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PROgRAMA 2058 
DEFESA NACIONAL
A política de defesa de um país determina a capacidade do Estado de oferecer proteção ao seu povo e 

de garantir a não ingerência externa em seu território. A Política Nacional de Defesa (PND) conceitua a 

Defesa Nacional como o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, 

para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 

externas, potenciais ou manifestas.

Manter Forças Armadas modernas, integradas, adestradas e balanceadas, com crescente profissionalização, 

operando de forma conjunta e adequadamente desdobradas no território nacional; garantir a soberania, o 

patrimônio nacional e a integridade territorial; e desenvolver a indústria nacional de defesa, orientada para 

a obtenção da autonomia estão entre os principais objetivos da PND e se constituem, também, nos seus 

principais desafios.

O programa temático Defesa Nacional é composto por dez objetivos, concretizados pela ação harmônica 

e integrada das unidades da Administração Central do Ministério da Defesa, do Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas e dos Comandos Militares, e se encontram alinhados à diretriz estratégica do governo 

federal de “Garantia da defesa nacional e da integridade territorial, e da promoção da defesa da paz, dos 

direitos humanos e da cooperação entre as nações”, tendo como eixo estratégico de atuação a ampliação 

da produtividade e da competitividade da economia, com fundamentos macroeconômicos sólidos, 

sustentabilidade e ênfase nos investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura.

A principal estratégia adotada para a evolução da Política de Defesa, no decorrer da vigência do Plano 

Plurianual 2016-2019, é a implementação de uma série de medidas que visam à elevação do poder de 

dissuasão do Estado Brasileiro e da capacidade operativa das Forças Armadas, entre as quais o adestramento 

das tropas; a capacitação dos profissionais de defesa; o aparelhamento das Forças Armadas (FA); o 

desenvolvimento da Base Industrial de Defesa; a melhoria da infraestrutura das organizações militares; o 

desenvolvimento de capacidades estratégicas nas áreas cibernética, nuclear e espacial; e o aperfeiçoamento 

dos sistemas de comunicações, comando, controle, inteligência e segurança da informação.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Para avaliar os principais resultados alcançados pela Política de Defesa, no decorrer do PPA 2016-2019, 

foram estabelecidos os seguintes indicadores: disponibilidade da frota da Força Aérea Brasileira (FAB); 

Índice de Operacionalidade da Força Terrestre; Meios operativos da Marinha; Monitoramento do espaço 

aéreo; e Participação da Base Industrial de Defesa no PIB.

No que tange aos Indicadores do programa, no exercício de 2016, o Índice de Disponibilidade da frota 

da Força Aérea Brasileira atingiu 41,10% e o Índice de Operacionalidade da Força Terrestre 50%. Ambos 

apresentaram variação positiva em relação aos valores de referência. O Índice de Monitoramento do espaço 

aéreo se manteve inalterado em 93,13%. Em contraponto, o percentual de Meios operativos da Marinha e 
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de Participação da Base Industrial de Defesa no PIB apresentaram variação negativa de -8,33% e -16,40%, 

respectivamente, se comparados aos seus índices de referência, notadamente em decorrência da situação 

macroeconômica do país.

Nesse primeiro ano de vigência do corrente Plano Plurianual as ações implementadas permitiram avanços 

significativos para o alcance dos objetivos e metas do programa, conforme demonstração dos resultados 

atingidos por objetivo, caracterizados a seguir:

PROMOVER A MULTILATERALIDADE INTERNACIONAL NA ÁREA DE DEFESA
No decorrer de 2016, com vistas a reforçar a capacidade de inserção diplomática militar brasileira no 

cenário internacional, intensificou-se a participação de representantes brasileiros em fóruns multilaterais, 

o que possibilitou a atualização de conhecimentos e a identificação de possibilidades de desenvolvimento 

de projetos e de ações conjuntas.

Em relação às atividades desenvolvidas pela Escola Sul-Americana de Defesa (Esude), merece destaque a 

implantação do portal de ensino a distância que permitirá a ampliação da oferta de cursos destinados a 

instituições de defesa nacionais e regionais.

 
DISPOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AÇõES  
NECESSÁRIAS à DEFESA NACIONAL
Ao longo de 2016, a Escola Superior de Guerra, o Instituto Logístico da Aeronáutica, o Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica e a Universidade Federal do Rio de Janeiro realizaram diversos eventos de formação e 

capacitação que contribuíram para o aprimoramento da performance do profissional de defesa.

No âmbito da administração central do Ministério da Defesa, em cumprimento à meta de capitação de 

servidores civis em áreas de interesse da Defesa, foram formados e capacitados 600 servidores civis e 

militares pela Escola Superior de Guerra, nas áreas de Política, Estratégia, Logística, Mobilização, Defesa, 

Inteligência, Defesa sul-americana, Direito Internacional Humanitário, Segurança e Desenvolvimento. No 

decorrer do exercício de 2016, a Marinha capacitou, no Brasil e no exterior, 17.024 militares e servidores civis 

para o emprego em atividades de natureza técnico profissional; o Comando do Exército formou e capacitou 

16.015 militares; e o Comando da Aeronáutica, capacitou 13.596 militares e servidores civis, com destaque 

para os cursos de Mestrado Profissional em Ciências Aeroespaciais e de Política e Estratégia Aeroespaciais.

 
ELEVAR A CAPACIDADE OPERATIVA DAS FORÇAS ARMADAS
Visando à elevação da capacidade operativa, foram priorizadas, para o exercício de 2016, as atividades de 

capacitação, adestramento e logística das Forças Armadas (FA). A capacitação refere-se à qualificação e à 
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habilitação de civis e militares para as atividades de planejamento e gestão. O adestramento contínuo e 

sistemático se dá por intermédio de exercícios militares, realizados com simulações de situações as mais 

próximas possíveis de um emprego real. A logística trata da previsão de necessidades e da provisão dos 

recursos para emprego das forças militares.

A meta de aprimorar e promover o treinamento anual de 90% do efetivo das unidades operacionais do 

Exército Brasileiro (EB) foi cumprida com a realização dos exercícios militares realizados nos campos de 

instrução, ao longo do exercício de 2016. O adestramento das Forças Armadas Brasileiras também ocorreu por 

meio dos exercícios de simulação de combate, a exemplo do “Azuver”, realizados na cidade do Rio de Janeiro; 

Felino, executado com países de língua portuguesa; e Panamax, que contou com a participação de mais de 

vinte nações dos diversos continentes. Da mesma forma, a participação das FA nas operações Amazônia e 

Ágata 11 e em Missões de Paz como a Minustah, possibilitou o planejamento e a execução de operações 

reais, se constituindo, portanto, em oportunidades de preparo e adestramento das Forças Armadas Brasileiras.

No campo da logística, merece destaque a ativação do Centro de Coordenação de Logística e Mobilização, 

responsável pela coordenação das atividades de logística e mobilização das operações conjuntas das 

Forças Armadas, realizadas em 2016, principalmente durante as Olimpíadas e Paralimpíadas.

 
ADEqUAR A INFRAESTRUTURA E A DISTRIBUIÇÃO DAS INSTALAÇõES 
MILITARES TERRESTRES
No exercício de 2016, foram realizadas adequações nas instalações militares em unidades dos três 

comandos, as quais refletem na ampliação da capacidade de atuação e de mobilidade das Forças Armadas.

Nas unidades do Comando da Marinha foram realizadas obras visando à ampliação e à revitalização das 

organizações do Sistema de Ensino Naval, dentre as quais, dos Centros de Instrução Almirante Wandenkok 

e Almirante Alexandrino, da Escola Naval e do Colégio Naval.

Com o propósito de implementar a estratégia de presença na Região Amazônica, o Exército Brasileiro 

deu prosseguimento às metas de ampliação de adequação das organizações militares dentro e fora da 

Amazônia. Na Região Amazônica, merece destaque a adequação dos Pelotões Especiais de Fronteira. Em 

outras localidades foram executadas obras para melhorar as condições operacionais e administrativas de 

organizações militares em vários estados e no Distrito Federal.

O Comando da Aeronáutica realizou adequações em algumas instalações militares, as quais possibilitaram 

a retomada das condições de operabilidade dos setores de apoio logístico, operações aéreas, recursos 

humanos e ensino.

No âmbito da vertente militar do programa Calha Norte, foram realizadas obras de infraestrutura em 

benefício de diversas organizações militares situados na área de abrangência do programa. Cita-se, como 

exemplo, a reconstrução de aproximadamente 80% das instalações do 5º Pelotão Especial de Fronteiras 

(PEF) e a conclusão da construção de ponte de acesso à pista de pouso do PEF de Estirão do Equador/AM.
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DESENVOLVER CAPACIDADES DE COMUNICAÇõES E  
INTELIgêNCIA, CIBERNéTICA E ESPACIAL
Na área da cibernética, cabe ressaltar a implantação do Comando de Defesa Cibernética e a aprovação 

da diretriz de implantação do Projeto de criação e implantação da Escola Nacional de Defesa Cibernética, 

importantes iniciativas de reforço à estratégia de defesa cibernética nacional. No exercício de 2016, o nível 

de implantação do programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional atingiu 1%, face à meta estabelecida 

de 10% para o quadriênio 2016-2019. A despeito desse desempenho, foram dados importantes passos 

para a implantação do Sistema Militar de Defesa Cibernética, merecendo destaque a ativação do Comando 

de Defesa Cibernética e para o aprimoramento da doutrina militar de defesa cibernética.

No que diz respeito à área nuclear, houve avanços tanto no desenvolvimento da propulsão nuclear do submarino 

quanto na construção do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (Labgene), que será utilizado para 

validar as condições de projeto e ensaiar as condições de operação possíveis para uma planta de propulsão nuclear.

Na área espacial, foi aprovado o programa Estratégico de Sistemas Espaciais (Pese), o qual estabelece a 

estratégia de implantação em longo prazo dos subprogramas e de projetos de sistemas espaciais de defesa 

com uso dual: militar e civil. O Pese permitirá que as operações das Forças Armadas tenham o necessário 

suporte das aplicações espaciais de forma coordenada e integrada.

Os procedimentos e a doutrina de comando e controle, assim como da inteligência operacional foram 

aprimorados com o emprego de aeronaves remotamente pilotadas, utilizadas nos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos – Rio 2016. A transmissão de vídeos em tempo real permitiu a elevação da consciência 

situacional e o assessoramento oportuno para a tomada de decisão.

No âmbito do Comando do Exército, foram adquiridos modernos equipamentos para integração dos sistemas de 

comando e controle das viaturas do Projeto Guarani e do Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras 

(Sisfron). A inteligência operacional é de fundamental importância para a manutenção da adequada consciência 

situacional da área de operações militares, uma vez que produz as informações oportunas e necessárias para 

o devido planejamento das operações e ações táticas. Nesse sentido, em 2016, foi celebrado um comodato 

não oneroso por meio do qual o MD recebeu imagens de empresas parceiras e desenvolveu a capacitação em 

planejar passes satelitais para observação e download de imagens de áreas de interesse no território nacional.

Com o propósito de ampliar a segurança da informação, a Força Aérea Brasileira editou norma na qual 

estabelece a unidade central e as equipes de tratamento e resposta a incidentes de segurança em redes de 

computadores, em especial daqueles voltados à defesa aérea e ao controle do tráfego aéreo.

No que concerne ao desenvolvimento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 

(SGDC), em 2016, o Ministério da Defesa prosseguiu com o aporte de recursos para desenvolvimento da 

Banda X do satélite, a qual abrigará o tráfego de informações das Forças Armadas e permitirá a ampliação 

da banda larga, além de proporcionar maior segurança às comunicações militares.

No que diz respeito à segurança da informação das redes computacionais do governo federal, o Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da República iniciou os estudos com vistas à definição de 
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metodologia de exercícios de ataques cibernéticos e testes de intrusão para as redes computacionais. Uma 

vez definida a metodologia, os órgãos e entidades da administração federal poderão realizar os exercícios 

de forma autônoma em suas próprias redes.

 
EqUIPAR AS FORÇAS ARMADAS COM MEIOS MILITARES  
PARA A DEFESA NACIONAL
Uma das principais prioridades da Política de Defesa é o reaparelhamento das Forças Armadas (FA). Assim, 

nos últimos anos o Brasil vem investindo em projetos estratégicos que visam à modernização dos meios de 

defesa e o desenvolvimento da indústria nacional. Dessa forma, o cumprimento do objetivo vem ocorrendo 

por meio da execução de nove projetos estratégicos implementados no âmbito das FA, além de outras 

medidas importantes, porém, de menor impacto.

No que concerne aos projetos da Força Naval, o programa de desenvolvimento de Submarinos (Prosub) 

avançou na implantação do estaleiro e da base Naval, com a finalização das obras do prédio principal, da 

oficina de apoio à fabricação e dos escritórios. O Projeto de Construção de Submarinos Convencionais 

também evoluiu na montagem e equipagem das unidades.

Quanto à meta de incorporação de 10 meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, foram entregues em 

2016 ao Comando da Marinha o Navio Doca Multipropósito “Bahia” do programa de obtenção de Navios 

Anfíbios (Pronanf) e a embarcação de desembarque de carga geral.

No âmbito da Força Aérea Brasileira, houve avanços nos Projeto F-X2, cuja finalidade é o desenvolvimento e a 

aquisição de 36 aeronaves Gripen NG. Em 2016 foi inaugurado o Gripen Design and Development Network, local 

em que ocorrerá todo o processo de desenvolvimento e transferência de tecnologia da aeronave no Brasil.

No que diz respeito ao Projeto KC-390, destinado ao desenvolvimento e produção de um avião de 

transporte tático e de reabastecimento em voo, foram realizados 6,88% da “Aeronave de Série Nº 1” na 

primeira estação da linha de produção, o que equivale à evolução de 0,23% de todo o Projeto.

No âmbito do Projeto HX-BR, que tem como objeto a aquisição de 50 helicópteros para atender as demandas 

das Forças Armadas, foram efetivamente adquiridas duas aeronaves do modelo I-X, relativas à meta de 

aquisição de 22 unidades, até o final de 2019.

Também no exercício de 2016, foram modernizadas dez aeronaves de transporte de carga/tropa modelo 

C-95. Nesse sentido, tanto as unidades adquiridas como as modernizadas foram importantes para a 

manutenção da operacionalidade da Força Aérea Brasileira.

Em relação ao Projeto Astros 2020, foram finalizadas as etapas de desenvolvimento do Míssil Tático de 

Cruzeiro e do Foguete Guiado, além de ter dado sequência ao desenvolvimento do Sistema de Simulação 

Integrado Astros (Sis-Astros).
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O Projeto Guarani tem por objetivo transformar as organizações militares de infantaria motorizada em 

mecanizada e modernizar as organizações militares de cavalaria mecanizada. Para o período de 2016-

2019, planejou-se a meta de aquisição de 300 viaturas blindadas, contudo, em face das dificuldades 

macroeconômicas, foram adquiridas, no exercício, 35 unidades.

 
PLANEjAR, PREPARAR E CONDUzIR OPERAÇõES  
MILITARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Em cumprimento à meta de realização de operações militares conjuntas e com forças armadas estrangeiras, 

o Ministério da Defesa realizou as Operações Amazônia 2016 e Ágata 11 e participou de exercícios de 

Simulação de Combate Azuver, na cidade do Rio de Janeiro. No âmbito internacional, participou dos 

exercícios multinacionais Felino (países de língua portuguesa) e Panamax (países do Continente Americano).

Destaca-se, ainda, a participação brasileira em missões de paz sob a égide da Organização das Nações 

Unidas (ONU) como a Minustah e a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), as quais contribuíram 

para a busca da paz no cenário internacional e proporcionaram, o adestramento de efetivos militares.

 
MONITORAR E DEFENDER O ESPAÇO TERRESTRE E  
AéREO E AS ÁgUAS jURISDICIONAIS
Uma das diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa é organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio 

monitoramento e controle, mobilidade e presença. Dessa forma, o Ministério da Defesa conduziu ao longo 

de 2016 diversas ações, a fim de conferir efetividade ao comando normativo.

No que se refere à defesa do espaço terrestre, prosseguiu-se com a implantação do Projeto Piloto do Sistema 

de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), no Mato Grosso do Sul e nos estados do Acre, Mato Grosso, Rondônia 

Paraná e Santa Catarina. O Sisfron está se adequando às novas diretrizes estabelecidas pelo programa de 

Proteção Integrada de Fronteiras, instituído, por meio do Decreto 8.903, de novembro de 2016.

O monitoramento e controle do espaço amazônico foi aprimorado a partir da elaboração de 16 novas 

cartas topográficas e processamento de 165mil km²de área aerolevantada. Ademais, em virtude da meta de 

ampliação do conhecimento cartográfico foi imageada uma área de 152 mil km² daquela região.

No que diz respeito à defesa antiaérea, foram aperfeiçoados os Sistemas de controle do tráfego aéreo 

e de defesa aeroespacial. Com as realizações em 2016, a meta de elevação da cobertura de vigilância aérea 

no território nacional de 47% para 75%, atingiu o patamar de monitoramento em aerovias de 53,48% do 

espaço aéreo. Isto considerando a ampliação do espaço monitorado para a altitude de 3.300m.
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DESENVOLVER A TECNOLOgIAS E A BASE INDUSTRIAL DE DEFESA
Para atingir o objetivo em comento, em 2016, prosseguiu-se com a implantação do Polo de Ciência e Tecnologia 

do Exército (PCTEG) em Guaratiba/RJ. Esse empreendimento será um centro promotor da cultura da inovação 

aberta, da competitividade e do aumento da capacidade da indústria, fundamentado na transferência de 

conhecimento e de tecnologia. Releva também mencionar, o início da operação do Siscat-BR, novo software 

responsável pelo fluxo de informações do Sistema Militar de Catalogação (Sismicat), ferramenta tecnológica 

que trará benefícios para a integração da catalogação de produtos entre as Forças Armadas.

A meta de ampliar em 4%, ao ano, o volume de exportações da Base Industrial de Defesa não avançou 

em 2016, tendo em vista a conjuntura econômica, que afetou os investimentos na indústria de defesa, 

impactando, dessa forma, a produção e as exportações de produtos de defesa.

Houve avanços consistentes na pesquisa e no desenvolvimento no Setor Aeroespacial, mencionando-se 

como os mais significativos o início das campanhas de ensaios para certificação do KC-390 e a qualificação 

técnica do míssil A-Darter.

 
COOPERAR COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL,  
A DEFESA CIVIL E A SOCIEDADE
O Ministério da Defesa, por intermédio das Forças Armadas, realizou, em 2016, diversas ações, visando ao 

desenvolvimento regional, à mitigação da desigualdade social e à segurança da população.

O programa Calha Norte, em sua vertente Civil, celebrou 455 convênios no decorrer de 2016, em prol 

do desenvolvimento das comunidades de sua área de abrangência, sendo 248 convênios de obras de 

infraestrutura básica e 207 de aquisição de equipamentos. Com essa atuação, já no exercício de 2016, atingiu 

o patamar de 42% da meta quadrienal de atender 75% dos municípios na área de abrangência do programa.

Em cooperação com o desenvolvimento regional, o Exército Brasileiro (EB) realiza obras de engenharia, 

principalmente, quando a atuação privada não se concretiza. Em 2016 o EB executou obras de construção 

de pontes, assim, como construção, conservação e duplicação de rodovias, em diversas localidades do país.

Também em cooperação com desenvolvimento regional, as edições do Projeto Rondon, no estado do 

Rio Grande do Norte e Espírito Santo, envolveram 75 Instituições de Ensino Superior e 750 rondonistas 

(professores e universitários), cujas atividades desenvolvidas atenderam 36 municípios, com Índice de 

Desenvolvimento Humano municipal inferior a 0,7.

Em apoio aos jovens egressos do serviço militar, o Projeto Soldado-cidadão (PSC) formou 8.066 jovens 

nas áreas de alimentação, automobilística, construção civil, informática, eletricidade, comunicação, artes 

gráficas e comércio. A meta prevista para o exercício era de atendimento a 12.000 formandos pelo PSC, 

no entanto, em face do contingenciamento orçamentário, mesmo com a parceria com o Pronatec, não foi 

possível atingir a quantidade planejada para 2016.



364

No que diz respeito à formação dos profissionais aquaviários, em 2016 foram capacitados 13.009 alunos, 

sendo 10.889 aquaviários, 650 portuários e 1.470 dos cursos do programa de Ensino Profissional Marítimo. 

Tais cursos representam para a maioria dos beneficiados a primeira formação técnica para a inserção no 

mercado de trabalho.

No que concerne ao apoio das Forças Armadas na área de segurança, durante a realização dos Jogos 

Olímpico e Paralímpicos de 2016, foram empregados nas atividades de Defesa Nacional e de policiamento 

ostensivo complementar cerca de 44 mil militares na cidade do Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte, 

Salvador, São Paulo e Brasília.

 
CONSIDERAÇõES E PERSPECTIVAS
Conclui-se que no primeiro ano de execução do Plano Plurianual 2016-2019 o programa de Defesa 

nacional avançou de forma consistente para o atingimento de seus objetivos, notadamente em razão dos 

expressivos investimentos do governo federal nos projetos estratégicos de aparelhamento das Forças 

Armadas, de monitoramento das fronteiras terrestre, aérea e das águas jurisdicionais brasileiras, que 

passaram a integrar o programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Contudo, o cenário fiscal com o qual 

a administração pública federal conviveu no decorrer do exercício de 2016 frustrou algumas expectativas, 

a exemplo da diminuição das exportações de produtos da Base Industrial de Defesa (BID), o que provocou 

o decréscimo de 16,40% do Índice de Participação da BID, no PIB.

Os principais problemas enfrentados na execução da política pública de defesa foram de ordem financeira 

e tecnológica. Em relação à gestão financeira, há de se revisar os planejamentos e repactuar os contratos, 

principalmente, aqueles que demandam maiores volumes de recursos nos próximos anos, tendo em vista 

a limitação de investimentos do governo federal. No que se refere à questão tecnológica, o país vem 

investindo em projetos de pesquisas, e aperfeiçoando seus mecanismos de aquisição e desenvolvimento 

de produtos de defesa, privilegiando contratos com cláusulas de transferência, o que permitirá, no médio 

prazo, uma maior independência e economia, na produção e manutenção de seus meios e equipamentos.

Por fim, espera-se para os próximos anos, a continuidade das ações necessárias ao atingimento, ao final do 

plano, dos objetivos, metas e iniciativas traçadas, com vistas à efetividade da Política de Defesa, de forma a 

proporcionar ao país condições necessárias à defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais.
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