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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O Brasil, país de dimensões continentais, possui áreas estratégicas que demandam 

atenção especial da Defesa Nacional. Nesse sentido, a Amazônia brasileira é uma 

das áreas estratégicas citadas como prioritárias nos varios documentos brasileiros 

de planejamento político e estratégico. 

Neste diapasão, o Exército Brasileiro possui, atualmente, capacidades militares 

terrestres que, a nível regional, conferem dissuasão da expressão militar no 

supracitado ambiente operacional. 

Já em se tratando da dissuasão extrarregional, referenciada nos vários documentos 

de defesa brasileiros, o Exército Brasileiro dispõe de forças capazes de desencorajar 

ou dissuadir ameaças ou agressões externas voltadas para a Amazônia brasileira, 

porém, tal capacidade dissuasória pode ser aperfeiçoada. 

Neste sentido, este Policy Paper objetiva apresentar os principais óbices da 

Estratégia da Dissuasão do Exército Brasileiro que, neste Séc XXI, demandem o 

aperfeiçoamento da dissuasão extrarregional para o ambiente operacional 

amazônico.  

Os dados são compostos tanto por conhecimento extraído de várias fontes 

bibliográficas, como artigos, teses, disertações e outros peródicos, como, também, 

da experiencia profissional deste autor na região amazônica. 

Por fim, propõe indicações ou recomendações que possibilitem aperfeiçoar a 

dissuasão extrarregional para a amazônia brasileira, de forma a contribuir com a 

manutenção dos interesses nacionais. 

 
Palavras-chave: Amazônia. Dissuasão Extrarregional. Estratégia. Exército Brasileiro.   



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Brasil, un país de dimensiones continentales, tiene áreas estratégicas que 

demandan especial atención por parte de la Defensa Nacional. En este sentido, la 

Amazonía brasileña es una de las áreas estratégicas citadas como prioritarias en 

varios documentos de planificación política y estratégica brasileña. 

En esta línea, el Ejército brasileño cuenta actualmente con capacidades militares 

terrestres que, a nivel regional, brindan una disuasión de la expresión militar en el 

entorno operativo antes mencionado. 

En lo que respecta a la disuasión extraregional, referenciada en varios documentos 

de defensa brasileños, el Ejército brasileño tiene fuerzas capaces de desalentar o 

disuadir amenazas o agresiones externas dirigidas a la Amazonía brasileña, sin 

embargo, dicha capacidad disuasoria se puede mejorar. 

En este sentido, este Documento de Política tiene como objetivo presentar los 

principales obstáculos de la Estrategia de Disuasión del Ejército Brasileño que, en 

este siglo XXI, demandan la mejora de la disuasión extraregional para el entorno 

operativo de la Amazonía. 

Los datos están compuestos tanto por conocimientos extraídos de diversas fuentes 

bibliográficas, como artículos, tesis, disertaciones y otras publicaciones periódicas, 

como por la experiencia profesional de este autor en la región amazónica. 

Finalmente, propone indicaciones o recomendaciones que permitan mejorar la 

disuasión extraregional para la Amazonía brasileña, a fin de contribuir al 

mantenimiento de los intereses nacionales. 

 

Palabras-llave: Amazonía. Disuasión extraregional. Estrategía. Ejército brasileño. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia, como um dos biomas brasileiros, é uma área de imensurável 

valor econômico e geopolítico para o Brasil, pois congrega um sem número de 

recursos de toda ordem que, por suas naturezas de elevado valor, sempre geraram e 

continuam gerando a cobiça por atores extrarregionais. 

Neste diapasão, a primeira postura estratégica brasileira é a dissuasão, a fim 

de persuadir qualquer ameaça ou agressão à soberania do país, inclusive na região 

amazônica. 

A dissuasão possui os mais variados conceitos e entendimentos de 

pesquisadores do assunto em todo o mundo. O fato é que a mesma pode ser 

utilizada como postura estratégica ou estratégia propriamente dita, dependendo do 

país, e é empregada com diferentes finalidades conforme a disponibilidade de 

capacidades de uma nação. 

Nesse sentido, a dissuasão, como estratégia militar brasileira, é prevista nos 

documentos de mais alto nível de planejamento do Exército Brasileiro (EB), ao passo 

que o Ministério da Defesa e as outras Forças, como Marinha do Brasil (MB) e Força 

Aérea Brasileira (FAB), a consideram como uma postura dissuasória a ser buscada. 

Em se tratando desta estratégia, o EB, alinhado aos marcos legais que 

orientam seu planejamento, vem envidando esforços para alcançar uma dissuasão 

que transborde para além de seus vizinhos sul americanos, visando dissuadir, 

principalmente, as potências de elevado destaque geopolítico internacional. 

Nesse diapasão, torna-se um grande desafio para a Força Terrestre (F Ter) 

possuir e/ou adquirir capacidades militares terrestres críveis que dissuadam 

quaisquer agressões possíveis de ocorrer na atualidade e no futuro. Isso se torna 

mais desafiante ainda na medida em que os diversos cenários prospectivos apontam 

para uma miríade de prováveis desafios que podem colocar ameaçar a soberania e 

segurança do país.  

Além do explicitado acima, este autor levou em consideração a atual restrição 

orçamentária por que passa o país, impactando o orçamento da Defesa e do EB 

atuais e futuros, causada, principalmente pela pandemia no Novo Coronavírus de 

2019 (COVID 19) e, também, várias considerações em palestra proferida na ECEME 

pelo comandante do EB. 
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Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho é apresentar sugestões ou 

indicações que possam colaborar para o aperfeiçoamento da dissuasão 

extrarregional do Brasil no século XXI. Para tal, esta pesquisa focará nas atuais 

Capacidades Militares Terrestres (CMT) do EB, de forma a incrementá-las ou indicar 

aquelas que devam ser buscadas, adquiridas ou desenvolvidas com a finalidade de 

aperfeiçoar a capacidade dissuasória extrarregional. 

Espera-se, portanto, que o estudo possa cooperar com assessoramentos aos 

níveis político e estratégico brasileiros, de forma que as indicações ou 

recomendações auxiliem na tomada de decisão, nos mais altos escalões, para traçar 

objetivos, estratégias ou ações voltadas para o aperfeiçoamento da dissuasão 

extrarregional brasileira. 

Este artigo está dividido, ao todo, em seis seções. A próxima seção descreve 

a metodologia empregada e a terceira seção traz uma revisão da literatura.  Na 

quarta seção, será apresentado o desenvolvimento, no qual são abordados a 

estratégia de dissuasão do EB e como suas CMT podem ser aperfeiçoadas ou 

impactadas para incrementar a postura dissuasória da Amazônia, seja internamente 

à F Ter ou por meio da contribuição de fatores exógenos ao EB.  

Na quinta seção são apresentadas as recomendações e indicações para o 

aperfeiçoamento da dissuasão na Amazônia, e na conclusão, que compõe a última 

seção, são descritas as implicações obtidas pelos resultados encontrados. 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho será feito mediante a seleção de documentos diretos e indiretos 

sobre o assunto, por meio de uma leitura extensiva e intensiva de artigos publicados 

em revistas acadêmicas, teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso de 

especialistas da área em questão, além de normas, portarias e manuais do Brasil, 

particularmente no nível federal e do EB, todos diretamente relacionados ao assunto 

em tela.  

Nesse sentido, foi priorizada a revisão bibliográfica e análise de conteúdo de 

todo material selecionado, utilizando-se o método qualitativo.  

Também será aproveitada a experiência profissional deste autor, como 

Comandante do Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva, nos 
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anos de 2019 e 2020, além de ter servido a maioria do seu tempo de serviço em 

Organizações Militares (OM) operacionais, acumulando 07 (sete) anos na região 

amazônica e 11 (onze) dedicados às forças especiais do EB, possuindo experiência 

vivenciada em operações na selva, operações especiais, operações na faixa de 

fronteira, operações de Garantia da Lei de da ordem (GLO), operações 

interagências, dentre outras.  

A coleta dos dados será realizada por meio de consultas às bibliotecas da 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), assim como os 

documentos normativos federais e do EB e artigos disponíveis na internet. 

O tratamento dos dados coletados foi realizado por meio de uma abordagem 

qualitativa, mediante a análise dos conteúdos da bibliografia. O trabalho terá, como 

possibilidade, conclusões pertinentes, visando propor indicações e recomendações 

para o aperfeiçoamento da dissuasão extrarregional para a Amazônia brasileira no 

século XXI, considerando a estratégia de dissuasão do EB. 

A principal pergunta a ser respondida no referido trabalho é “COMO A 

DISSUASÃO EXTRARREGIONAL PARA AMAZÔNIA BRASILEIRA PODE SER 

APERFEIÇOADA?”.  

A justificativa para responder tal pergunta se baseia no fato de a dissuasão 

ser a primeira postura estratégica considerada para a defesa dos interesses 

nacionais, conforme descrito na Estratégia Nacional de Defesa (END) e também 

pelo fato de o Plano Estratégico do Exército (PEEx) 2020-2023 prever o Objetivo 

Estratégico do Exército Nr 1 (OEE1), qual seja de “contribuir com a dissuasão 

extrarregional”.  

Segundo Júnior (2020, p. 12), onde descreve que “ao mobilizar capacidades e 

a credibilidade, a dissuasão opera através da comunicação entre os contendores”, 

este trabalho ater-se-á somente às referidas capacidades da expressão militar, 

objetivando propor indicações e recomendações para o aperfeiçoamento da 

dissuasão extrarregional brasileira neste século. 

Com relação ao alcance deste estudo, o mesmo se limitará a estudar as 

capacidades militares do EB que podem contribuir com o OEE1 supracitado, 

considerando a Amazônia brasileira. Nesse sentido, serão considerados apenas o 

Comando Militar da Amazônia (CMA) e o Comando Militar do Norte (CMN), por 

serem os Comandos Militares de Área (C Mil A) com maiores áreas de 

responsabilidade inseridas na região amazônica brasileira. 
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Ademais, outros fatores exógenos ao EB e que possam impactar suas 

capacidades e, consequentemente, contribuir com o aperfeiçoamento da dissuasão 

extrarregional na Amazônia, poderão ser considerados em termos de indicações e 

sugestões. 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os países mais ricos vêm aumentando os gastos com suas Forças Armadas, 

ampliando suas capacidades de defesa e dissuasão, buscando, também, se 

associar em blocos políticos, econômicos e militares, visando a um futuro 

reordenamento mundial multipolar (SARMENTO, 2006) 

Nesse sentido, um dos grandes desafios, atuais e futuros, do Brasil é manter 

a soberania sobre sua Amazônia, diante dos vários cenários que podem interferir 

nesta importante e estratégica região.  

Segundo Brayner (2017), a Amazônia brasileira abrange os Estados de 

Goiás, Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Acre, Amapá, Rondônia e 

Roraima, e compreende uma área de cerca de 5.033.072 km², perfazendo cerca de  

61% do território do Brasil.  

O supracitado autor descreveu, ainda, que “por diversas vezes, a opinião 

pública internacional manifestou o desejo de interferir nos rumos da Amazônia, com 

o argumento de que a preservação ambiental da região é um assunto de interesse 

mundial.” 

Neste diapasão, Garrido (1995) comentou que o interesse internacional sobre 

a Amazônia brasileira remonta ao século XVII, com várias tentativas extrarregionais 

frustradas pelos portugueses e brasileiros. De lá para cá, continuam sendo 

assinaladas sucessivas tentativas externas de ingerência nesta região. 

Corroborando com o acima descrito, Mattos (1993) destacou, como principal 

interferência na soberania territorial brasileira, o estabelecimento da Amazônia como 

patrimônio da humanidade, pressionando a opinião internacional no sentido de sua 

internacionalização. Desta maneira, para que o país vença esta pressão 

internacional sobre a Amazônia, o autor defende que, se falharem os recursos 

diplomáticos, não se deve excluir a hipótese de defesa militar, onde se revela a 

importância da dissuasão estratégica brasileira. 
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O conceito da dissuasão convencional aqui estudado exclui a possibilidade de 

posse ou utilização de armamentos nucleares. Tal fato se deve, principalmente, pela 

previsão na atual constituição brasileira (CF/88), onde “toda atividade nuclear em 

território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação 

do Congresso Nacional” (BRASIL, 2016a). 

Desta forma, a dissuasão é um conceito amplamente empregado na literatura. 

Alguns autores, como Aron (2002) e  Sacchetti (1990), entendem que a dissuasão é 

a capacidade de determinado ator convencer algum possível rival da não agressão, 

com a finalidade principal de evitar uma ação hostil ou conflito armado, indicando, 

com credibilidade, que o custo superará o ganho oriundo daquela ação. 

A END (BRASIL, 2016, pg 77) descreve a dissuasão como uma “atitude 

estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, inclusive militares, 

tem por finalidade desaconselhar ou desviar adversários, reais ou potenciais, de 

possíveis ou presumíveis propósitos bélicos”. No mesmo diapasão, o Manual de 

Estratégia (BRASIL, 2020b) do EB revela a dissuasão como um dos modelos de 

estratégia militar a serem empregados.  

Desta forma, a atitude dissuasória descrita acima é classificada pelo manual 

de estratégia (BRASIL, 2020b) como uma dissuasão defensiva, na medida em que 

“o Estado dispuser de meios suficientemente potentes para conter e revidar o golpe 

inicial do oponente e puder contar com desenvolvida capacidade de mobilização...”. 

O referido manual de estratégia também vai ao encontro do entendimento de 

Aron (2002) e  Sacchetti (1990), visto que “o objetivo é dissuadir o oponente de 

tomar a decisão de empregar seus meios de ataque, diante da incerteza de que 

alcançará resultados compensadores.” 

Segundo Júnior (2021), a dissuasão possui, como modalidades básicas, a 

nuclear e a convencional, restando como opção brasileira esta última, tanto pela 

vedação no uso de armamento militar pela CF/88, como já citado anteriormente, 

como, também, pela participação brasileira no Tratado de Não-Proliferação Nuclear 

(TNPN). 

Júnior (2021), descreve, ainda, que mesmo potências nucleares utilizam as 

capacidades militares convencionais para reforçar sua postura dissuasória, o que 

pode ser utilizado pelo EB, em sua estratégia de dissuasão, principalmente pela 

possibilidade de desenvolvimento de sua capacidade missilística.  
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O supracitado autor, ainda, revela a importância de o Brasil manter o 

Planejamento Baseado em Capacidades, no contexto de uma dissuasão geral, 

tendo em vista os cenários prospectivos não apontarem ameaças específicas ao 

país, porém deixando-o em condições de atender os desafios futuros. 

Mattos (1993) descreveu que o Brasil deve possuir uma força armada capaz 

de oferecer uma ameaça a qualquer aventura militar, capaz de dissuadir, senão pela 

possibilidade de vitória, pela capacidade de tornar caro, pesado, o ônus da aventura 

militar. Dessa maneira, o Brasil estará garantindo a sua soberania pela dissuasão 

estratégica, evitando o confronto armado. 

Indo ao encontro do acima citado, Soares (2008) defendeu que as forças 

armadas do Brasil devem ser capazes de atuar na manutenção da segurança e 

fazer face às pressões resultantes da questão ambiental, particularmente na 

Amazônia. 

No mais alto nível de planejamento, o Livro Branco de Defesa Nacional 

(LBDN) define as capacidades a serem alcançadas pelas Forças Singulares e que 

contribuem com o exercício da dissuasão (LUCAS, 2020). 

A Política Nacional de Defesa - PND (BRASIL, 2020a) revela a importância da 

dissuasão do país para o ambiente internacional, assim como pressuposto para a 

Defesa Nacional que as Forças Armadas garantam a capacidade de dissuasão.  

No mesmo diapasão da PND, a END (BRASIL, 2020a) expõe a dissuasão 

como primeira postura estratégica nacional, atuando como uma das 09 (nove) 

Capacidades Nacionais de Defesa (CND), assim como aponta tal postura como 

ferramenta de diplomacia apta a desestimular possíveis agressões ou ameaças à 

Defesa Nacional.  

Gama (2010) defende que a eficácia da Estratégia da Dissuasão é 

imprescindível para se contrapor às ameaças e que as componentes dessa 

estratégia só terão efeito dissuasório caso haja uma maior preocupação com a 

defesa do país, materializada em maciços investimentos na sua estrutura de defesa. 

A END assevera, ainda, que na política externa brasileira, as ações 

diplomáticas apoiam-se na Dissuasão, antecedendo-se ao emprego da força, em 

observância ao Art 4º da CF/88, que trata da solução pacífica das controvérsias. 

Nesse sentido, a END é bem clara quando sua Estratégia de Defesa Nr 2 

(ED2) descreve o fortalecimento da capacidade de dissuasão por meios de várias 

Ações Estratégicas de Defesa (AED). 
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Alinhado às PND e END, o Planejamento Estratégico Setorial – PES 2020-

2031 do MD realiza a ligação entre os níveis político e estratégico, interpretando os 

objetivos e ações previstas nas PND e END, de modo que o setor de defesa 

contribua com efetividade para o esforço nacional de Defesa (BRASIL, 2019b). 

Desta forma, o PES descreve, na Política Setorial de Defesa (PSD), a 

contribuição para a dissuasão como Objetivo Setorial de Defesa (OSD), assim como 

o faz uma de suas Ações Setoriais de Defesa (ASD), estas previstas na Estratégia 

Setorial de Defesa (ESD). Tais Objetivos, Estratégias e Ações do MD impactarão 

diretamente todas as Forças componentes e suas estratégias, inclusive as da F Ter 

na região amazônica. 

No âmbito do EB, a Diretriz do Comandante do Exército (BRASIL, 2019a) 

orienta a busca pelo aprimoramento da capacidade dissuasória. Nesse sentido, o 

Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), que normatiza procedimentos e 

direciona a evolução da F Ter, deu preponderância absoluta à aplicação da 

Estratégia da Dissuasão, com o objetivo de possibilitar ao país possuir uma estrutura 

militar terrestre capaz de gerar efeito dissuasório (MOULIN, 2003). 

Nesse sentido, a fase 4 do SIPLEx apresenta os Objetivos Estratégicos do 

Exército (OEE) definidos pela Política Militar Terrestre - PMT (BRASIL, 2019), que 

discriminam as estratégias e as ações estratégias para se alcançar as capacidades 

militares necessárias. 

A PMT é o documento de mais alto nível do EB e tem a finalidade de orientar 

o Planejamento Estratégico da Força e decorrente das políticas e diretrizes do 

Ministério da Defesa (MD), do enunciado da Missão do Exército, do estudo de 

cenários prospectivos, das indicações do Diagnóstico Estratégico do Exército e 

orientada para a consecução da visão de futuro, define e detalha os OEE, assim 

como estabelece condições para a elaboração da Concepção Estratégica do 

Exército e do Plano Estratégico do PEEx. 

Nesse sentido, o EB vem buscando adquirir capacidades militares que 

poderão contribuir com a capacidade dissuasória extrarregional, conforme previsto 

no seu OEE1, cuja estratégia é a “ampliação da capacidade operacional”. 

Para subsidiar o Planejamento Baseado em Capacidades do Exército 

Brasileiro e definir suas capacidades militares terrestres e operativas, todas ao 

encontro dos documentos de defesa supracitados, foi editado o Catálogo de 
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Capacidades do Exército 2015-2035 (BRASIL, 2014), onde o mesmo aborda os 

conceitos de Capacidade Militar Terrestre (CMT) e Capacidade Operativa (CO). 

Os Programas Estratégicos do Exército (Prg EE) do Portfólio Estratégico do 

Exército (Ptf EE) também contribuem para alcançar um ou mais OEE, gerando as 

capacidades para o EB cumprir suas missões, de acordo com o previsto na CF/ 88 

e,  em particular, com a END (LAMELLAS, 2019). 

Dessa forma,  a CMT é constituída por capacidades operativas com ligações 

funcionais, reunidas para que os seus desenvolvimentos potencializem as aptidões 

de uma força para cumprir determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida 

(BRASIL, 2014a). 

Já a aquisição das CO requer um conjunto de sete fatores inter-relacionados 

e indissociáveis, quais sejam a Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura, que formam o acrônimo DOAMEPI (BRASIL, 

2014). 

Conforme a END (BRASIL,2020a), a Capacidade de Mobilidade Estratégica é 

uma CND do Brasil e refere-se à disponibilidade, em infraestrutura logística de 

transporte, de capacidade multimodal e de meios de transporte, que permita às 

Forças Armadas o rápido deslocamento para a área de emprego, no território 

nacional ou no exterior, conforme a defesa dos interesses nacionais. 

Neste diapasão, Mitre (2016) acredita que uma coordenação mais efetiva pelo 

MD, de modo a potencializar a mobilidade de estratégica nacional, contribuirá com a 

dissuasão e com o desenvolvimento da região Norte, onde está inserida a 

Amazônia. 

Considerando que a Mobilidade Estratégica também é uma das CO do EB 

constantes do seu Catálogo de Capacidades, o país deve possuir uma infraestrutura 

que proporcione às Forças Armadas uma mobilidade estratégica nacional. 

O Ministério da Infraestrutura (MINFRA) apresentou, em 2021, por meio da 

Empresa de Planejamento e Logística (EPL), vinculada ao mesmo, o Plano Nacional 

de Logística 2035 (PNL), o qual visa sistematizar e integrar todo o ciclo de 

planejamento de transportes em nível federal.  

O PNL 2035 contempla o planejamento estratégico integrado de todos os 

modos de transporte do país e representa a mais nova versão do antigo Plano 

Nacional de Logística e Transporte (PNLT), de 2007, no qual, à época, foi elaborado 

em parceria com o MD (BRASIL, 2021).  
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A Mobilização Nacional é a medida decretada pelo Presidente da República, 

no caso de agressão estrangeira, para obtenção imediata de recursos e meios para 

a implementação das ações que a Logística Nacional não possa suprir, segundo os 

procedimentos habituais, bem como de outras necessidades (CIVIL, 2008). 

Nesse sentido, a Mobilização Nacional, complementando a Logística Militar, 

proporciona a expansão do poder de combate das Forças Armadas, inclusive a do 

EB, com o aumento dos recursos humanos, materiais e de serviços (BRASIL, 

2020a). 

Para tanto, o Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB) congrega o 

conjunto de órgãos para atuarem de modo ordenado e integrado, para planejar e 

realizar todas as fases da Mobilização e Desmobilização Nacionais, possibilitando a 

orientação e a coordenação com o máximo de eficiência. O MD, como Órgão 

Central, tem por finalidade orientar, supervisionar e conduzir as atividades deste 

Sistema. 

Atualmente, num esforço global pelo aumento do poder militar, alguns países 

adotaram o conceito estratégico de Antiacesso e Negação de Área (A2/AD), descrito 

por Júnior (2020), o qual integra elementos que compõem uma possível estratégia 

de dissuasão convencional, sendo aquele de natureza multidomínio e, normalmente, 

num contexto de assimetria e defesa por camadas. 

Segundo Delgado (2017), as operações multidomínio “são a evolução das 

armas combinadas para o século XXI, que irão operar, lutar e ter suas campanhas 

em todos os domínios: terrestre, aéreo, marítimo, cibernético e espacial” (tradução 

nossa). 

Indo ao encontro do acima citado, sendo o espacial um dos domínios no 

conceito A2/ AD, Pedro (2014) destacou que a possibilidade de incremento e 

aquisição de novos sistemas de AAAe possibilitará ao Brasil obter posição 

destacada no subcontinente sul-americano, garantindo ao país grande relevância no 

estabelecimento da dissuasão militar.  

Importante frisar a capacidade de monitoramento e controle de um país. 

Nesse sentido, Garcia (2014) destaca que Sistema Integrado de Monitoramento de 

Fronteiras (SISFRON) é um sistema integrado de sensoriamento, de apoio à decisão 

e de emprego na faixa de fronteira brasileira, proporcionando melhores condições 

para a atuação do EB, cujo objetivo do Sistema é apoiar a realização de Operações 

Interagências e outras operações, inclusive na região de fronteira amazônica. 
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Em se tratando da capacidade de dissuasão extrarregional, existem 

oportunidades de melhoria significativas e fundamentais,  e o EB tem buscado 

adquirir capacidades militares terrestres que permitam avançar em tal pretensão 

(SILVA, 2020). 

 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 A ESTRATÉGIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO E A DISSUASÃO 

EXTRARREGIONAL NA AMAZÔNIA 

 

O Estado brasileiro, por meio da expressão militar do Poder Nacional, pode 

promover a conquista dos seus objetivos nacionais por meio da dissuasão, 

prioritariamente ao emprego da força, conforme descreve a Política Militar Terrestre - 

PMT (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, o poder de dissuasão extrarregional pode ser definido como a 

capacidade que tem uma Força Armada de dissuadir a concentração de forças 

hostis nas fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais e a intenção de invadir o 

espaço aéreo nacional. 

O EB, por meio de seu poder militar terrestre, contribui para a dissuasão 

estratégica, tanto pela articulação em todo o território nacional como pela 

disponibilidade de suas forças com prontidão operativa (BRASIL, 2007). Essa 

dissuasão tem como uma das prioridades a Amazônia brasileira, considerada área 

estratégica do país, conforme consta no LBDN. Nela estão contidos grandes C Mil A, 

quais sejam o CMA e o CMN. 

É importante considerar que as principais características dos conflitos futuros 

são a letalidade seletiva e efetiva, maior alcance e precisão das armas, robotização 

do campo de batalha, preponderância dos domínios aéreo e espacial, não-

linearidade do campo de batalha, incremento das ações no espaço cibernético, 

preponderância do ambiente informacional e aumento dos conflitos em ambientes 

urbanos. 

Em se tratando do entorno estratégico brasileiro, que corresponde aos 

vizinhos sul-americanos e da África Ocidental, o Brasil possui natural dissuasão 
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regional, na medida em que possui a 9ª classificação em termos de poder militar, 

dentre 140 nações (GLOBALFIREPOWER, 2021).  

Em termos globais, o EB vem buscando incrementar sua capacidade 

dissuasória, descrita em seus planejamentos estratégicos, desde a PMT, passando 

pelo Estratégia Militar Terrestre (EMT), Concepção Estratégica do Exército e PEEx. 

Alinhado aos documentos da política nacional brasileira, como o Livro Branco 

de Defesa Nacional - LBDN (BRASIL, 2020a), a PND e a END (BRASIL, 2020d) e 

aos documentos da Defesa (BRASIL, 2019b), o EB busca a consecução do OEE1, 

voltado para o aperfeiçoamento da capacidade dissuasória extrarregional (BRASIL, 

2020c).  

Indo ao encontro do OEE1, a END cita a Amazônia brasileira como área 

estratégica prioritária, ou seja, que a capacidade dissuasória extrarregional da F Ter 

deve ser aperfeiçoada na referida região, dentre outras. 

Essa capacidade de dissuasão será alcançada na medida em que a F Ter 

evidenciar sua capacidade de fazer com que possíveis ameaças extrarregionais se 

sintam desencorajadas de agredirem o Brasil ou, ainda que o façam, o custo desta 

agressão não seja compensatório (BRASIL, 2005 e BRASIL, 2020b). Isso faz 

sentido, também, para a Amazônia brasileira, visto que esta região sempre foi e será 

cobiçada por potências extrarregionais, cabendo à F Ter importante participação na 

postura estratégica dissuasória do Brasil. 

Desta forma, a F Ter deve dispor, na região amazônica, mais precisamente 

no CMA e no CMN, de organizações militares operacionais de elevada letalidade e 

prontidão operativa, pois é a opção mais viável para dissuadir as ameaças futuras, 

sejam elas existentes ou potenciais à região em tela. 

Para que a F Ter atinja a referida prontidão operativa na região amazônica, 

faz-se necessário dotar os referidos C Mil A de capacidades militares plenas, 

algumas das quais o EB já dispõe, e outras que deverão ser aperfeiçoadas, 

adaptadas ou desenvolvidas para que possam agregar o efeito dissuasório 

extrarregional. 

Estas supracitadas capacidades são as CMT e, no EB, estão publicadas no 

Catálogo de Capacidades do Exército 2015-2035 (BRASIL, 2014a). Porém, a F Ter 

ainda não dispõe de todas para enfrentar os desafios atuais e futuros na região 

amazônica. 
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Como delimitado anteriormente, foi analisado o OEE1, composto por duas 

estratégias, sendo uma a “ampliação da capacidade operacional”, na qual estão 

previstas as seguintes ações estratégicas: 1) reestruturar o Comando de Operações 

Especiais e as Brigadas de Emprego Estratégico; 2) reestruturar a F Ter; 3) 

rearticular e reestruturar a F Ter na Área Estratégica da Amazônia; 4) rearticular e 

reestruturar a F Ter nas demais áreas estratégicas;  5) rearticular e reestruturar a 

Artilharia de Campanha; 6) rearticular e reestruturar a Artilharia Antiaérea; 7) 

reestruturar o Sistema de Engenharia e 8) reestruturar o Sistema de Comando e 

Controle. 

Outra estratégia prevista no OEE1 é a “ampliação da mobilidade e 

elasticidade da Força”, composta pelas ações 1) aperfeiçoar o Sistema de 

Mobilização; 2) estruturar a Aviação do Exército; 3) reestruturar as Forças Blindadas 

e 4) mecanizar a F Ter. 

Neste diapasão, infere-se que podem ser sugeridas algumas reformulações 

no contexto do PEEx, de forma que o OEE1 seja atualizado conforme sejam 

visualizadas novas oportunidades de incrementar as CMT da F Ter no CMA e CMN, 

de forma a aperfeiçoar a capacidade dissuasória extrarregional na Amazônia. 

Nesse sentido, da análise das ações estratégicas propostas no OEE1, 

nenhuma tem a finalidade de dotar o CMA ou CMN da capacidade de A2/AD, 

conceito estratégico já utilizado por nações como Estados Unidos da América, 

República Popular da China e Federação Russa, conferindo-lhes grande capacidade 

dissuasória convencional. 

Além disso, apesar da implantação do Sistema de Prontidão Operacional da 

Força Terrestre (SISPRON) sistematizar a preparação de suas Forças de Prontidão 

(FORPRON), que hoje prevê 06 (seis) brigadas de Emprego Estratégico, 04 (quatro) 

Brigadas de Emprego Geral prioritárias e Módulos Especializados, algumas destas 

Grande Unidades (Gu) ainda não estão no mais alto grau de prontidão operacional, 

devido a vários fatores como o ônus pela formação do efetivo variável, a 

necessidade de aumentar a proporção do efetivo profissional em seus quadros e a 

restrição orçamentária, dentre outros.  

Além do acima citado, apenas 02 (duas) das 06 (seis) Brigadas de Infantaria 

de Selva, considerando o CMA e CMN juntos, são FORPRON. 

Em termos de A2/ AD, seria necessário reunir algumas capacidades militares 

que a F Ter já possui, como inteligência, operações de informação, guerra 
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eletrônica, guerra cibernética, missilística (foguetes e mísseis de cruzeiro), defesa 

antiaérea (baixa altura), dentre outras, com aquelas ainda indisponíveis, como a de 

míssil antinavio, de defesa antiaérea de média altura e de grande altura/ grande 

alcance, dotando o CMN e CMN com as mesmas, conforme estudo estratégico 

específico.  

O fato é que, sem dúvida, a agregação da capacidade A2/ AD ao CMA e CMN 

permitirá, sobremaneira, um incremento da capacidade dissuasória da F Ter em 

toda região amazônica sob responsabilidade destes C Mil A. 

Salienta-se, ainda, a grande importância de se dispor de uma defesa 

antiaérea em camadas, ou seja, contendo capacidades de baixa, média e grande 

altura, operando num sistema A2/AD, que propiciará, dentre outras finalidades, a 

proteção contra ataques de vetores aéreos inimigos à F Ter na região amazônica. 

Desta forma, conforme o próprio Catálogo de Capacidades do Exército 

(BRASIL, 2014a) descreve, a CMT deve ser constituída por um grupo de CO com 

ligações funcionais, reunidas para potencializarem as aptidões de uma força.  

Nesse sentido, este autor visualiza a necessidade de o A2/AD ser inserido 

não só na concepção estratégica do EB, mas também como uma CMT a ser inserida 

no referido catálogo, seguida do estudo específico para se definir quais seriam as 

capacidades operativas constituintes da mesma. 

Consequentemente, deverá haver uma atualização no OEE1 do PEEx de 

forma que sejam inseridas, mediante estudo específico as Estratégias, Ações 

Estratégicas e Atividades que, juntas, permitirão a materialização da CMT de A2/ AD 

para o CMA e CMN. 

Considerando, também, a disponibilidade dos sistemas de monitoramento e 

vigilância, como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), 

previsto no PEEx, será dificultada a obtenção da surpresa estratégica por parte da 

potência extrarregional (SILVA NETO, 2012), o que possibilita o aperfeiçoamento da 

capacidade dissuasória, também, na região amazônica. 

Os Prg EE possibilitam aumentar a capacidade de Dissuasão contra ameaças 

por intermédio do incremento da capacidade operacional da F Ter, da rearticulação 

de tropas no território nacional, e da criação de novas capacidades militares 

terrestres (LAMELLAS, 2019).  

Nesse sentido, os Programas que podem contribuir, diretamente, para o 

aperfeiçoamento da dissuasão extrarregional na Amazônia brasileira seriam o 
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ASTROS 2020, Aviação do Exército, Defesa Antiaérea, Forças Blindadas, 

SISFRON, Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria. 

Além disso, a racionalização administrativa no EB deve estar voltada para o 

completamento de efetivos das FORPRON e aplicação de recursos para o seu 

preparo e certificações, aliada a outros esforços que gerem o incremento da sua 

capacidade operacional, como centralização de formação de conscritos, dentre 

outros, com prioridade para as FORPRON do CMA e CMN. 

 

4.2 CONTRIBUIÇÕES EXÓGENAS PARA AS CAPACIDADES DISSUASÓRIAS DA 

FORÇA TERRESTRE NA AMAZÔNIA 

 

Além do exposto no item anterior, sugestões ao MD podem impactar 

positivamente nas CMT da F Ter na Amazônia, na medida em que estes impactos 

também contribuirão para o aperfeiçoamento da capacidade dissuasória 

extrarregional do Brasil nesta região. 

Nesse diapasão, pode-se sugerir alterações no SINAMOB, principalmente as 

que permitam e execução de operações em tempos de paz, que possam 

incrementar a capacidade de prontidão e pronta-resposta estratégica da F Ter, indo, 

também, ao encontro do que preveem a AED12 “incrementar a capacidade de 

mobilização nacional”, da ED2 “fortalecimento da capacidade de dissuasão”, ambas 

previstas na END.  

A mobilidade estratégica da F Ter para a região amazônica pode ser 

incrementada não somente por meio do SINAMOB, mas também pela aquisição de 

meios necessários aos deslocamentos, como já está ocorrendo com a aquisição das 

aeronaves KC-390, por meio de Programa Estratégico específico da FAB.  

Além disso, também é importante dispor de infraestrutura física que permita a 

interconexão de vários modais de transporte pelo país, ligando as demais regiões do 

país à Amazônia, sendo desejável um planejamento estratégico interministérios, a 

fim de conjugar os esforços para a mobilidade estratégica, aliados aos esforços de 

desenvolvimento amazônico. 

Nesse sentido, o PNL 2035 (BRASIL, 2021) prevê em todo o seu conteúdo, 

apenas a citação de 01 objetivo ligado à Defesa, qual seja “garantir a infraestrutura 

viária adequada para as operações de segurança e defesa nacional” (grifo nosso). 
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Analisando o conteúdo do Plano supracitado, o mesmo considera a 

acessibilidade proporcionada para o deslocamento de forças de defesa e segurança 

nacionais, sendo considerados apenas os trechos rodoviários que fazem parte de 

municípios onde encontram-se bases do EB, FAB, MB, postos da Polícia Rodoviária 

Federal, postos e sedes da Polícia Federal, fronteiras, portos e trechos que 

alimentam aeroportos internacionais. 

Neste diapasão, considerando que a F Ter deve dispor de uma capacidade de 

mobilidade estratégica nacional, a fim de se fazer presente em qualquer parte do 

território nacional, o Brasil deve desenvolver uma infraestrutura logística de 

transporte e de capacidade multimodal que permita exercer tal capacidade, 

principalmente na região amazônica. 

Assim, faz-se necessário atualizar o PNL com as demandas estratégicas da 

Defesa, em particular, considerando a Concepção Estratégica do EB, principalmente 

em se tratando da mobilidade de suas FORPRON para a região Amazônica, por 

possuírem OM de naturezas diferentes, sendo algumas leves (motorizada, 

paraquedista, aeromóvel, de selva), outras mais robustas (blindadas e 

mecanizadas), além dos módulos especializados. 

Apenas como exemplo, forças blindadas demandam meios ferroviários como 

principal (não exclusivo) modal de transporte para o deslocamento de suas bases 

até determinada área estratégica do país de dimensões continentais como o Brasil, 

devendo ser incluídas como demandas de mobilidade estratégica nacional.  

Nesse sentido, estudos específicos devem ser realizados para a previsão da 

infraestrutura necessária aos deslocamentos estratégicos, levando-se em 

consideração os locais de concentração estratégica na Amazônia, bem como a 

natureza da tropa a ser deslocada para tais locais. 

Esta atualização do PNL deve, então, contar com intensa participação do MD 

de forma que todas as demandas de mobilidade estratégica nacional de interesse da 

Defesa sejam inseridas no mesmo, ensejando um planejamento integrado e 

conjunto interministérios. 

Por fim, a F Ter contribuirá para uma maior dissuasão extrarregional na região 

Amazônica na medida em que realizar suas operações de forma conjunta com as 

outras Forças (MB e FAB). 

 

 



22 

 

5. INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  
 

Da análise realizada, considerando a importância do assunto e com o objetivo 

de possibilitar o aperfeiçoamento da dissuasão extrarregional do país, faz-se as 

seguintes indicações ou recomendações: 

 

5.1 AO EXÉRCITO BRASILEIRO 

5.1.1: Recomendação n° 01: Centralização da formação dos conscritos 

Esta recomendação visa permitir ao EB o aumento do poder de combate da F 

Ter na região amazônica, principalmente pela desoneração das OM operacionais 

(em guarnições militares específicas) na formação inicial dos recrutas, onde seja 

possível tal adoção, mediante estudo específico. 

Esta recomendação permitirá, também, a racionalização de recursos 

humanos, materiais e orçamentários e deverá ter como prioridade impactar o nível 

de prontidão operacional das OM do CMA e do CMN. 

Para a adoção desta medida, sugere-se atualizar o PEEx conforme o 

seguinte: 

OEE 1 – CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO EXTRARREGIONAL 

Estratégia Ação Estratégica Atividades Capacidade 

Militar Terrestre 

1.1 Ampliação 

da Capacidade 

Operacional 

1.1.10 Reestruturar 

a formação inicial 

do Efetivo Variável 

(EV)  

1.1.10.1 Adequar a formação 

do EV por meio de Centros 

de Formação de Conscritos 

no CMA e CMN 

SUPERIORIDADE 

NO 

ENFRENTAMENTO 

 

PRONTA 

RESPOSTA 

ESTRATÉGICA 

 

5.1.2: Recomendação n° 02: Inclusão do Antiacesso e Negação de Área nos 

documentos de planejamento.  

Esta recomendação visa inserir o A2/AD nos documentos de planejamento do 

EB, conforme o seguinte: 

1) No Catálogo de Capacidades do Exército e no PEEx, como uma CMT, 

composta por várias capacidades operativas, mediante estudo específico para 

definição das mesmas. Em geral, tais capacidades são aquelas relacionadas à 
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Informação, à missilística (mísseis e foguetes) e à defesa antiaérea, dentre outras. 

2) Na PMT, DMT e Concepção Estratégica do Exército, como conceito 

estratégico dissuasório convencional, com prioridade para as áreas estratégicas do 

país, em particular na região amazônica (CMA e CMN). Estudos específicos deverão 

apontar quais OM do CMA e CMN deverão possuir tais CMT de A2/ AD. 

 

5.1.3: Recomendação n° 03: Aperfeiçoamento do Programa Estratégico de Defesa 

Antiaérea  

Esta recomendação visa dotar a F Ter de capacidade de defesa antiaérea de 

grande altura e grande alcance, na região amazônica, particularmente, no CMA e 

CMN, conforme análise estratégica específica. 

Para a adoção desta medida, sugere-se: 

- reformular o Programa Estratégico de Defesa Antiaérea, inserindo a 

obtenção da capacidade de defesa antiaérea de grande altura e grande alcance, a 

médio prazo. 

 

5.1.4: Recomendação n° 04: Racionalização administrativa de OM 

Esta recomendação visa, por meio da racionalização de cargos e ou 

estruturas, o incremento da capacidade operacional das OM operacionais do CMA e 

do CMN, com prioridade para as FORPRON destes C Mil A, impactando 

positivamente sobre a capacidade dissuasória da F Ter nesta região. 

Para a adoção desta medida, sugere-se: 

- a edição de portaria que incentive a terceirização de serviços em OM do 

CMA e CMN, a fim de reorganizar cargos que visem o completamento dos efetivos 

das FORPRON nestes C Mil A. 

- a edição de portaria que regule a reorganização ou rearticulação de algumas 

OM do CMA e CMN, para o sistema de “Fortes”, condicionado ao estudo preliminar 

específico que permita a adoção de tal medida. 

 

5.1.5: Recomendação n° 05: Prosseguimento e priorização dos Prg EE. 

Esta recomendação sugere dar prosseguimento nos Prg EE ASTROS 2020, 

Aviação do Exército, Defesa Antiaérea, Forças Blindadas, SISFRON, Amazônia 

Protegida e Sentinela da Pátria, porém priorizando o CMA e CMN. 
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5.1.6: Recomendação n° 06: Transformação de GU do CMA em FORPRON. 

Esta recomendação visa aumentar para 02 (duas) a quantidade de Bda 

integrantes do SISPRON, inserindo mais 01 (uma) GU do CMA como FORPRON, 

além do que já está prevista a 1ª Bda Inf Sl, tendo em vista a enorme área de 

responsabilidade do referido C Mil A. 

Esta recomendação visa dotar a região amazônica com metade (03) das 06 

(seis) GU, considerando as do CMA e CMN, como FORPRON, o que possibilitaria 

aperfeiçoar a capacidade dissuasória da F Ter na região amazônica. 

 

5.2 AO MINISTÉRIO DA DEFESA 

5.2.1 Recomendação n° 01: Transformação no Sistema Nacional de Mobilização 

(SINAMOB) 

Esta recomendação visa permitir a mobilização nacional em tempo de paz, 

com a realização de operações militares em todo território nacional. 

Para a adoção desta medida, sugere-se: 

- a inclusão das operações militares como atividades a serem permitidas por 

ocasião da ativação da mobilização nacional em tempo de paz. 

 

5.2.2: Recomendação n° 02: Incremento da Mobilidade Estratégica Nacional 

Esta recomendação visa proporcionar ao país a infraestrutura necessária para 

incrementar tanto a mobilidade estratégica para a Defesa Nacional como para o 

Desenvolvimento Nacional, com prioridade para a região amazônica. 

Para a adoção desta medida, sugere-se: 

- a edição de portaria interministerial, entre o MD e o MINFRA, que normatize 

a atualização do PNL 2035, inserindo as demandas de mobilidade estratégica da 

Defesa (MB, EB e FAB), com prioridade para o CMA e CMN. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Considerada a dissuasão extrarregional como Capacidade Nacional de 

Defesa e que o EB busca contribuir com o seu incremento, por meio do atingimento 

dos Objetivos Estratégicos, previstos no seu Plano Estratégico, além dos desafios a 

serem enfrentados num futuro próximo, o objetivo geral deste estudo foi apresentar 
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indicações e recomendações que possam contribuir para o aperfeiçoamento da 

dissuasão extrarregional do país em sua região amazônica no século XXI. 

Desta forma, este autor identificou como necessidade de tal investigação o 

fato de o Brasil enfrentar, atualmente e no futuro, desafios que ameacem a sua 

soberania na Amazônia, principalmente, por parte de potências extrarregionais, 

ensejando que o EB disponha de uma F Ter com capacidade dissuasória factível 

para anular qualquer aventura estrangeira nesta região. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi possível verificar que a 

algumas capacidades militares terrestres do EB podem ser incrementadas ou 

inseridas em seu planejamento estratégico, de forma a aperfeiçoarem a dissuasão 

extrarregional na Amazônia, notadamente no CMA e no CMN, comandos militares 

que estão na maior parte desta região. Além disso, foram abordados outros fatores 

exógenos à F Ter e que, também, possam contribuir positivamente para a dissuasão 

extrarregional na referida região. 

Sendo assim, para um aprimoramento da capacidade de dissuasão 

extrarregional na Amazônia brasileira, este autor apresentou algumas 

recomendações e indicações, tanto ao EB quanto ao MD, considerando não só o 

acima exposto, mas, principalmente, a realidade das condições de restrição 

orçamentária da Defesa, atual e futura, que os vários cenários prospectivos indicam. 

Nesse sentido, como recomendações ao EB, tanto no CMA como no CMN, 

cabe citar: 1) a busca pela centralização da formação dos conscritos; 2) a inserção 

do A2/AD na Concepção Estratégica da Força e no Catálogo de Capacidades do EB 

2035, com prioridade para os referidos C Mil A; 3) o aperfeiçoamento do Programa 

Estratégico de Defesa Antiaéreo; 4) algumas medidas de racionalização 

administrativa (terceirização e reorganização em Fortes) que impactem diretamente 

no aumento da capacidade operacional das FORPRON do CMA e do CMN; 5) o 

prosseguimento dos Prg EE ASTROS 2020, Aviação do Exército, Defesa Antiaérea, 

Forças Blindadas, SISFRON, Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria, com 

prioridade para o CMA e CMN e; 6) a transformação de mais 01 GU do CMA em 

FORPRON, aumentando de 02 (duas) para 03 (três) FORPRON sediadas na região 

amazônica. 

As sugestões ao MD, além da inserção do A2/AD nas concepções 

estratégicas das Forças (MB, EB e FAB), também foram no sentido da 

transformação do SINAMOB e do incremento da Mobilidade Estratégica Nacional, 
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todas que, potencialmente, irão impactar no aumento da capacidade dissuasória da 

F Ter na região amazônica. 

Por fim, espera-se que tais recomendações e indicações auxiliem os 

tomadores de decisão, do EB e do MD, no sentido de implementarem ações ou 

medidas que colaborem para o incremento das capacidades militares terrestres do 

EB na região amazônica, de forma que estas contribuam para o aperfeiçoamento da 

capacidade dissuasória extrarregional nesta importante região estratégica do Brasil.  
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