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O Brasil e os Estados Unidos têm uma das mais importantes agendas de segurança 
compartilhada do hemisfério. Nosso intercâmbio regular de informações, experiências, tecnologia 
e capacidades ajuda a reforçar a cooperação em segurança e defesa para promover a paz e o 
Estado de Direito.   

• Desde 2018, os Estados Unidos se comprometeram 
com mais de US$ 5,5 milhões para desenvolver a capa-
cidade da polícia brasileira para combater e confrontar 
a expansão do crime organizado transnacional, inter-
romper o tráfico de drogas, desenvolver a capacidade 
interagências brasileira para investigar e processar a 
lavagem de dinheiro, corrupção e crimes cibernéticos 
e ajudar a interromper o tráfico de recursos naturais, 
incluindo madeira, ouro e vida selvagem. Nos próximos 
meses, um grupo de participantes brasileiros da ener-
gia nuclear para fins civis viajará aos Estados Unidos 
para facilitar o diálogo entre especialistas norte-ame-
ricanos e brasileiros, que incluirá visitas a uma usina 
nuclear americana, um laboratório e consultas com os 

Informativo

Departamentos de Estado e Energia, a Comissão de 
Regulamentação Nuclear dos Estados Unidos e partici-
pantes da indústria privada.

• Sob o guarda-chuva do Acordo de Cooperação em 
Defesa Brasil-EUA, que entrou em vigor em 2015, uma 
série de acordos e iniciativas de cooperação em seguran-
ça promovem exercícios conjuntos e facilitam o com-
partilhamento de capacidades e tecnologias sofisticadas.

• O Brasil e os Estados Unidos participam intercâmbio de 
exercícios de defesa regularmente, como o exercício ma-
rítimo anual dos Estados Unidos UNITAS, que o Brasil 
sediará este ano. Da mesma forma, os EUA participam 
dos exercícios marítimos brasileiros GUINEX, cons-



truindo com o Brasil e parceiros africanos segurança e 
capacidade no Golfo da Guiné.

• Em novembro de 2021, o Brasil e os Estados Unidos 
concordaram em prosseguir com o treinamento con-
junto de unidades malawianas destacadas para a Missão 
de Estabilização da Organização das Nações Unidas na 
República Democrática do Congo (MONUSCO), com 
base no treinamento pré-desemprego fornecido atra-
vés da Iniciativa Global de Operações de Paz dos EUA 
(GPOI) e no treinamento de especialistas em guerra da 
selva que o Brasil oferece atualmente. 

• A visita de Bolsonaro marcou a primeira vez que 
um presidente brasileiro visitou o Comando Sul dos 
Estados Unidos.

• A general Laura J. Richardson, comandante do Exército 
do Southcom, visitou o Brasil em novembro de 2021, 
dando continuidade e reforçando a estreita cooperação 
entre nossas duas forças armadas.

• De 6 a 16 de dezembro de 2021, o exercício de trei-
namento militar combinado da Vanguarda Sul 22 foi 
realizado em Resende, no Rio de Janeiro. Mais de 200 
soldados do Exército Sul e  da 101a Divisão Aérea (de 
Ataque Aéreo) treinaram ao lado de soldados do 5o 
Batalhão do Exército brasileiro e da 12a Brigada de 
Infantaria, no maior exercício militar conjunto em solo 
brasileiro desde a Segunda Guerra Mundial.

• Em 12 de abril de 2022, o Brasil ratificou o Acordo de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Teste e Avaliação com 
os Estados Unidos — único desse tipo na América do 
Sul. O acordo amplia as oportunidades para ambos os 
países desenvolverem conjuntamente capacidades de 
defesa através da cooperação em pesquisa aplicada, 
tecnologias emergentes, análises, estudos operacionais, 
demonstrações e testes e avaliação de protótipos.

• No verão de 2020, o Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos, sob supervisão do Estado do 
Maranhão, financiou um hospital de campanha para 
combater o coronavírus em Bacabal, uma cidade a 
240 km de São Luís. Além da estrutura e suprimentos 
hospitalares, a doação ao Estado do Maranhão incluiu 
também US$ 50.000 para kits de produtos de higiene 
pessoal e US$ 50.000 para cestas básicas.

• Em julho de 2020, a Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo recebeu uma doação de quase US$ 
200.000 do Escritório de Pesquisa Naval dos Estados 
Unidos (ONR) para produzir ventiladores pulmonares 
de baixo custo para uso em hospitais de São Paulo.

• Em fevereiro de 2021, o Comando Sul do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos doou ao 
governo de Minas Gerais um hospital de campanha 
para  resposta a desastres. Além da estrutura, 40 leitos, 
geradores de energia e ventiladores de ar também foram 
doados para apoiar a população do estado.


