística. e. Ter recursos humanos, no nível 
gerencial, para atuar na Logística. f. Efetivar a integração operacional e 
logística militar terrestre com as outras Forças Singulares. g. Integrar-se à 
logística nacional. h. Implementar um efetivo sistema de catalogação, que 
permita a adequada mobilização. i. Adquirir produtos de defesa utilizados em 
combates modernos.” 

 

Entretanto, algumas ações não atingiram, ainda o estado da arte desejado. 

Para uma possível revisão da nova logística, pode-se considerar entre vários 

aspectos 03 (três) de maior relevância. 

O primeiro refere-se à Aviação.  

Além de atender as demandas logísticas do cotidiano, o meio aviônico é, 

inegavelmente, o mais ágil para dar resposta à capacidade de mobilização nacional, 

que é o “grau de aptidão que tem a Nação de, em tempo oportuno, passar de uma 

situação de paz para uma situação de guerra, com o máximo de eficácia e o mínimo 

de transtornos para a vida nacional” (BRASIL, 2015, p.55)120. 

O CMN ressente de um apoio cerrado desse modal e a FAB já tem sua 

capacidade bem limitada. Mas um estudo bem detalhado sobre o tema já foi elaborado 

pelo CMN e encaminhado para os respectivos escalões de interesse.  

O segundo aspecto se refere ao transporte de cabotagem e consequente 

criação do Centro de Embarcações. Em razão do monopólio que o modal rodoviário 

exerce e face à precariedade de estradas e pontes, “o transporte de cabotagem é 

apresentado como uma opção complementar à distribuição de suprimentos pelo modo 

rodoviário, sendo dado enfoque aos transportes realizados pelo ECT no eixo Norte, 

com origem no Rio de Janeiro-RJ e destino o 8º D Sup, em Belém-PA” (PORTELLA, 

SILVEIRA LOPES, SILVA JÚNIOR, 2021, p. 23). 

                                                             
120 Ocorre que “a indefinição das ameaças, a não linearidade do Espaço de Batalha e a execução de 

múltiplas ações, sucessivas ou simultâneas, exigem da Logística a capacidade de sustentar 
continuamente as forças, adequando os recursos logísticos aos múltiplos cenários atuais e futuros” 
(BRASIL, 2018b, p.1-1). Em razão dessas assertivas e, com o objetivo de adequar o planejamento e a 
execução da logística e da mobilização no nível estratégico, o MD criou o Centro de Coordenação de 
Logística e Mobilização (CCLM) e estabeleceu os fundamentos doutrinários relativos à organização, à 
estrutura, ao funcionamento e às atribuições. O Manual que regula as Normas para o Funcionamento 
do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (MD40-N-01) é um robusto documento que vai 
ao encontro dessa nova organização doutrinária. O referido manual define Sistema de Logística de 
Defesa (SISLOGD) como “o conjunto de pessoal, instalações, equipamentos, doutrinas, procedimentos 
e informações, apoiado por uma infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações (TIC), 
atuando como agente catalisador de disponibilização de informações gerenciais de interesse da 
Logística de Defesa, seja no âmbito dos órgãos da Administração Central do MD, seja no âmbito das 
Forças Armadas (FA) ” (BRASIL, 2019, p. 14-30). 
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O objetivo dos autores é apresentar recursos subsidiários para transporte, 

“empregando carga conteinerizada, como alternativa para suprir o canal de 

distribuição externo, otimizando o transporte do ECT no eixo norte e suprimindo duas 

rotas rodoviárias no canal interno, Belém-Marabá e Belém-São Luís” (PORTELLA, 

SILVEIRA LOPES, SILVA JÚNIOR, 2021 p.23). 

O estudo tece comentários pertinentes a respeito de “um adequado 

planejamento logístico de transportes, que deve prever graus de liberdade que 

permitam ao gestor das operações analisar os trade-off do sistema e tomar decisões 

rápidas e eficientes” (PORTELLA, SILVEIRA LOPES, SILVA JÚNIOR, 2021, p. 25). 

Os autores retrataram cinco obstáculos que impedem a participação do setor 

na matriz de transportes brasileira: a) inexistência de política pública específica de 

fomento à navegação de cabotagem; b) a falta de provimento de informações 

suficientes para permitir o monitoramento das ações de fomento à navegação de 

cabotagem de contêiner, uma vez que os sistemas utilizados121 entre outros, não 

estão integrados; c) a falta de isonomia dos preços de combustível (bunker) entre a 

navegação de cabotagem e a de longo curso; d) não há fomento à competição entre 

armadores na navegação de cabotagem de contêiner e e) a falta de atuação dos 

órgãos públicos para a promoção do transporte multimodal de cargas na cabotagem 

(PORTELLA, SILVEIRA LOPES, SILVA JÚNIOR, 2021, p. 27). 

A análise dos autores constatou o seguinte: 

“um comboio rodoviário do ECT para o Eixo Norte (Belém) é composto de 12 
(doze) carretas e mais duas viaturas de apoio. Cada carreta pode transportar 
equivalente a um contêiner de 40 (quarenta) pés. O custo individual deste 
transporte do Exército é de R$37.317,64 e o total de R$ 447.811,68. 2). 
Levantou-se pregões eletrônicos de licitações da Marinha do Brasil com os 
custos para transporte de contêineres de 40 pés, com origem no Rio de 
Janeiro e destino em Belém, sendo este de R$ 37.499,98 para 1 contêiner de 
40 pés. O custo total por cabotagem através deste contrato ficaria em R$ 
449.999,76 para 12 contêineres (PORTELLA, SILVEIRA LOPES, SILVA 
JÚNIOR, 2021, p.32). 

 

O emprego da cabotagem implica na supressão das rotas de ida e volta do 

trecho Belém-Marabá e a de ida e volta no trecho Belém-São Luís, resultando numa 

economia de aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais). Os autores 

consideram uma economia de 20% (vinte por cento) dos custos com emprego da 

cabotagem. Por fim, a Tabela 06 mostra as vantagens e desvantagens desse sistema. 
 

                                                             
121 (Sistema Mercante da Receita Federal, Sistema de Desempenho Portuário e Sistema de 
Afretamento da Navegação Marítima de Apoio, ambos da ANTAQ) 
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Tabela 6 - Vantagens e desvantagens do transporte de cabotagem. 

 
Fonte: PORTELLA; SILVEIRA LOPES; SILVA JÚNIOR, 2021 p. 33. 

 

Com relação ao sistema de transporte marítimo e fluvial, é importante frisar 

que o CMN se vale da Marinha (Comando Conjunto Norte) para dar suporte às ações 

ribeirinhas do EB. Contudo, é interessante considerar na área uma instalação do 

padrão do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), 

embora, a vertente oriental não seja tão dependente das operações fluviais, quanto a 

Amazônia Ocidental. Tal medida garante mais autonomia para operações exclusivas 

do EB, como a condução de tiro de Artilharia embarcado em balsa, além da 

possibilidade de estrutura de apoio para o patrulhamento ostensivo da área.  

O CMN conta com a Embarcação Tática Guardian 25 e a Embarcação 

Patrulha de Grupo (EPG), cuja responsabilidade de manutenção é encargo da 8ª RM, 

que tem suas possibilidades limitadas.  

Nesse caso, citando Franco (2013, p. 64), “a inovação doutrinária, pode 

induzir a inovações nos materiais de emprego militar (MEM), pela incorporação de 

tecnologias”. Segundo o autor, “as inovações tecnológicas incorporadas num 

determinado produto de Defesa, poderá conduzir a inovações doutrinárias”. O 

emprego de novos meios e toda calda logística influenciam diretamente na aplicação 

de nova doutrina. A própria criação do Comando Militar do Norte traz em seu bojo, o 

conceito de inovação doutrinária. 

Por fim, o último aspecto de maior relevância, refere-se à terceirização. 

As dificuldades apresentadas até aqui sinalizam de forma clara que a 

distância da Amazônia Oriental dos polos de desenvolvimento nacional, é um dos 

fatores de estímulo no sentido de os estamentos federais investirem em educação na 
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região e preencher os hiatos culturais e as lacunas demográficas (vazios) com 

presença do Estado, conhecimento e capacitação dos recursos locais.  

Essa premissa vai ao encontro dos anseios elencados entre os respondentes, 

com a sugestão de criação da Zona Franca de Belém, o que notadamente incentiva a 

instalação de indústrias na região e por consequência melhora a qualificação da mão 

de obra local. 

Nesse sentido, a terceirização logística, defendida por diversos autores, pode 

ser uma solução a médio e longo prazo. Os EUA adotam esse sistema de terceirização 

de serviços, inclusive da segurança orgânica, de suas bases militares, até mesmo 

West Point. Os EUA adotaram esse modelo com sucesso nas operações militares 

Escudo no Deserto e Tempestade no Deserto, em 1991 e Iraque Livre, em 2003. 

Como cita Mello (2019, p. 18),  

“o fator decisivo para o sucesso da Operação Iraque Livre foi 

indubitavelmente a alta tecnologia da informação aplicada à logística militar 
terceirizada. As mudanças na zona de combate foram tão constantes que o 
General-Brigadeiro Jack C. Stultz Jr. afirmou que a maior dificuldade era 
saber para onde as tropas se dirigiam e não, como de costume, realizar o 
transporte dos suprimentos para as tropas. ” 
 

Os fatores de decisão para dar suporte à opção de terceirização logística são 

os seguintes, de acordo com Bandeira, Maçada e Mello (2010, p. 4):  

a) Estratégia: competência central, acesso a recursos e risco estratégico; 

b) Custo: investimentos em ativos e custo logístico; 

c) Características do processo logístico: complexidade, valor, 

desempenho, qualidade, flexibilidade, dificuldade de imitação/substituição e risco 

operacional especificidade; 

d) Ambiente: ambiente político interno, isomorfismo, incerteza do ambiente 

interno e externo; e 

e) Operador Logístico: serviços oferecidos, recursos oferecidos, cobertura 

geográfica, experiência dos operadores no mercado e imagem. 

Essas condicionantes remetem à integração da “logística na medida certa” 

que “consiste em configurar o apoio logístico de acordo com cada situação”. Esse 

conceito preconiza que “a amplitude do Espaço de Batalha, bem como a necessidade 

de apoio às forças localizadas em outros espaços como Zona de Interior (ZI) e 

Território Nacional (TN), pode vir a exigir a descentralização seletiva de recursos” 

(BRASIL, 2018b, p. 1.1). Essa atividade dialoga perfeitamente com os conceitos 
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clássicos dos Sistemas Interestatais, defendidos por Fiori (2008) sobre a intervenção 

estatal nos campos de poder essenciais para garantir a soberania nacional. 

Fazendo referência à manutenção territorial, o EB sempre teve um papel 

protagonista na empreitada de ocupar espaços para integrar o território. Buscar 

centros de excelência na região Norte para construir parcerias de sucesso é um 

caminho a ser trilhado no sentido de treinar a logística no período de paz, enxergando 

a terceirização sob a ótica de mais um exercício de mobilização. Esse argumento é 

coerente com as assertivas de Bertha Becker, dos Generais Villas Boas, Schons, 

Prado, Rocha Paiva e Galdino, além das assertivas de todos os respondentes da 

pesquisa.  

 

4.3 TERCEIRA CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Retomando os itens abordados neste Capítulo, verifica-se, inicialmente, com 

relação à mobilização de meios militares, que é razoável creditar às empresas 

presentes, principalmente no Estado do Pará para concentração de meios, 

manutenção de PRODE e armazenagem.  

Com relação à concentração de meios, Rocha Paiva (2015, p. 140) reforça a 

necessidade de ser treinada com esforço de combate convencional, lembrando o 

alerta de sobre a concentração de Brigadas e “a importância de não abandonar os 

exercícios de campanha com tropa, pois eles dão uma visão muito mais próxima da 

realidade do que os exercícios na carta ou em jogos de guerra”.  

No âmbito nacional cabe registrar que o Ministério da Infraestrutura tem 

alcançado resultados importantes no setor nos últimos anos (2019-2020). A 

expectativa é que haja maior diversificação de modal e ampliação da malha ferroviária. 

Com relação ao fluxo logístico aéreo, há baixa disponibilidade de horas de voo pela 

FAB. De acordo com expedientes demandados pelo CMN para o EME, há expectativa 

de inclusão do projeto de aeronaves de asa rotativa do CMN, no próximo PEEx. Com 

relação ao fluxo aquaviário, identifica-se a carência de meios de transporte fluviais de 

média e grande capacidades, mas existe a possibilidade de incremento de transporte 

por cabotagem e apoio às operações ribeirinhas com a criação de um Centro de 

Embarcações em Belém, semelhante ao CECMA. O Terminal Marítimo de Ponta da 

Madeira é um atrativo estratégico militar importante. Devido à facilidade de acesso por 

via marítima que proporciona às áreas interiores da Amazônia brasileira. 
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Com relação à aquisição (requisição) de produtos, manutenção, estocagem e 

armazenagem de produtos, verifica-se a carência de mão de obra especializada na 

região. O EB atua de forma protagonista no intuito de capacitar seus quadros, inclusive 

mão de obra temporária. As parcerias com organismos públicos e privados nesse 

sentido tem se mostrado bem exitosas e devem ser institucionalizadas. 

Outro óbice é a distância dos grandes centros produtores concentrados no 

Centro-Sul. Embora essa realidade não possa ser alterada, a proposta deste estudo 

é explorar e capacitar os recursos locais. Como política de Estado, é oportuno criar 

incentivos fiscais para atrair investidores nacionais aproveitando os recursos 

disponíveis e a facilidade de acesso a mercados internacionais para escoamento via 

marítima. Na contramão, como citado nas respostas da pesquisa de campo, é 

interessante regular que as empresas invistam em P, D&I, a exemplo da Lei nº 8387, 

de 30 de dezembro de 1991, com retorno a ser depositado diretamente no Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), como citado o 

exemplo próspero do contrato entre Itaipu e EB. 

Há, também, necessidade de aumento da capacidade de estocagem nas 

sedes dos B Sup, B Log/Ba Log, Btl Inf (CEF) e dos PEF. Duas propostas deste estudo 

vão ao encontro dessas demandas: e deslocamento do CD de Belém para Marabá, 

para conferência e catalogação da carga para distribuição. Esse eixo tem o suporte 

das BR-230 e BR-163, além do benefício da integração da hidrovia Araguaia 

Tocantins, a partir das obras de derrocamento de Pedral do Lourenço, no município 

de Santa Terezinha do Tauri (PA)122. Além da existência de um aeroporto e o projeto 

de malha ferroviária com expansão até os portos de Bacarena e Belém. 

Os estudos de Portella; Silva Lopes e Silva Junior (2021, p. 28) apontam que 

a o melhor local para fixar o Centro de Distribuição (CD) de apoio ao CMN é no 

município de Marabá (PA). Atualmente, o CD está em Belém (PA). Neste caso, o 8º 

D Sup apenas supriria a cidade de Macapá (AP) por via fluvial. Carvalho e Silva (2019 

p. 8-10) realizaram estudo quantitativo utilizando o Software AIMMS e apontam as 

desvantagens de se realizar uma “logística para retaguarda” e sugerem que Marabá 

                                                             
122 O Pedral do Lourenço tem 35 quilômetros de extensão. O derrocamento consiste no desmonte de 

rochas que ficam próximas à represa de Tucuruí, que tem limitado a navegação comercial no rio ao 
longo de todo o ano. Mais informações em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-
setoriais-tematicas/documentos/camaras-tematicas/infraestrutura-e-logistica/2019/70a-ro/pedral-e-
madeira-v11_karol.pdf e http://sinaval.org.br/2019/10/derrocamento-do-pedral-do-lourenco-deve-
comecar-em-2020-preve-dnit/ 
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(PA) funcione como “cross-docking”123. Pelos cálculos apresentados Marabá possui a 

melhor localização para os transportes rodoviários e o percurso realizado atualmente 

por Belém fica em torno de 18% (dezoito por cento) maior.  

Outras questões levadas a termo neste estudo dizem respeito às 

comunicações de dados (internet). Iniciativas nesse sentido devem continuar 

acontecendo, em que pese os PEF apresentarem, ainda, carência de itens muito 

básicos, como a própria geração de energia elétrica. As inovações são uma realidade 

e o sentido de urgência acompanha a defesa. Assim, como exemplo, o Projeto 

Amazônia Conectada, expande a infraestrutura de comunicações para disponibilizar 

o aceso à internet para a região por meio de redes óticas subfluviais.  

A pesquisa conduzida neste estudo reuniu respostas convergentes por 

unanimidade alguns anseios entre os respondentes, como desenvolvimento 

sustentável, dualidade, investimento em P,D&I, mapeamento com foco em projetos 

de sucesso, maximizar a utilização de estruturas existentes como FINEP e NIT. 

Outra consideração importante diz respeito à interface entre DCT, COTER, 

COLOG e CMN. A AGITEC informou que nunca foi demandada pela Força Terrestre 

para realizar estudos quanto ao estágio de desenvolvimento de inovações 

especificamente na área da Amazônia Oriental. Outra sugestão é formular uma AED 

que promova a maior integração do Sistema Nacional de Mobilização (apresentado 

na atual AED 3) com o aprimoramento da integração logística entre a Forças Armadas 

(apresentado na AED 19) de forma mais nítida e explícita.  

Como um dos óbices retratados para o COLOG, a catalogação, baixa 

diversificação ou a carência de operadoras logísticas locais, que poderiam ser 

mobilizadas, a custo mais baixo, em complemento à Logística Militar na Amazônia 

Oriental. Essa demanda pode ser minimizada com o estímulo da terceirização 

logística. O gap tecnológico vai persistir por médio prazo. O EB deve continuar 

desenvolvendo atividades no campo da diplomacia militar, como intercâmbios, 

reuniões bilaterais, cursos e ações na faixa de fronteira.  

Quanto ao MD, entre as muitas atribuições, este estudo destaca a doutrina de 

“Mobilidade Estratégica”. Na Amazônia Oriental, as capacidades de concentração de 

                                                             
123 É um cruzamento de docas. Estratégia de otimização de estoque para melhorar a logística de 

distribuição de mercadorias e reduzir espaços e tempo de armazenamento. Os bens não são 
armazenados (do fornecedor direto para a entrega).  
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meios e aquisições (e requisições, se for o caso) ainda são limitadas, podendo 

comprometer a própria capacidade operativa de “Suporte à Projeção de Força”. O EB 

ainda depende de apoio cerrado da FAB e da Marinha e, talvez, a longo prazo, esse 

apoio seja cada vez mais limitado. Os exercícios em conjunto devem ser realizados, 

mas a dependência de meios para atividades rotineiras, não é uma situação desejável.  

E quanto ao Estado brasileiro, cumpre aplicar políticas públicas que visem 

melhorar os índices educacionais da população e incentivar, por meio de isenções 

fiscais, a transferência de parques industriais de transformação, atraindo de forma 

especial a BID para o Arco Norte. 

Por fim, cumpre ressaltar a dimensão da Defesa e a importância de 

manutenção da soberania frente à competição geopolítica que se apresenta, as 

inovações tecnológicas e a logística. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com fulcro na análise das relações interestatais, da geoeconomia mundial e 

dos interesses econômicos, identificou-se que existem ameaças à soberania brasileira 

no ambiente da Amazônica Oriental. E, pelos próximos vinte anos, o Brasil ainda terá 

sua projeção de poder limitada e não terá todas as capacidades militares e 

econômicas necessárias para fazer face às possíveis ameaças externas e, assim, vai 

buscar alianças. Também existe uma falta de integração histórica da Amazônia ao 

Centro-Sul do País e há um sentido de urgência para que a sociedade perceba essas 

questões e a importância da integração e defesa da Amazônia. Esse alerta vem sendo 

manifestado por vários estudiosos, a exemplo de Bertha Becker que justifica a 

ocupação do espaço alicerçada nos conceitos de vetor tecno-ecológico e florestania. 

Essa análise é corroborada pela apresentação de cenários prováveis de 

conflito no ambiente nacional e regional até o horizonte temporal de 2039. O estudo, 

principalmente pela visão da ASPLAN, do MD, sinaliza como vulnerabilidades, o poder 

dissuasório brasileiro ao nível de potência média; o baixo financiamento e as 

carências de capacidades nos setores de defesa e C, T & I.; o hiato entre C, T&I e 

logística; a concentração da BID no Centro-Sul, entre outras.  

Uma saída para a região é estimular a Tríplice Hélice, conjugando academia, 

indústria e Governo, criando a Zona Franca de Belém, por exemplo. Criar estrutura da 

BID e polos tecnológicos em Belém, São Luís, Macapá e Marabá (PA). Fomentar o 
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Parque industrial na região, dinamizando o escoamento de produtos pelos portos da 

foz do Amazonas, ganhando o Caribe e o Oceano Atlântico e reduzindo custos 

logísticos. Criar núcleos de inovação em Belém e São Luís, especializando mão de 

obra, com apoio órgãos como FINEP, NIT, DCT (IME), além dos governos locais. 

É importante que os próximos PEEx consolidem o Projeto de implantação do 

CMN, dotando seu braço logístico de maior capilaridade, com a criação do Comando 

Logístico (Belém), Base Logística (Belém ou Marabá) e de dois Batalhões Logísticos, 

um com sede em Belém ou Marabá e outro em Macapá, de forma a conciliar as 

necessidades logísticas atuais, onde a precariedade de meios prevalece, mas 

arraigando novas doutrinas, apoiando as inovações, que já são uma realidade. Cabe 

lembrar que a criação de Organizações Militares traz, a reboque, o processo 

civilizatório, o que vai ao encontro do conceito de florestania defendido por Bertha 

Becker e ocupação dos espaços como forma primária de defesa, de acordo com os 

estudos clássicos desenvolvidos no primeiro capítulo.  

Em ação conjunta com outras Forças, robustecer a proteção de estruturas 

estratégicas de energia e da Base de Lançamentos de Alcântara, em coordenação 

com a FAB. A consolidação do domínio do espaço cibernético é vital, investindo-se 

em capacidades autóctones, na expectativa de reduzir, ao mínimo, a dependência de 

itens estrangeiros e ampliando a cooperação com múltiplos atores, evitando 

importações concentradas em apenas uma ou duas grandes potências. Outro item de 

máxima importância diz respeito à comunicação de dados, via internet, tecnologia cujo 

domínio garante a soberania. 

Nesse sentido, reforçando os conceitos de Rocha Paiva, é importante 

conduzir exercícios de imitação do combate convencional, com a concentração de GU 

(Brigadas) e simulação de exercícios de logística mais próximos de uma realidade de 

mobilização. Aumentar o fluxo de carga por via fluvial e marítima, aumentando a 

capacidade dos terminais já existentes, com a criação de um Centro de Embarcações 

no nível do CECMA. Aumentar a disponibilidade de horas de voo da FAB e dar início 

ao Projeto de criação do Grupamento de Aviação do Exército em Belém. Na vertente 

rodoviária criar o Ponto Logístico/CD (“cross-docking”) de Marabá.  

Ao fim e ao cabo, concluindo a presente pesquisa retomamos à pergunta 

chave: o Sistema de Logística está compatível com a defesa no ambiente do CMN, 

considerando cenários prospectivos e inovações tecnológicas?  
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Com base nas constatações obtidas por meio da literatura, documentação 

vigente e dos argumentos dos militares consultados, identificamos diversos gargalos 

no setor que limitam a integração entre defesa terrestre convencional e sistemas de 

inovação. Para além da literatura consultada e dos cenários previstos, a afirmação 

encontra respaldo na situação econômica e previsão orçamentária identificada, sem 

perspectiva de reajuste crescente. O setor defensivo e o setor tecnológico dependem 

de forma simbiótica de saúde financeira. 

De igual sorte, a hipótese deste trabalho se confirma, evidenciando que o 

sistema logístico do CMN ainda carece de elementos estruturais que acompanhem as 

evoluções tecnológicas em curso no mundo. A pesquisa dos documentos de mais alto 

nível que balizam a Defesa Nacional e as especificidades da área em estudo 

(Amazônia Oriental), consubstanciadas por respostas de militares com poder 

decisório ou assessoramento de alto nível.  

O presente trabalho buscou atender ao seu objetivo geral, qual seja, analisar 

as demandas logísticas para futuros conflitos na Região da Amazônia Oriental, dentro 

de uma perspectiva de longo prazo (até 2039) e não pretende esgotar o assunto, mas 

dar matizes de investigação para um tema sensível, instigante, porém, ainda 

parcialmente descoberto.   
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

O Senhor está convidado a participar da pesquisa do Curso de Mestrado de 

Gestão de Defesa, do Instituto Meira Mattos, da Escola de Estado-Maior do Exército 

(ECEME), em razão de seus conhecimentos a respeito do tema. 

2. É interessante informar que as respostas são livres, o Senhor não precisa 

responder todas as perguntas e, a qualquer momento, o Senhor pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. A recusa não trará qualquer prejuízo em sua 

relação com o pesquisador e com a Instituição.  

3. O Objetivo geral do estudo é analisar as demandas logísticas para futuros 

conflitos na Região da Amazônia Oriental, dentro de uma perspectiva de longo prazo. 

4. Objetivos específicos: 

a) analisar a geoeconomia mundial e os interesses econômicos que ameaçam 

a soberania brasileira, em particular a Amazônia; 

b) apresentar os cenários prováveis de conflito no ambiente nacional e 

regional até o horizonte temporal de 2039, de acordo com o Sumário Executivo de 

Defesa da ASPLAN (MD); 

d) apresentar os meios de defesa e cadeia logística até 2039, de acordo com 

os cenários de conflitos prováveis (hipóteses de conflito); e 

d) analisar a logística militar terrestre para a Região da Amazônia Oriental e 

apresentar ações possíveis de reação aos meios tecnológicos que surgem como 

ameaça. 

5. Esta pesquisa não tem caráter confidencial, sendo assim, solicito permissão 

de utilizar o nome do Senhor no relatório final, seu nome e função exercida. Caso o 

Senhor não se sinta confortável, sua identidade será preservada. 

6. Os dados deste pesquisador para eventuais dúvidas sobre o projeto:  

- edu-cav@live.com  

- (021) 99995-9091.  

Desde já agradeço a atenção dispensada e conto com sua colaboração. 

Respeitosamente, 

 

Laércio Eduardo de Araújo – Cel Cav  
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 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

INSTITUTO MEIRA MATTOS 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

  

 

 Declaro, para os devidos fins, que participo, de forma voluntária, da 

pesquisa desenvolvida pelo Coronel de Cavalaria Laércio Eduardo de Araújo, 

mestrando do Instituto Meira Mattos, da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército. 

Responderei as perguntas elaboradas na condição de 

____________________________________________________, fato pelo qual 

acredito contribuir para a evolução acadêmica do tema proposto. 

 

Local, data   

 

 

 

_________________________________________ 

Posto/ função 

assinatura 
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APÊNDICE B 

Pesquisa semiestruturada 

 

 

 ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

INSTITUTO MEIRA MATTOS 

 

 

 

 

 

Autor: Laércio Eduardo de Araújo - Cel Cav 

Orientador: Dr Hélio Caetano Farias 

 

 

 

PESQUISAS E ENTREVISTAS 

 

 

Objetivo: compor a qualificação da dissertação a respeito do tema com as respostas 

de pesquisas e entrevistas de militares de Alto Escalão dos Órgãos envolvidos no 

estudo, a nível de Assessoramento de Alto Nível ou até mesmo poder decisório. 

 

 

 

  

 

 

A GUERRA DO FUTURO E A LOGÍSTICA MILITAR TERRESTRE NA REGIÃO DA 

AMAZÔNIA ORIENTAL 
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1) Com relação ao cenário previsto na PND (2016), como o Sr avalia o ambiente 

de inovação na área da Amazônia Oriental e as propostas para que o CMN possa 

estar mais ajustado às adversidades para o cenário até 2039? 

 

2) Como o Sr acredita que o Governo pode priorizar os investimentos em Ciência, 

Tecnologia e Inovação aplicados a produtos de defesa de uso militar e dual, visando 

ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa e a autonomia tecnológica do País? 

Esses investimentos podem alcançar a região da Amazônia Oriental? Como? 

 

3) O Sr considera que há estímulo e fomento ao setor industrial e ao meio 

acadêmico, de forma sinérgica? Há incremento da interação com instituições da área 

de CT&I e da absorção de conhecimentos dos países com reconhecido 

desenvolvimento tecnológico? Como essas interações podem contribuir para a 

Amazônia Oriental? 

 

4) Qual o atual estágio de desenvolvimento de Defesa Cibernética na área da 

Amazônia Oriental? (AED-1) 

 

5) Existe incremento das capacidades de defender e de explorar o espaço 

cibernético na Amazônia Oriental? (AED-10). Quais óbices e desafios? 

 

6) O Sr acredita que o CMN desenvolve as capacidades de monitorar e controlar 

o espaço cibernético, o território e as áreas estratégicas de interesse? Quais óbices e 

desafios? E com relação à Base de Alcântara, no âmbito do EB, quais são as 

principais demandas para a segurança integrada da área? (AED-9). 

 

7) Existe estímulo para o estabelecimento de parcerias e intercâmbios na área de 

pesquisa de tecnologias de interesse da defesa que beneficiem a área da Amazônia 

Oriental? Pode citar exemplos? Quais óbices e desafios? (AED 48) 

 

8) O Sr acredita que as tropas do CMN estão dotadas de meios modernos,  

capazes de desencorajar ameaças e agressões? O que falta? (AED-7) Quais óbices 

e desafios? 
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9) O CMN está dotado de equipamentos que privilegiem o conceito de letalidade 

seletiva, estimulando o desenvolvimento e a fabricação nacionais? Quais óbices e 

desafios? (AED 20) 

 

10) Como o desenvolvimento de tecnologias críticas para a defesa na área da 

Amazônia Oriental pode ser alavancado? (AED-49) 

 

11) O Sr acredita que o CMN consegue aprimorar a integração logística entre as 

Forças Armadas em benefício e garantia da interoperabilidade? (AED-19) 

 

12) O EB cataloga as capacidades de infraestruturas necessárias por meio da 

mobilização de pessoal, material, serviços e instalações, para complementar a 

logística militar na área da Amazônia Oriental? (END 2016). Quais óbices e desafios? 

(EAD 29) 

 

13) O Sr considera que existam possíveis lacunas sobre logística militar 

operacional na END 2016? Quais?  

 

14) O Sr acredita que a revisão proposta da END apresentada em 2020, contempla 

logística militar terrestre a contento, em seus AED?  

 

15) A revisão proposta da END apresentada em 2020, contempla logística militar 

terrestre a contento, em seus AED para a região da Amazônia Oriental? 

 

16) Persistem lacunas no tocante à logística militar terrestre na revisão proposta 

da END apresentada em 2020? Quais? 

 

17)O Sr acredita que o CMN está estruturado em torno de capacidades? Quais 

óbices e desafios? (AED-12) 

 

18) O CMN mantém os efetivos adequadamente preparados? Quais óbices e 

desafios? (AED 22). 

 

19) O CMN incrementa o relacionamento com Exércitos de outros países? Como? 

(EAD 36). Quais óbices e desafios? 
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20) Como se dá a presença do EB nas áreas estratégicas de baixa densidade 

demográfica? Quais óbices e desafios? (AED 38) 

 

21)  O CMN intensifica a contribuição do setor de defesa para a integração da 

região Amazônica? Proposta 2020: Intensifica a contribuição de diversos setores 

governamentais para a proteção, o desenvolvimento e a maior integração da região 

Amazônica com as demais regiões do País? Quais óbices e desafios? (AED 39) 

 

22) O Sr acredita que as tropas do CMN estão dotadas de meios modernos, 

equipamentos adequados, plenamente adestradas e em estado de permanente 

prontidão, capazes de desencorajar ameaças e agressões? O que falta? (AED-7) 

Quais óbices e desafios?   

 

23) O Sr acredita que os Objetivos estratégicos previstos no Plano de Gestão do 

CMN, conforme a tabela abaixo, estão sendo cumpridos a contento? Quais óbices 

podem ser identificados como processo de melhoria? 

DESENVOLVER A 
LOGÍSTICA 

MILITAR, 
AMPLIANDO SUA 
CAPACIDADE E 

EFICIÊNCIA 

 

6.1. Reestruturação da 8ª RM 
para ter a capacidade de 
prestar o apoio logístico na 
medida certa e no tempo 
oportuno (Prontidão 
Logística).  

6.1.1. Integrar os modais de 
transporte e prestadores de 
serviços. 

6.1. Reestruturação da 8ª RM 
para ter a capacidade de 
prestar o apoio logístico na 
medida certa e no tempo 
oportuno (Prontidão 
Logística).  

6.1.2. Criar infraestruturas, de 
forma a aproximar a estrutura 
de paz a de conflito. 

6.1.2. Implantar sistemas 
informatizados que 
assegurem eficiência na área 
logística. buscando 
automatização do controle e 
distribuição de suprimentos e 
gestão de estoques. 

6.1.3. Prosseguir no estudo 
para criação de novas 
estruturas de cargos  

6.1.4. Mobiliar, progressiva e 
seletivamente, a estrutura 
logística com meios 
compatíveis e modernos. 
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24) O Plano de Gestão do CMN elenca ameaças, conforme a relação abaixo:  

i) a extensão territorial sob responsabilidade do CMN e em consequência, as 

dificuldades de acesso, os vazios demográficos e desnível socioeconômico. 

j) A qualidade e a deficiência de alguns Produtos de Defesa pode 

comprometer a capacidade operacional das OMDS subordinadas. 

k) As ameaças estrangeiras que possam visar os recursos naturais da região, 

bem como os ilícitos transfronteriços. 

l) “Limitada eficiência logística decorrente da restrição de meios, estruturas, 

instalações e aspectos fisiográficos adversos determinantes”. 

m) Baixa prioridade atribuída à 23ª Bda Inf Sl, mesmo em face de problemas 

sociais graves na sua área de responsabilidade. 

n) Reduzida (deficiente) mobilidade estratégica e restrições operacional 

o) Restrições no apoio Logístico e Aéreo para atividades ligadas ao Exercício 

do Comando. 

p) Inexistência de dotação de apoio aéreo para o preparo e emprego da tropa. 

O Sr pode discorrer a respeito dessas ameaças e avaliar propostas para 

soluções, a longo prazo (até 2039) das demandas? 

 

 

Fim da pesquisa. 

Muito obrigado. 
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ANEXO C 
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