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Com investimentos de R$ 149 bilhões até 2030, arma desloca quartéis para ampliar vigilância
da Amazônia e prapara reforço de contingente com mais 59 mil novos integrantes

Os quartéis brasileiros estão em ebulição e não se trata apenas de comemorar a Semana do
Exército, que transcorre até segunda-feira. É que está em andamento a maior modificação no
tabuleiro de tropas já realizada no país desde que os militares assumiram o poder no Brasil,
em 1964. A diferença é que a motivação agora não é ideológica, mas geopolítica. No cenário
atual, brigadas de infantaria se mudaram ou estão em processo de mudança, desde o Litoral
para o Planalto Central e para a Amazônia. Serão criados 28 novos postos de fronteira na
região amazônica, para se somar aos 21 existentes. Outras unidades, de blindados, foram
transferidas do Rio para o Rio Grande do Sul e Paraná ao longo dos últimos anos – e esses
regimentos vivenciam, agora, o processo de modernização e aquisição de tanques de última
geração.

Quando toda essa movimentação cessar, o Brasil terá 59 mil novos militares do Exército, a se
somar aos 210 mil existentes agora. E um aparato bélico mais ágil. Os primeiros 8,3 mil
soldados devem ser incorporados em até quatro anos. As mudanças no desenho das forças
disponíveis das Forças Armadas começaram em meados dos anos 2000 e acontecerão até
2030. Como tudo na área militar, são cuidadosamente planejadas, a curto, médio e longo
prazo. A maioria faz parte do Plano Nacional de Defesa, concebido pelo ministro da Defesa, o
gaúcho Nelson Jobim em 2009.

Como sempre, as principais modificações atingem a maior das forças, o Exército, que
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denominou Estratégia Braço Forte o seu planejamento estratégico para os próximos anos. A
Braço Forte tem dois programas, Amazônia Protegida e Sentinela da Pátria. No primeiro,
serão criados 28 pelotões de fronteira, cada um deles com 50 integrantes, além de uma
brigada com sede em Manaus. Com isso, o efetivo atual na Amazônia deve quase dobrar,
passando de 25 mil para 49 mil militares (22 mil dos 59 mil previstos no reforço de contingente
brasileiro devem ir para essa região).

Reforço é recado a países vizinhos

O segundo programa do Exército, o Sentinela da Pátria, prevê reforço de estruturas
operacional e logística do meio para o oeste do país. É aí que entram as transferências de
brigadas de infantaria do Rio para o Planalto Central e também de uma base da Força aérea
composta de aviões de transporte Hércules. A maior parte das mudanças envolve brigadas,
que são módulos de combate independentes, cada uma delas com 3 mil militares. Elas são
unidades capazes de se autogerenciar, já que, além de combatentes, têm servidores nas
áreas de logística e contam com apoio de fogo (canhões ou tanques).

Para o fundador do Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas (Unicamp),
coronel reservista do Exército Geraldo Cavagnari, não acontece por acaso essa interiorização
do Exército. O país é fronteiriço com 10 nações – algumas com sérias tensões fronteiriças. O
reforço na Amazônia seria um recado subliminar a dois países vizinhos do Brasil que figuram
entre os que mais investiram em aparato bélico na última década, Venezuela e Colômbia.

Nos venezuelanos, governados por um dirigente socialista, os militares brasileiros veem um
adversário em potencial, até porque Hugo Chávez adquiriu dezenas de caças russos e
centenas de milhares de fuzis nos últimos meses. Os militares colombianos, em tese, são
aliados dos brasileiros, mas enfrentam guerrilhas que costumam entrar em território brasileiro.
Investir em patrulhamento na fronteira com essas duas nações é dissuadi-las (ou a seus
adversários internos) de tentarem qualquer enfrentamento aventureiro. Já o fortalecimento das
unidades de blindados no Rio Grande do Sul é para exibir musculatura militar aos rivais
históricos, os argentinos. No Paraná, também com forças mecanizadas reforçadas, a ideia é
proteger a usina de Itaipu.

Tudo isso significa dinheiro, muito dinheiro. Mesmo quando não há aquisição de aparato
bélico, a simples mudança de quartéis representa despesa, com transferência dos militares e
suas famílias. Até 2030, somente para atendimento dos programas defendidos pelo Exército, a
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necessidade total de recursos atinge R$ 149 bilhões, o que equivale a R$ 7,5 bilhões por ano,
durante duas décadas. O ministério da Defesa teve em 2009, para investir, apenas R$ 4,1
bilhões – e só o Exército precisa, agora, de R$ 7,5 bilhões anuais para se adequar à
Estratégia Braço Forte. Nelson Düring, editor do site Defesanet.com.br e especialista em
assuntos militares, diz que o pré-sal talvez resulte em verbas para o Braço Forte. Talvez.

– Há três décadas os militares imploram verbas. Se não sair agora, será posta em xeque a
credibilidade do governo – pondera Düring.

Fonte: Zero Hora - HUMBERTO TREZZI
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