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O CFN NA DEFESA DA 

AMAZÔNIA AZUL



O Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzi-
leiros Navais (SGC-FN) é uma ferramenta desenvolvi-
da para gerir o conhecimento do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) com o amplo propósito de conduzir a 
evolução estratégica da instituição como um todo. 
Essa gestão envolve a execução e coorde-
nação de diversos processos que visam 
a capturar, armazenar, tratar e difun-
dir conhecimento, tanto os explícitos 
quanto os tácitos.

O Portal do Conhecimento é 
um importante instrumento para a 
coleta e a difusão desse conheci-
mento, cuja característica marcante 
é a dispersão. Trata-se de um sítio da 
intranet que concentra informações de 
interesse dos Fuzileiros Navais (FN), ofere-
ce ferramentas de busca específica e possibilita 
a captura de novos conhecimentos e a interação com 
seus usuários. O Portal pode ser acessado por meio da 
página do Comando do Desenvolvimento Doutrinário 
do CFN (CDDCFN), através do seu ícone.

O Portal do Conhecimento pretende ser uma impor-
tante ferramenta no processo de desenvolvimento do 
conhecimento do CFN, refletindo-se na otimização do 
emprego dos FN em combate. Busca, ainda, estabelecer 

a interface entre o Banco de Conhecimentos e seus cli-
entes, possibilitando maior acessibilidade a informações 
de interesse dos FN, tendo sido concebido para pos-
sibilitar, sem comprometer a segurança, o rápido acesso 

a diversos produtos como manuais, periódicos, 
relatórios, monografias e trabalhos de 

cursos, entre outros. Além de difundir 
conhecimento, ele busca, também, 

promover a coleta de informações 
de interesse, por meio de canais 
de comunicação interativos, facili-
tando, desta forma, a pesquisa de 
assuntos específicos e auxiliando 
nas atividades de planejamento 

de exercícios e adestramentos.

Entretanto, o Portal, como ferra-
menta interativa, não está com toda sua 

capacidade completamente desenvolvida e 
necessita da avaliação, da crítica e da colaboração dos 
usuários para que se torne elemento efetivo da consoli-
dação do Banco de Conhecimentos do CFN.

Conheça o Portal do Conhecimento! Acesse, faça 
sua pesquisa, avalie e deixe seus comentários! Para 
estar sempre melhorando, ele precisa da colabora-
ção de todos!

PORTAL DO CONHECIMENTO

Página do Portal do Conhecimento

Ícone do Portal do Conhecimento



PALAVRAS DO COMANDANTE

Mais uma vez, a tradicional revista Âncoras e Fuzis faz-se 
ao mar trazendo um tema palpitante não só para a Marinha do 
Brasil (MB), mas também para o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN): 
a Amazônia Azul. Uma extensa área oceânica, adjacente ao litoral 
brasileiro, em que, por força de convenções internacionais, po-
demos, e devemos, exercer direitos. Ela é em tudo comparável à 
“Amazônia Verde” com suas riquezas, sua extensão e sua impor-
tância estratégica e, por isso, a MB, buscando aler tar a sociedade 
sobre os seus incalculáveis bens naturais, sua biodiversidade e 
sua vulnerabilidade, passou a denominá-la assim: Amazônia Azul. 
As potencialidades desse espaço, aliadas à responsabilidade de 
protegê-lo, conduz-nos a estudá-lo, e é isto que o Comando do De-
senvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN) 
se propõe a fazer nas próximas páginas. 

Esta edição compõe-se de onze artigos direta-
mente ligados ao seu tema central, além de outros 
relacionados a diversos assuntos. O primeiro deles 
traça uma ligação entre o conceito da Amazônia Azul 
com os Fuzileiros Navais, situando-os nas necessida-
des de defesa desse importante espaço e no desen-
volvimento de suas doutrinas, decorrentes de idea-
lizações de cenários possíveis em que o CFN possa 
ser chamado a cumprir seu dever. O segundo artigo 
busca posicionar os Comandos de Distritos Navais 
na defesa do “mar que nos pertence”, indicando as 
possibilidades de configuração de Teatros de Operações e tentando 
apontar a posição dos Fuzileiros Navais regionais, quando operando 
em prol desses comandos. Na sequência, o terceiro artigo, editado 
pela Revista Marítima Brasileira e aqui republicado na íntegra, é uma 
valiosa colaboração que discorre sobre Estratégias Navais, assim 
como sobre o diálogo com a sociedade brasileira na necessidade 
da manutenção da nossa Amazônia Azul. O quarto artigo trata dos 
cenários prospectivos para a Amazônia Azul, alertando o leitor so-
bre a responsabilidade do Estado brasileiro em preservar o nosso 
mar. O quinto artigo traz a visão de um novo conceito – “Anfibiosi-
dade” –, marcando a necessidade do CFN debruçar-se sobre sua 
principal razão de ser, a capacidade de, integrando um conjugado 

anfíbio junto com navios da Armada Brasileira, projetar poder so-
bre terra, necessidade intrínseca para a defesa da Amazônia Azul. 
Já o sexto ar tigo apresenta a Estratégia de Antiacesso / Negação 
de Área (A2/AD), que vem sendo muito estudada pelas Forças 
Armadas nor te-americanas e prevê o emprego de diversas ar-
mas e sistemas integrados para a defesa territorial, dispostos em 
camadas, conferindo profundidade nessa defesa. O sétimo ar tigo, 
uma contribuição do Exército Brasileiro (EB) por meio da Escola 
de Ar tilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAe), declina sobre a 
doutrina da defesa de costa do EB. O ar tigo seguinte, o oitavo, 
uma colaboração da Força Aérea Brasileira (FAB), discorre sobre 
o emprego dos modernos P-3AM no apoio à patrulha marítima, 
também defendendo a nossa Amazônia Azul. O nono ar tigo mostra 

a concepção de uma defesa de ilha oceânica, suas 
necessidades e integração com a área marítima. O 
décimo ar tigo aborda o Engagement, uma Estraté-
gia de Defesa que emprega as Forças Armadas de 
um país em atividades enquadradas como Engaja-
mento Militar e Cooperação em Segurança, visa a 
apoiar outras forças, ou agências governamentais, 
assim como cooperar com organizações internacio-
nais, gerando ambiente de confiança, ampliando in-
teresses na segurança nacional e regional, evitando 
conflitos. Encerrando a série de ar tigos ligados ao 

tema de capa, o décimo primeiro texto enumera as 
diversas ilhas oceânicas existentes no entorno estratégico dessa 
Amazônia Azul. 

Prezado leitor, a equipe editorial da revista Âncoras e Fuzis 
agradece a todos pelas valiosas contribuições e deseja que a edição 
seja do seu interesse e agrado, que os temas sejam úteis e atuais 
e que suscitem debates. Esperamos, ansiosamente, as sugestões e 
críticas, que podem ser enviadas para difusao@cddcfn.mar.mil.br, 
para que, assim, possamos aperfeiçoar cada vez mais nosso produ-
to editorial e produzir uma Âncoras e Fuzis cada vez mais focada nos 
interesses do nosso estimado público.

Desejamos a todos uma ótima leitura!

ADSUMUS!

NÉLIO DE ALMEIDA
Contra-Almirante (FN)

Comandante do Desenvolvimento Doutrinário do CFN

Caro leitor, 
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CARTAS DOS LEITORES

“Parabenizo o Almirante Nélio e a Tripulação do CDDCFN não só pelos excelentes artigos publicados na revista 
Âncora e Fuzis, como pelo diuturno e anônimo trabalho em prol do desenvolvimento doutrinário e da gestão 
do conhecimento do CFN.”

CA Antonio Fernando Garcez Faria
Diretor da Escola de Guerra Naval

“Fico feliz em ver que, número após numero, o Âncoras e Fuzis se supera, sempre com artigos profissionais de real 
interesse técnico-profissional. Nesta edição, em que é abordado o Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros 
Navais, a publicação mostra como este assunto evoluiu no CFN, o que trará, sobremaneira, frutos no que tange à dis-
seminação do conhecimento para todos os Fuzileiros Navais. Assim, apresento meus cumprimentos ao Comandante, 
Oficiais e Praças que servem nesse importante Comando, especialmente a todos que fazem acontecer esta publicação 
de excelência do nosso Corpo de Fuzileiros Navais. ADSUMUS!” 

AE (RM1-FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães 
Ex-Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

“Gostaria de agradecer a gentileza do envio da nova edição 
da revista Âncoras e Fuzis, principalmente por tratar de um 
tema tão caro para uma instituição de ensino: a gestão do 
conhecimento! Pelo conteúdo apresentado, acredito que será 
um divisor de águas no trato desta questão aqui na EGN.”

CMG (RM1-FN) Luiz Fernando Nogueira Pompeu 
Área de Estudos I (Operações Navais e Jogos de Guerra), EGN
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“Acuso o recebimento da revista Âncora e Fuzis, cujo tema de capa é o “Sistema de Gestão do Conhecimento de Fu-
zileiros Navais”. Agradeço a cordialidade e a distinção.

Pensar criticamente antes de agir é fundamental e alicerça qualquer planejamento estratégico, seja ele de emprego das 
forças presentes, seja do preparo das forças futuras. 

A busca pela excelência é marca do nosso CFN, e as soluções passam pelas ideias. Logo, elas constituem o Centro de 
Gravidade e fator crítico de sucesso. 

O SGC-FN representa a alavanca que permitirá ao CFN enfrentar e sobrepujar os desafios do porvir com transfor-
mações e inovações que constituirão verdadeiras revoluções nos assuntos militares.

Parabenizo o CDDCFN e todos os seus integrantes pela antevisão e a consolidação desta célula que, por certo, oxi-
genará a nossa instituição.”

CMG (RM1-FN) Rudibert Kilian Júnior
Área de Estudos III (Política e Estratégia), EGN

“Agradeço o envio da revista Âncoras e Fuzis e aproveito a oportunidade para relatar que durante a minha leitura 
inicial, no andamento da AZUVER, ela chamou muita atenção, despertando o interesse de vários participantes.

Mais uma vez o CFN “saiu na frente”, fruto do excelente trabalho que está sendo desenvolvido. Fico muito feliz! 
Parabéns ao Almirante Nélio e a toda equipe! ADSUMUS!”

CMG (RM1-FN) Adriano Lauro
Área de Estudos I (Operações Navais e Jogos de Guerra), EGN

“Recebi a revista Âncoras e Fuzis, li e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho realizado, particularmente quanto ao 
Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros Navais. 

O desenvolvimento do SGC-FN conferirá ao CFN um expressivo salto de qualidade. Uma questão que considero 
importante neste processo é a sua interface com os possíveis Usuários/Unidades. O apoio de TI com um sistema de 
GED ajudará muito.

Parabéns, também, pela seção Conhecendo quem Conhece. Sempre achei que as experiências dos militares que partici-
pam de cursos e exercícios fora do CFN eram pouco difundidas. Bravo Zulu! ADSUMUS!”

CMG (RM1-FN) Roberto Rodrigues Mesquita Junior
Assessor de Segurança de Áreas e Instalações, COGESN

“Agradeço o envio da edição nº 46 da revista Âncoras e Fuzis, que lerei.

Desde já, achei interessante os ‘Decida’ nº 46 e 47 e as matérias sobre terrorismo.”

Cel R1 Paulo Cesar Leal
7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército
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O CA (FN) Nélio de Almeida é atualmente o Comandante do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzilei-
ros Navais. É oriundo de Escola Naval. Cursou os Cursos de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola 
Superior de Guerra, de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM) da Escola de Guerra Naval e o Command and 
Staff  College and On-The-Job Training nos Estados Unidos. Já Comandou o Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo, o Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais e o Centro de Reparos e Suprimentos Especiais 
do Corpo de Fuzileiros Navais. É, também, cursado nos cursos de Formação de Avaliadores de Prêmio da 
Qualidade do Governo Federal e de Autoavaliação de Gestão.

O CFN e a defesa  
da Amazônia Azul

CA (FN) Nélio de Almeida
nelio@cddcfn.mar.mil.br

A Amazônia Azul e o Atlântico: o contexto 
político-estratégico

Amazônia Azul pode ser entendida como um “conceito” que 
busca amalgamar e evidenciar uma área lindeira ao litoral brasileiro 
a qual, genericamente, avança até os limites da plataforma continen-
tal. Nela está concentrada parcela significativa dos interesses bra-
sileiros no mar e é por meio desta “marca” que, em última análise, 
a Marinha do Brasil (MB) se esforça em chamar a atenção da nação 
brasileira em relação à sua importância para o desenvolvimento e a 
segurança do Brasil. 

Neste contexto maior, este artigo buscará destacar as contribui-
ções do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), como parcela intrínseca 
da MB, para a defesa da Amazônia Azul, imenso patrimônio do povo 
brasileiro. Entretanto, em que pese a centralidade da Amazônia Azul 
como foco deste trabalho, verificar-se que, em termos geopolíticos 
e estratégicos, nossa atenção deve alcançar grandes espaços no 
Atlântico e nas faixas litorâneas dos continentes que o limitam. Como 
mencionado pelo Exmo. Sr. AE (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro, 
Ex-Comandante-Geral do CFN e atual Presidente do Conselho de Es-
tudos Político-Estratégicos (CEPE)1, “... a defesa da Amazônia Azul 
não deve ser conduzida de seu interior. Para protegê-la serão ne-
cessárias ações nos níveis político, estratégico militar e operacional, 
as quais não estarão restritas aos espaços marítimos brasileiros.”2

Além do argumento acima apresentado, verifica-se a necessida-
de de nos preocuparmos com os espaços oceânicos, costeiros e in-
sulares no Atlântico, muito além da Amazônia Azul, calcado em legí-
timos interesses sobre espaços marítimos mais afastados, como os 
relacionados às Linhas de Comunicações Marítimas, com a inserção 
do país no cenário político mundial e com o atendimento de compro-
missos internacionais específicos, os quais não devemos esquecer. 

1 O CEPE é o órgão de assessoria do Chefe do Estado-Maior da Armada, 
sediado na Escola de Guerra Naval, e tem por propósito contribuir para o 
desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a evolução dos estudos da Defesa 
Nacional, com ênfase no pensamento político-estratégico marítimo brasileiro.
2 O Anfíbio: A Próxima Singradura, edição extra, 2010. 

Figura 1: Amazônia Azul
Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha
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A Figura 2 apresenta, genericamente, a área considerada de 
interesse pelo autor para o desenvolvimento das ações políticas, 
estratégicas e operacionais necessárias, doravante citada como 
“Área de Interesse”, as quais, obviamente respeitarão os ditames 
do direito internacional e dos acordos e tratados de que o Brasil for 
signatário, tudo com o devido alinhamento com a Política Exterior do 
Brasil em vigor.

Nesta Área, apesar das iniciativas para o estabelecimen-
to da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)3 

 na sua parte principal – o Atlântico Sul –, interesses de diversos 
atores vêm nela se materializando. Como exemplos, vê-se a presença 
da China e de membros da OTAN na região, além de ocorrências de 
atividades piratas no Golfo da Guiné. Verifica-se que disputas ainda 
não completamente resolvidas estão também presentes nesta área. 
Neste cenário serão desenvolvidas as ações políticas, estratégicas 
e operacionais necessárias à defesa da Amazônia Azul, exigindo um 
entendimento avançado dos interesses dos atores presentes.

A defesa da Amazônia Azul: a campanha

Considerando-se o contexto político e estratégico anteriormente 
abordado, passaremos a “pensar” as ações necessárias à defesa da 
Amazônia Azul no nível operacional. Para tanto, seguir-se-á a mesma 
linha de raciocínio do CA (FN) Renato que, partindo do conceito de 
Antiacesso - Negação de Área (sigla em inglês - A2/AD)4, apresentou 
uma proposta de como o A2/AD deveria ser desenvolvido, sugerindo 
que ações necessárias dar-se-iam em camadas. Estas camadas são 
basicamente apresentadas em termos espaciais, como mostrado na 
Figura 2, mas também podem ser visualizadas em termos temporais5.

Buscando agregar detalhamento ao conceito do estabelecimen-
to de camadas conforme apresentado, imagina-se que, na primei-
ra camada, os esforços de nossa política externa devam garantir 
“engajamento” efetivo e prioritário, em todos os campos do poder 

3 ZOPACAS - estabelecida em 1986, pelas Nações Unidas, é integrada por 
24 países do Atlântico Sul. Seu propósito é manter a região livre de armas 
nucleares e de outras armas de destruição em massa. Abrange diversas outras 
iniciativas na direção da manutenção da região como área livre de conflitos.
4 Ver artigo “A estratégia Antiacesso/Negação de Área (A2/AD)” nesta 
Edição. 
5 FERREIRA, Renato Rangel. Operações Anfíbias no Século XXI: tarefas 
básicas do Poder Naval para a proteção da Amazônia Azul. Revista Marítima 
Brasileira, Rio de Janeiro, abr./jun. 2014.

nacional, na interação com países selecionados das costas atlânticas 
africana e americana, de modo a consolidar e coordenar interes-
ses comuns de desenvolvimento e segurança, visando a facilitar as 
ações de defesa da Amazônia Azul. Fundamentalmente, trata-se de 
buscar condições que facilitem nossas ações e que impeçam ou difi-
cultem o ingresso de poderes navais estranhos ao Atlântico pelo sul. 

Tais ações, no nível subsetorial da Defesa, podem ser exemplifi-
cadas pelas ações de Diplomacia Naval e de apoio à política externa, 
materializadas nos Grupo de Assessoramento Técnico de Fuzileiros 
Navais (GAT-FN) na Namíbia e em São Tomé e Príncipe, nos exer-
cícios com as Marinhas desses países e mesmo na Operação de 
Paz no Haiti, entre outras. Estas iniciativas tenderão a fazer com 
que estes países não se interessem em apoiar o Poder Naval (PN) 
estrangeiro em seus territórios e estejam propensos a apoiar os 
meios navais brasileiros, ou de coalizões regionais formadas para 
enfrentar situações específicas, tanto para a prevenção ou mitigação 
de crise, quanto no caso de conflito. No mesmo diapasão, o PN bra-
sileiro deverá estar pronto para atuar em Operações de Paz e Assis-
tência Humanitária de forma prioritária em nossa Área de Interesse, 
bem como no atendimento a compromissos internacionais. Trata-se, 
em última análise, de buscar a presença avançada e a construção de 
parcerias nesta primeira camada. 

Na segunda camada, destaca-se ser importante explicitar que 
a consciência situacional, a capacidade de comando e controle e 
a implementação do trinômio monitoramento/controle-mobilidade-
-presença devem ocorrer em relação a toda a Área de Interesse e 
não somente na Amazônia Azul. Como o Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul (SisGAAz) tem como foco a própria área a ser de-

fendida, conclui-se que outras 
medidas complementares ao 
Sistema serão necessárias de 
modo a garantir os referidos 
aspectos. Assim, visualiza-se 
que a MB deve estar prepa-
rada para, à medida que a 
situação político-estratégica 
vá recrudescendo, executar 
ações de patrulhamento nas 
linhas Dakar-Foz do Oreno-
co, ao norte, e Cabo da Boa 

Esperança-Foz do Prata, ao sul, de acompanhamento de “alvos de 
interesse” que venham a ser identificados e de busca nos seguintes 
pontos focais: saliente nordestino; Foz do Amazonas; Arquipélago 
de Fernando de Noronha; Arquipélago de Trindade; Bacia de Cam-
pos; e entrada de Rio Grande. 

Na terceira camada, entende-se que, mesmo somente buscando 
a negação do uso do mar, isto não será viável em toda a extensão 
da “Área de Interesse”; assim, o esforço de negação deve ser dire-
cionado para as mesmas áreas focais anteriormente mencionadas. 
Entretanto, no espaço coberto por essa camada, poderão ser de-
senvolvidas operações e ações de guerra naval, conforme previsto 
na Doutrina Básica da Marinha (DBM), para destruir ou neutralizar 
os meios de pretensos inimigos em suas bases ou no trânsito, ou 
ainda, os seus pontos de apoio, de modo a impedir que as platafor-

Figura 2: Área de Interesse
Fonte: CA (FN) Renato, Monografia C-PEM/2011
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mas inimigas alcancem as distâncias necessárias para lançamento 
de seus armamentos.

Em relação às duas últimas camadas, às atividades listadas na 
figura anterior nada temos a acrescentar, à exceção da necessidade 
de coordenação, no nível operacional, das ações a serem executa-
das na Foz do Amazonas, uma vez que estas vão contribuir simul-
taneamente para a defesa da Amazônia Azul e da Amazônia Verde.

No que tange ao emprego conjunto das Forças Armadas, obser-
va-se que, embora a Força Aérea Brasileira possa contribuir até o 
limite dos raios de ação de suas aeronaves e o Exército Brasileiro 
nas proximidades do litoral, caberá à Marinha do Brasil a princi-
pal parcela da garantia dos interesses nacionais na imensa área já 
apresentada.

Em todas as camadas, verifica-se a possibilidade de participa-
ção do CFN na defesa da Amazônia Azul, o que será detalhado no 
prosseguimento deste artigo, particularmente quando abordando 
a questão no nível tático. Contudo, é importante mencionar que, no 
nível operacional, destaca-se a possibilidade de aplicação do CFN na 
defesa das ilhas oceânicas brasileiras ou na sua reconquista, caso 
venham a ser perdidas durante o conflito, e em relação às demais 
ilhas encontradas na Área de Interesse que vierem a ser usadas 
por poder antagônico, para ações de reconhecimento ou visando à 
neutralização de capacidades do inimigo nelas desdobradas.

O Poder Naval: contribuições do CFN

Para o desempenho de sua destinação constitucional e cumpri-
mento de outras tarefas previstas na legislação infraconstitucional, 
a MB exerce liderança importante no tocante aos rumos do Poder 
Marítimo brasileiro e labora diuturnamente no preparo e emprego 
do PN. Como parcela integrante e indissociável deste poder, o CFN, 
incorpora as características do PN de mobilidade, permanência, 
versatilidade e flexibilidade, dando resposta às demandas em tem-
pos de paz, de crise ou de conflito. Tal resposta poderá ser mate-
rializada: por meio do emprego de pessoal em tarefas específicas, 
como nos intercâmbios; por meio de destacamentos, como no caso 
do GAT-FN; e empregando Grupamentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav), como no caso do Haiti. O emprego dos 
GptOpFuzNav dar-se-á, normalmente, como parte do Conjugado An-
fíbio formado com os meios navais e aeronavais.

O CFN possui características marcantes que o habilitam a dispo-
nibilizar possibilidades significativas de contribuições para o empre-
go do PN, de forma conjunta ou singular, para a defesa dos interes-
ses nacionais, incluindo a Amazônia Azul. Neste aspecto, a primeira 
característica a ser mencionada, e talvez a base das demais, relacio-
na-se com os valores fundamentais de nossa corporação – honra, 
competência, determinação e profissionalismo –, disponibilizando 
oficiais e praças capacitados a desempenhar suas tarefas, seja em 
organizações de Fuzileiros Navais, da Marinha, seja da Defesa.

Em seguida, explicita-se o caráter expedicionário por excelência, 
segundo a Estratégia Nacional de Defesa6, a qual confere aos plane-
jadores, em todos os níveis de condução da crise ou do conflito, uma 

6 BRASIL. Presidência da República. Estratégia Nacional de Defesa. Brasília, 
DF, 2012.

diversidade considerável de opções de emprego do Conjugado Anfíbio 
pela capacidade de atuar de forma autônoma, por longos períodos, em 
área desprovida de suporte local, face a um desafio específico e com a 
devida integração com os demais participantes do evento.

Soma-se a isto a prontidão dos GptOpFuzNav, que possibilita 
uma reposta rápida às demandas do emprego de força, e a atuali-
dade do material, que, com equipamentos no estado da arte, resulta 
em uma força moderna e equilibrada, além de versátil, flexível, de 
grande mobilidade estratégica7, características “herdadas” do PN. 

Os Fuzileiros Navais estão presentes em todos os níveis de 
condução de crise ou conflito. No nível político-estratégico com a 
participação de oficiais e praças integrando os diversos setores do 
Ministério da Defesa, em particular no Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA), estão liderando atividades específicas 
ou prestando assessoria de alto nível quanto ao emprego da tropa 
anfíbia. No nível operacional, além do trabalho de assessoramento 
de alto nível, os GptOpFuzNav já aparecem como opções de relevo 
no quadro do desenho operacional. Por fim, no nível tático, princi-
pal arena do GptOpFuzNav, vemos a tropa anfíbia participando no 
desempenho de diversas operações e ações de guerra naval, de 
atividades de emprego limitado da força e benignas.8

As citadas operações, ações e atividades nas quais os Fuzileiros 
Navais participam estão alinhadas com as quatro tarefas básicas 
do PN, quais sejam: negar o uso do mar; controlar áreas marítimas; 
projetar poder sobre terra; e contribuir com a dissuasão. 

Quanto à negação do uso do mar e ao controle de área maríti-
ma, visualiza-se o GptOpFuzNav sendo empregado para ocupação, 
conquista ou reconquista de área terrestre ou insular que venham a 
garantir o uso por nossas forças ou negá-las ao oponente, para a des-
truição ou neutralização de meios de combate, comando e controle e 
de apoio, ou em ações de reconhecimento, tudo de modo a contribuir 
com a consecução dos efeitos desejados das citadas tarefas básicas.

No tocante à projeção de poder sobre terra, que pode ocorrer, 
seja por bombardeio naval com mísseis e canhões, pelo emprego da 
aviação naval, seja por meio de operações anfíbias, constata-se que 
esta última opção é a mais efetiva maneira de projeção de poder, 
pois, com a devida permanência, garante efeito duradouro à referi-
da projeção, o que as destaca das demais opções.

No quadro das Operações Anfíbias, torna-se importante men-
cionar o grande incremento nas operações anfíbias trazido pelo 
novo tipo, recentemente incorporado à nossa doutrina, qual seja, 
a Projeção Anfíbia, agregando aos efeitos desejados alcançados 
pelos clássicos tipos – assalto, incursão, demonstração e retirada 
anfíbios – uma enorme gama de opções de emprego do conjugado 
anfíbio em ações de emprego limitado da força e mesmo benignas.

Observa-se que, no quadro de operações expedicionárias, os 
GptOpFuzNav são a natural opção de emprego do poder militar 
quando for necessário realizar uma “entrada forçada” além-mar, 
tendo em vista as restrições de alcance operacional de tropas para-
quedistas ou aeromóveis e das suas capacidades de durar na ação.

7 Além da mobilidade por via marítima, poderá, ainda, valer-se da mobilidade 
aérea ou terrestre, ou de uma combinação destes modais. 
8 Conforme previsto na Doutrina Básica da Marinha. 
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Já a contribuição do CFN para a dissuasão, inicia-se com a mate-
rialização da efetiva capacidade de constituir GptOpFuzNav adequa-
damente equipados, motivados e adestrados, para emprego ime-
diato segundo uma doutrina autóctone, abrangente e customizada. 
Prossegue com as possibilidades de se embarcar um GptOpFuzNav 
e deslocar o conjugado anfíbio assim formado para área de interes-
se de modo a criar fato político, estratégico ou operacional que de-
sencoraje atitudes indesejadas e incentive posturas favoráveis. Na 
opinião deste autor, diversas outras ações desenvolvidas em tempo 
de paz também se enquadram como iniciativas que contribuem para 
a dissuasão; como exemplo, cita-se a participação em atividades de 
emprego limitado da força no exterior, como as Operações de Paz, e 
em atividades benignas, como apoio à política externa na coopera-
ção para a formação de outras marinhas, na medida em que estas 
“comunicam” aos outros atores capacidades efetivas de nossa MB, 
bem como a disposição de empregá-las caso necessário.

Assim sendo, constata-se a significativa contribuição do CFN 
para que o PN possa, adequadamente, cumprir as tarefas cons-
tantes de sua missão. Esta contribuição está evidenciada na visão 
estatuída para o CFN, a qual orienta no longo prazo a manutenção 
desta força de relação custo-benefício altamente favorável ao país.

Nível Tático: o CFN e a DBM
Embora o emprego dos Fuzileiros Navais resulte em contribui-

ções significativas nos níveis estratégico e operacional como tratado 
neste artigo, é no nível tático que as principais contribuições do CFN 
irão se materializar. Para entender estas contribuições, basta recor-
rer à DBM. Assim, a começar pelas operações de guerra naval, a par 
das Operações Anfíbias já abordadas anteriormente, destacam-se 

as Operações de Ataque e de Esclarecimento, para as quais está 
prevista a participação de Fuzileiros Navais e que serão realizadas 
normalmente por pequenos efetivos de Operações Especiais9, não 
necessitando de todo o rito de planejamento e execução próprio das 

9 Segundo interpretação do autor do texto da DBM.

Figura 3: UAnf  e a mobilidade estratégica
Fonte: Comando da Aeronáutica, Comando da Divisão Anfíbia, NDM “Bahia” e Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais

Visão de Futuro do CFN

Até 2030, o Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), parcela intrínseca, portanto, indissoci-
ável do Poder Naval, consolidar-se-á como a 
força estratégica por excelência, de caráter 
expedicionário, de pronto emprego e proje-
ção de poder. Como integrante do compo-
nente anfíbio da Marinha do Brasil, conferirá 
prontidão operativa e capacidade expedicio-
nária ao Poder Naval ampliando suas possibi-
lidades para atuar, tempestiva e eficazmente, 
em qualquer região que configure um cenário 
estratégico de interesse. O CFN será impres-
cindível para a proteção da Amazônia Azul, 
pois contribuirá para conferir credibilidade à 
presença do Poder Naval no Atlântico Sul, 
seus contornos e ilhas oceânicas.
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Operações Anfíbias.  Adicionalmente, destacam-se as contribuições 
do CFN para as seguintes operações de guerra naval: nas opera-
ções de bloqueio, nas situações que parcela deste pode ser reali-
zado a partir de posições em terra; nas operações especiais; nas 
Operações de Defesa de Porto e Área Marítima Restrita, dando se-
gurança na parte terrestre do Porto ou Área; nas Operações de 
Interdição Marítima, contribuindo nas ações de Grupos de Visita e 
Inspeção/Guarnição de Presa (GVI/GP) quando estas não demanda-
rem o emprego dos MEC; nas Operações Psicológicas; nas Opera-
ções Ribeirinhas, integrando o trinômio navio-aeronaves-tropa (com 
suas embarcações orgânicas); nas Operações Terrestres de Caráter 
Naval; nas Operações Civil-Militar; e fornecendo destacamentos para 
a constituição de Grupo de Reação a Ameaças Assimétricas (GRAA) 
nos navios. Entre as ações de guerra naval, destacam-se a defesa 
antiaérea e de organizações terrestres e a defesa nuclear, biológica 
química e radiológica.

Entre as atividades de emprego limitado da força voltadas para 
a defesa da Amazônia Azul, destacam-se as seguintes contribuições 
do CFN: nas ações contra delitos transfronteiriços e ambientais; na 
patrulha naval, fiscalizando a pirataria, o terrorismo e outros ilícitos 
nas Águas Jurisdicionas Brasileiras (AJB); na Inspeção naval; na coo-
peração com órgãos federais; na segurança de ações de instalações 
navais; nas operações de paz; nas operações de evacuação de não 
combatentes; na segurança das representações diplomáticas.

Nas operações classificadas como benignas, as principais con-
tribuições do CFN dar-se-ão: no apoio à política externa; nas Ope-
rações Humanitárias; nas desminagens; e na Diplomacia Preventiva.

Comentários Finais
Como demonstrado, inúmeras são as possibilidades de contri-

buição do CFN para a defesa da Amazônia Azul, direta ou indireta-
mente participando da maioria das operações, ações e atividades 
previstas na DBM. Prova disso é o constante emprego dos Fuzileiros 
Navais em diversas situações em que a MB é chamada a participar. 
Seu emprego, em que pese sua destinação precípua voltada para 
as Operações Anfíbias, um dos eixos estruturantes do CFN10, pode 
ocorrer em um amplo campo de atividades em todo o espectro das 
operações militares.

ADSUMUS.

10 Definidos no artigo do AE (FN) Monteiro, na revista O Anfíbio: A Próxima 
Singradura, edição extra, 2010, são os seguintes os Eixos Estruturantes do 
CFN: Realizar Operações Anfíbias; Operar sob a organização de GptOpFuzNav; 
e Atuar segundo o estilo de pensar o combate da Guerra de Manobra.
BRASIL. Marinha. Corpo de Fuzileiros Navais. CGCFN-0-1: Manual de 
Fundamentos de Fuzileiros Navais. Rio de Janeiro. 2013.
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Atlântico Sul e Amazônia Azul: 
um desafio geopolítico para a 
sociedade brasileira? 

CA (Ref.) Reginaldo Gomes Garcia dos Reis
reis@egn.mar.mil.br

Introdução

A advertência que nos faz Michael Howard é de relevante im-
portância, especialmente diante do quadro cada vez mais instável, 
incerto e inseguro ao qual denomino “cenário dos 3 I”.

A geopolítica é reconhecida de forma por vezes simplista, como 
tratando de “espaço” e “posição”. Há uma certa perplexidade diante 
dos desafios geopolíticos que se apresentam para os diferentes ato-
res estatais em diferentes regiões deste planeta.

O mundo contemporâneo vê-se aturdido diante dos avanços 
da tecnologia de informações e comunicações. Os “espaços” e as 
“posições” vão além dos limites geográficos. Um per tencimento 
vir tual veio somar-se às ameaças e opor tunidades que se apre-
sentam aos Estados. Parece que os modelos tradicionais para ten-
tar dissecar os conflitos e as suas tendências não respondem aos 
múltiplos impactos produzidos, em grau variável de intensidade, 
pelos atores estatais e não estatais. Estes fazem a geração de 
eventos geopolíticos cada vez mais associados a uma construção 
arquitetada social e politicamente.

As lições da história precisam ser estudadas amplamente, profun-
damente e de acordo com o contexto. Entretanto, não se deve tomar 
tais lições como verdades absolutas, uma vez que as peculiaridades e 
singularidades do contexto em que ocorreram têm componentes pró-
prios e específicos, em especial no campo subjetivo. Deve-se sempre 
estar atento para não cair na “falácia da projeção linear”.

O olhar para o Atlântico Sul e a Amazônia Azul requer um breve 
recurso à História, adequado aos limites de páginas deste artigo. Para 
isso, ir-se-á recorrer aos primeiros passos da independência do Brasil 
e ao papel do poder marítimo e, em consequência, do poder naval.

Daremos uma breve visão teórica e apresentaremos as implica-
ções estratégicas de uma região que cresce economicamente, atrain-
do diversos atores de outras regiões. Ao final, pretende-se despertar 
um debate que é de todo interesse daqueles que têm consciência da 
amplitude do desafio geopolítico do Atlântico Sul.

Um “espaço” marítimo e sua evolução
O alargamento do conceito de estratégia, que também alcançou 

o de segurança, contribui para a perplexidade com que se deparam 

Artigo publicado na Revista Marítima Brasileira (v.134 n. 04/06 – 
abr. / jun. 2014) e aqui republicado na íntegra.

“Se não existem guerras no presente nas quais o soldado profissional possa aprender seu ofício, ele é, então, compelido a estudar 
as guerras do passado… como insistiu Clausewitz [as guerras são...], um elemento peculiar caracterizadas pelo perigo, pelo medo, pela 
confusão. Em suma, um grande grupo de homens tenta impor a sua vontade sobre um outro por meio da violência; e, em todas, ocorrem 
casos que são inconcebíveis em qualquer outro campo do conhecimento. Naturalmente que as diferenças levadas a cabo entre uma e outra 
guerra em função das mudanças sociais e tecnológicas são imensas, e um estudo de história militar que não tome em consideração tais 
mudanças pode ser realmente, com muita facilidade, bem mais perigoso do que, de qualquer modo, a não realização de qualquer estudo.”

Michael Howard,
em The course of  war and other Essays

(Tradução livre do autor do artigo)

CA (Ref°) Reginaldo Gomes Garcia dos Reis serve atualmente na Escola de Guerra Naval (EGN), como Chefe do De-
partamento de Ensino. É oriundo de Escola Naval, cursou o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), na EGN. 
Já serviu no Comando em Chefe da Esquadra, foi Vice-Diretor e instrutor de Planejamento Militar dos Jogos de Guerra, 
ambos na EGN, comandou nos diversos postos da carreira. Cursou, também, os cursos MBA em Relações Interna-
cionais e MBA em Gestão Empresarial, ambos pela COPPEAD-UFRJ. É autor de trabalhos para revistas especializadas 
e capítulos em livros sobre estratégia; defesa e segurança; e relações internacionais. Além disso, recebeu o Prêmio 
Revista Marítima Brasileira, em 2007.
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os analistas estratégicos. A estratégia deve ser simples, mas não 
significa que ela seja fácil e simplista.

A natureza dos conflitos pode não ser volátil, mas a característi-
ca, o meio pelo qual a natureza toma forma, muda frequentemente. 
Hoje, diz-se que o contemporâneo é um híbrido que mescla vários 
aspectos diferentes. No campo militar, isto se manifesta por meio 
das “velhas” e “novas” ameaças. Portanto, agir estrategicamente 
é cada vez mais difícil em um mundo crescentemente interdepen-
dente. Um problema de segurança e os aspectos de poder a ele 
associados hoje ocupam um amplo espectro. Pense-se, por exemplo, 
nas consequências das mudanças climáticas. É algo que afeta toda 
a sociedade, logo um problema de segurança. O planejamento es-
tratégico implicará alocar recursos para fazer face ao problema. Um 
grande desafio para os planejadores estratégicos. Mas tal tipo de 
desafio, inerente à crescente interdependência, é uma singularidade 
da nossa época? É um problema sem respostas? Ou o slogan de 
modismos atuais não foi percebido?

O auxílio da História ajuda em recompor o sentido conceitual da 
estratégia, que alguns grandes pensadores nos legaram com um 
sentido tradicional: a arte do estratego. Ela é aplicada para conseguir 
criar poder de modo a obter o objetivo político, usando especialmente 
os meios militares de acordo com o modelo tradicional. Vamos verifi-
car tal aspecto em uma breve incursão histórica.

O ponto de partida para o périplo deve ser a saga portuguesa 
da Escola de Sagres. Tal como hoje, o Brasil descoberto revelou-se 
um locus de grandes oportunidades. Então, já naqueles tempos, des-
pertou a cobiça, e surgiram grandes ameaças ao controle português, 
normalmente, no caso brasileiro, vindo pelo mar. A Amazônia Azul 
representa o desafio de projetar sonhos de desenvolvimento e de 
alcançar outros patamares para as futuras gerações de brasileiros.

Um salto no tempo leva até a figura de José Bonifácio, que nos 
deixou as lições de como utilizar o pensar estratégico não somente 
no sentido do uso da força, mas do controle das ações para con-
quistar os interesses vitais dentro de objetivos políticos bem defini-
dos. O livro magistral do Almirante Fernando Diégues, A Revolução 
Brasílica: O Projeto Político e a Estratégia da Interdependência, é 
um estudo bem aprofundado do desafio daquela época. Segundo 
Diégues, “a Independência (…) é um marco político notável na 
evolução da sociedade brasileira, que se credencia a assumir livre-
mente o seu destino”.

O mar foi o espaço estratégico por onde o Brasil avançou para 
consolidar o processo de sua independência. O emprego da Esqua-
dra foi uma forma inexorável de chegar a todos os propósitos do 
governo brasileiro para que o objetivo político de mais longo prazo 
fosse alcançado.

O estudo da “Revolução Brasílica”, expressão usada por José 
Bonifácio, permite verificar como estão presentes elementos básicos 
de uma teoria do poder marítimo que só ao final do século XIX fo-
ram explicitados por Alfred Thayer Mahan. Mahan não usou a pala-
vra geopolítica, mas, em sua obra, os termos “espaço” e “posição” 
em relação ao controle do mar estão bem presentes. A sua análise 
geo-histórica enfatiza a importância do mar para a humanidade. A 
visão de uma linha de referência permanente é consenso entre os es-
tudiosos das estratégias marítima e naval, antes e depois de Mahan. 
A linha é baseada nos atributos do mar como:

a. fonte de recursos;
b. meio para transportar e intercambiar (não só material,  

 mas também ideias e culturas);
c. meio de projeção de poder, seja ele positivo ou negativo,  

 porque são duas faces de uma mesma moeda. A projeção 
 dar-se-á pela cooperação ou coerção; e
d. meio de domínio.

O poder naval não é um simples inventário de meios e sua capa-
cidade de combate. A vinculação ao poder marítimo está consubstan-
ciada na frase de Walter Raleigh, no século XVII: “Quem dominasse 
o comércio mundial dominaria o mundo”. Uma outra versão dessa 
frase foi adaptada por geopolíticos como Mackinder e Spykman. Se-
gundo Geoffrey Till, Adam Smith identificou o mar como um elemento 
fundamental para a circulação das riquezas produzidas e, em conse-
quência, para o comércio e a economia (TILL, 2004, p. 33). Seria a 
globalização uma Maritimização do mundo? Ou o reconhecimento de 
que vivemos no “planeta Água”?

Till ainda deduz, das concepções estratégicas formuladas no 
campo histórico até hoje, as seguintes funções clássicas do poder 
marítimo:

a. assegurar o controle do mar;
b. projetar poder sobre terra, tanto na paz quanto na guerra;
c. agir de modo a proteger ou atacar o tráfego marítimo; e
e. manter a segurança de forma ampla, de acordo com as  

 normas legais para que haja uma “boa ordem” no mar.

As funções deixam sobressair os aspectos econômicos, que são 
tanto motivo de cooperação como competição. Essa peculiaridade co-
loca ênfase no poder marítimo. Em decorrência, isto acresce ao poder 
naval, como elemento constitutivo e integrado ao poder marítimo, o 
seu significado mais amplo do que o do poder terrestre e aéreo na 
dimensão do campo militar no ambiente estratégico e operacional.

A modelagem apresentada até aqui tem a faculdade de estabe-
lecer a origem da investigação e do debate acadêmico e profissional 
para a compreensão dos assuntos do mar. A ideia-força dá uma visão 
macro do poder marítimo para identificá-lo como fonte vital de ali-
mentos, energia e matérias-primas. Além disso, contribui para aclarar 
que é um poder relativo. Ele é desigual entre os países.

No passado, como ensina o exemplo histórico da Companhia das 
Índias e das ligadas ao comércio, tanto na Holanda como no caso 
britânico, tais atividades serviram de base de fomento, aí incluído o 
aporte financeiro, para que o poder naval tivesse um tamanho ade-
quado às demandas dos interesses advindos dos campos político e 
econômico. Essa é uma diferença fundamental em relação aos pode-
res terrestre e aéreo.

A obra de Mahan vai além de alguns críticos ex-post facto, com 
base em acontecimentos após o seu contexto, vivenciado por aque-
le pensador, praticarem a falácia do ceticismo crítico. Entretanto, o 
entendimento do conceito “Sea Power” dá um arcabouço para os 
fatores que delineiam o poder do Estado no mar. Mahan enfatizou 
seis fundamentos:

a. a posição geográfica do país;
b. a configuração física, como a quantidade de portos e as  

 facilidades, bem assim os aspectos dos recursos naturais  
 e do clima;
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c. a extensão territorial;

d. a população (refém especial no aspecto demográfico);

e. o caráter da população (o ethos da sociedade); e

f. o caráter das instituições do governo, que conduz a um  
 projeto de Estado e à vontade política e estratégica de  
 executá-lo. (STEVENS; WESTCOOT, 1942)

O acaso de datas leva a que, no mesmo ano do falecimento de 
Mahan, 1914, tenha sido inaugurado o Canal do Panamá. Era uma 
das sugestões da visão geopolítica dele para os Estados Unidos da 
América (EUA) tornando-se realidade.

Mahan fundamentou muito da sua análise no que o século XIX 
reconheceu como a “Pax Britannica”. Entretanto, para atingir tal 
nível de controle houve um processo histórico que se inicia com 
Henrique VIII, ao criar a estrutura organizacional do Almirantado 
Britânico e as ações iniciadas por Elizabeth I. Desse modo, não se 
pode hoje atribuir a Mackinder uma visão de enlevar o poder ter-
restre com a detecção da ameaça proveniente do Heartland. A sua 
preocupação era manter inalterado o poder do Império Britânico, 
decorrente das suas ações marítimas.

Julian Corbett e seus seguidores, fruto de um novo contexto e dos 
testes da realidade a que foram submetidos pelos acontecimentos 
da Primeira Guerra Mundial, aí inseridas as inovações decorrentes 
da evolução tecnológica (ferrovia, telégrafo nas comunicações, sub-
marino, aviação etc.), propuseram ajustes coerentes. Não é de vital 
importância a afirmação de Corbett de que o homem habita em terra 
e, por consequência, o poder marítimo não pode existir sem levar 
em conta os acontecimentos em terra. Ele manteve a relevância das 
operações marítimas (LOROT; THUAL, 2002).

Na época do Império Britânico, além do controle dos choke-points, 
visualizados por Mahan e que continuam válidos até hoje, outro as-
pecto favorecia as ações marítimas do Reino Unido. O centro mundial 
do poder estava em terra na Europa ocidental. As linhas de comuni-
cações marítimas precisavam chegar, trazendo os recursos primários 
das colônias ou das áreas de influência ou levando os produtos com 
maior valor agregado para os mercados controlados pelo mercanti-
lismo. Assim, a posição do Império Britânico diante dos adversários 
em terra da “velha Europa” proporciona um facilitador para a sua 
capacidade de controle de áreas marítimas.

É conveniente relembrar que a expressão inglesa Sea Power não 
existia nos dicionários quando foi empregada por Mahan. Porém a 
expressão mantém sua força até os dias atuais. De tempos em tem-
pos é necessário resgatar o sentido amplo do termo. Por tal razão, 
em 1979, a Marinha dos Estados Unidos promoveu o “V Sea Power 
Simposium” para discutir as expressões Sea Power, Maritime Power e 
Naval Power (GARCÊS; MARTINS, 2009).

Ao final do simpósio, a conceituação reafirmou a amplitude do 
tema, até hoje incorporada nas doutrinas de diferentes Marinhas, 
das quais pode-se citar a ênfase apresentada pela China e pela 
Índia nas concepções estratégicas atinentes ao Pacífico e ao Índi-
co. Cabe aqui apresentar as definições que emanaram do “V Sea 
Power Simposium”. Sea Power é a resultante da soma de todos os 
componentes desse poder, sejam armados ou não armados. É o 
poder do Estado no mar. Resulta do todo que são o Maritime Power 
e o Naval Power. O Maritime Power é constituído pelo poder naval 

e por “outros elementos armados”, acrescido de outras forças não 
navais. O Naval Power corresponde à Marinha militar, incluindo os 
meios aéreos embarcados.

A menção acima também serve para relembrar que a potência 
da “Pax Britannica”, após os acontecimentos das Primeira e Se-
gunda Guerras Mundiais, foi substituída pela nova potência – os 
Estados Unidos. Como no caso britânico, as linhas de comunicações 
marítimas do Atlântico Norte e do Sul eram objetivos bem definidos 
em razão da vantagem auferida pela posição geográfica em relação 
ao comércio internacional.

A Guerra Fria, entre a ex-União das Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (URSS) e os EUA, apresentou vários campos de enfrentamento, 
em especial pela ameaça de destruição mútua decorrente das armas 
nucleares e seus vetores lançadores. A previsão de Tocqueville no iní-
cio do século XIX, do enfrentamento entre os dois países emergentes 
naquela época, também fez-se presente no mar. Em que pese as difi-
culdades decorrentes da geografia, a negar aos russos o “acesso às 
águas quentes”, elas foram contornadas pelas concepções do Almi-
rante Sergei Gorshkov. A partir de 1956, implementou a sua doutrina, 
tendo considerado em sua concepção as lições de Mahan.

No caso específico do Oceano Atlântico, Gorshkov valeu-se da 
descolonização na África e da turbulência no Caribe, com Cuba atu-
ando como a ponta da lança soviética. Além disso, levava a ameaça 
às linhas de comunicações marítimas (LCM), em especial na rota do 
Cabo (África do Sul) e do Estreito de Drake, canal de ligação entre 
o Atlântico e o Pacífico no Sul da América do Sul. Identificou Choke 
points vitais. Cuba não só levou a ameaça para próximo do território 
dos EUA (episódio da crise dos mísseis, em 1962) como se afigurava 
em potencial base para atuar nas LCM do Atlântico Norte e no Canal 
do Panamá (COUTAU-BÉGARIE, 1985).

As possibilidades que se abriram para a Doutrina Gorshkov foram 
também fruto das evoluções tecnológicas que, como no passado (vide 
a Escola de Sagres), permitiram a manifestação do poder do Estado 
no mar por meio de outras concepções para contemplar o emprego 
político do poder naval. Ontem como hoje, o conhecimento, decorrente 
da valorização da educação, permitiu alterar condições adversas.

A diplomacia naval, dentro do amplo espectro do conflito, oferece 
uma forma ampla de variadas atuações graças ao que se convencio-
nou chamar de características do poder naval: a mobilidade (deslo-
car-se com os meios navais e estar presente em qualquer parte a 
partir do mar), a permanência (ao valer-se da mobilidade, fazê-lo por 
um longo período graças ao apoio logístico móvel), a versatilidade 
(adaptar-se às mais variadas condições, ao passar de uma situação 
operacional em uma área-crise para levar o apoio de uma ação hu-
manitária a um país amigo) e a flexibilidade (a graduação do emprego 
da força conforme a evolução da situação de crise e ou conflito).

As características do poder naval, aliadas aos avanços tecno-
lógicos, permitiram que, nos anos 1940, um outro pensador ge-
opolítico invertesse a visão de Mackinder. Foi durante a Segunda 
Guerra Mundial que Nicholas Spykman, apesar de reconhecer a 
existência de um “Heartland”, apresentou a sua teoria do controle 
do “Rimland” (região intermediária entre o “Heartland” e os ma-
res ribeirinhos). As “franjas” seriam a zona pivô. Posteriormente, 
a teoria irá tomar forma com a estratégia da “contenção” utilizada 
pelos EUA em oposição à então União Soviética.
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A observação em relação à periferia que circunda os centros 
de poder apresentados pelas diversas teorias, em especial no que 
diz respeito ao Atlântico Sul e ao subcontinente da América do Sul, 
é que estas áreas seriam reservas estratégicas a serem usadas 
para propiciar o supor te necessário aos interesses vitais das po-
tências principais.

A segunda metade do século XX e o inquietante início do século 
XXI não revelam mudanças claras e significativas do quadro histórico 
até aqui apresentado. O Clube de Roma, embrião do G-7 (grupo dos 
países mais ricos), desde os anos 1960 mantém uma visão centro e 
periferia para a discussão dos temas da agenda dominante. A pro-
posta feita por Mackinder, em 1924, para a criação da Midland Ocean 
Alliance foi a base para o surgimento da própria Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (Otan). A força desta organização não foi 
mitigada pelos ventos de unificação que sopravam ao início dos anos 
1990, com os avanços da União Europeia. No âmbito do comércio 
mundial, as propostas que se afiguram nos dias atuais potencialmen-
te significativas seriam aquelas oriundas dos EUA: a “transpacífico” 
como forma de “contenção” da China e uma Aliança do Atlântico Nor-
te reforçando os elos já existentes (FLINT, 2006).

O que resta aos países lindeiros ao Atlântico Sul? A presença 
de outros atores, como China e Índia, na África e na América do 
Sul, em busca de recursos primários para sustentar os respectivos 
processos de desenvolvimento, repete ou não as ações geopolíticas 
passadas? Como gerar um pensamento político e estratégico maríti-
mo brasileiro? Pensar conceitos e doutrinas adequados aos próprios 
interesses vitais? Buscar, além das três autonomias seculares (ali-
mentar, energética e militar), a autonomia do conhecimento parece 
ser um caminho que pode ajudar a modificar a figura contemporânea 
abaixo: ela facilita entender o desafio das últimas fronteiras brasi-
leiras a serem demarcadas. A convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, em vigor desde 16 de novembro de 1994, dá o 
suporte legal e a legitimidade para incorporar áreas marítimas ao 
patrimônio da sociedade brasileira.

Até hoje, de norte a sul, uma cadeia de ilhas, como Ascensão, 
Santa Helena, Tristão da Cunha e Shetlands, todas pertencentes ao 
Reino Unido, transmite uma mensagem simbólica do poder do Estado 

no mar. É um exemplo prático e real do Sea Power como concepção 
política e estratégica. E o Brasil, diante do seu próprio desafio?

O multilateralismo geopolítico contemporâneo 
e o desafio da sociedade brasileira

Alguns fenômenos ocorrem e se manifestam no mundo real que 
somente podemos observá-los, sem que possamos explicá-los. Por 
tal razão, iniciaremos esta parte do artigo recorrendo a alguns tópi-
cos aleatórios para que possa ser identificada a existência ou não de 
algum referencial comum que dê suporte ao exposto anteriormente 
na evolução das concepções sobre o poder do Estado no mar.

Em 25 de abril de 2014, o jornal Valor (p. B-16) anunciava que 
o primeiro navio, com 60 mil toneladas de soja, partiria no dia 26 de 
abril do terminal portuário de Vila do Conde, município de Barcarena, 
no Pará, com destino à Europa. É a produção do Centro-Oeste brasi-
leiro valendo-se da geografia da chamada “Saída Norte”. É um marco 
histórico que simboliza e dá vida aos inúmeros projetos pensados 
geopoliticamente para utilizar as veias hidrográficas brasileiras.

Um futuro destino para as expor tações agrícolas que vão se 
valer da Saída Nor te será a Ásia, por razões hoje facilmente iden-
tificadas em função do crescimento de China, Índia e outros países 
daquela região. Dentro desse quadro, qual a importância que o 
Canal do Panamá representará para o Brasil? Recentemente, o 
Japão questionou a autoridade responsável pelo canal por ter fixa-
do a largura máxima (boca) dos navios que aí transitarão em 49 
metros. E a questão das mudanças climáticas e as novas derrotas 
que surgem no Ár tico? Não só o Canal de Suez ver-se-ia afetado, 
mas o do Panamá poderia perder um tráfego marítimo significativo 
(SERRA; NETO; WEBER, 2012).

Na citação de exemplos, cabe mencionar o ar tigo de Robin 
Phillips, diretor mundial de Operações Bancárias do HSBC (Jornal 
Valor, p. A9, 17 de fevereiro de 2014), em que enfatiza ser hoje 
a América Latina o segundo destino dos investimentos financeiros 
feitos pela China no exterior. Este país é possuidor de uma reserva 
de US$ 3,82 trilhões em moedas estrangeiras e US$ 7 trilhões em 
poupança. Como a China é altamente dependente das importações 
de matéria-prima e energia, percebe-se a intenção de mitigar tal 
vulnerabilidade valendo-se do investimento direto. Os empréstimos 
para a América Latina oriundos da China foram maiores do que so-
mados os do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mun-
dial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Cerca de US$ 
85 bilhões foram emprestados a quatro países: Venezuela, Brasil, 
Argentina e Equador. A China já é o maior investidor em mineração 
no Peru. Há condição para que a China aumente os diversos tipos 
de investimento no exterior. Estaria sendo alterada a face do de-
tentor do modelo mercantilista, que tanto valeu-se no passado do 
poder no mar? Ou um retorno aos séculos XIV e XV?

Por fim, mas não o suficiente para esgotar o tema, em 4 de feve-
reiro de 2014, o presidente do Equador assinou um decreto, enviado 
à Organização dos Estados Americanos (OEA), pelo qual o Equador 
comunica sua saída do Tratado Interamericano de Assistência Recípro-
ca (TIAR). Em janeiro de 2014, a medida foi aprovada pela Assembleia 
Nacional daquele país. Outros países já anunciaram que vão seguir 
o mesmo caminho, entre eles Nicarágua, Venezuela, México e Peru. 

Figura 1: Áreas Marítimas Estratégicas
Fonte: Marinha do Brasil, Estado-Maior da Armada
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Daria a soma dos fatos acima uma base para que o secretário de 
Estado dos EUA John Kerry declarasse que a Doutrina Monroe não 
existisse mais? Então tal declaração significa o fim da tão propagada 
“defesa hemisférica”? Em 18 de novembro de 2013, um histórico 
discurso foi feito pelo secretário John Kerry, na sede da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). Foi anunciado formalmente que es-
tava encerrado o período marcado pela Doutrina Monroe. Uma nova 
forma de relação deve ser buscada.

A Doutrina Monroe foi lançada em 1823 e propunha uma inte-
gração do continente americano. Sob qual perspectiva? Uma forma 
de análise é valer-se da perspectiva histórica; com base nela pode-
-se entender a ótica e compreender o que estava subtendido no uso 
de certos termos. A doutrina necessita ser compatibilizada com os 
termos “América Latina” e “defesa hemisférica”. 

Faz sentido uma “defesa hemisférica”? O léxico esclarece de 
forma cristalina o que é hemisfério: “metade de uma esfera” ou 
“cada uma das duas metades em que a Terra é imaginariamente di-
vidida pelo círculo do Equador”. Como pode o continente americano, 
dentro de um conceito de “defesa hemisférica”, isolar-se das demais 
partes do planeta Terra? 

A diretriz geopolítica que amparou o lançamento da Doutrina 
Monroe tinha em seu cerne interesses vitais dentro da ótica de um 
país que dava os seus passos para um lugar de destaque no cenário 
internacional, como bem observou Alexis de Tocqueville. A força de 
um tipo de patriotismo amalgamava “os interesses próprios aos in-
teresses do país”. A coerência estratégica é tão ampla que tomaria 
muitas páginas para ser descrita. Sinteticamente, pode-se apontar o 
Corolário Polk, que serviu de justificativa para a anexação de terri-
tórios mexicanos, indo até o período de Theodore D. Roosevelt, que 
decide sustentar a ideia “da América para os americanos”, lançada 
em 1823 (SILVA; ALMEIDA; LEÃO, 2013). 

E qual a razão do surgimento do termo América Latina? Em 
verdade foi uma criação francesa para antepor-se à Doutrina Mon-
roe. Os recursos primários existentes tinham olhos sobre eles de 
cobiça há muito orientados para a manutenção de algum grau de 
controle sobre uma periferia rica em matérias-primas. A experiência 
francesa de Napoleão III no México, que chegou ao auge ao ocupá-
-lo e impor como imperador o Arquiduque Maximiliano, configura 
um bom exemplo da rivalidade entre os centros de poder. Infeliz-
mente, temos hoje o uso do termo “América Latina” sem cuidarmos 
das lições que a história deixou para o nosso aprendizado. Em ver-
dade, a rivalidade de interesses já nascia quando Thomas Jefferson 
afirmou: “A América tem um hemisfério para si mesma”. A diretriz 
geopolítica emanada era bem objetiva e deu base para que surgis-
se um mito de uma defesa “hemisférica” em oposição aos atores 
estranhos ao continente americano.

O avanço tecnológico tem permitido uma crescente importância 
do mar no campo econômico. Isto não modifica a visão dos antigos 
pensadores em relação às questões marítimas. A Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar veio legalizar e legitimar a 
possibilidade do uso do mar como via de interconexão do comércio 
internacional e, também, como fonte de recursos para a busca das 
autonomias alimentares, em energia e de insumos. A entrada em 
vigor da Lei do Mar, em 16 de novembro de 1994, criou, inclusive, 
discussões por parte de alguns países que não se tornaram signa-

tários. Em verdade, alguns estudiosos proclamam existir um con-
fronto entre a antiga ideia do mare liberum e a do “mar fechado”, 
em razão da existência da jurisdição legal, por força da Lei do Mar, 
sobre áreas oceânicas.

A estratégia marítima precisa ser pensada hoje de acordo com as 
oportunidades oferecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, a Lei do Mar. Não basta ter acesso legal e legítimo 
às áreas oceânicas; é preciso ter vontade política para assegurar a 
jurisdição sobre elas. Não basta, de forma simplista, pensar que a in-
terdependência cada vez maior irá impedir a ocorrência de conflitos. 
Tal modismo foi desastroso no início do século passado.

Hoje, em 2014, faz cem anos do episódio do assassinato do 
Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, por 
um estudante sérvio integrante do grupo terrorista Mão Negra. Um 
episódio de aparente pouca significância serviu de estopim para 
desencadear uma guerra total: a Primeira Guerra Mundial. Sabe-
-se que cada conflito é único. No início do século XX, a ideia-força 
era que, graças ao intenso intercâmbio comercial entre os países, a 
“globalização” da época, não haveria condições para ocorrer uma 
guerra. Tal ato seria impedido pela forte interdependência. 

O livro de autoria de Norman Angell denominado “A Grande 
Ilusão”, lançado em 1909, alinhava diversas razões para que não se 
produzisse um conflito bélico entre as principais potências. O argu-
mento-chave era o de que o fato dos possíveis antagonistas serem 
parceiros comerciais não permitiria a ocorrência de guerra. Uma lição 
a ser aprendida com a História? 

O ano de 2014, além de continuar a apresentar a instabilidade, 
a incerteza e a segurança demarcadas por eventos geopolíticos re-
centes que apontam para um assustador início do século XXI, reser-
va outras coincidências com os 75 anos do início da Segunda Guerra 
Mundial e os 25 anos da queda do Muro de Berlim.

É diante de tais desafios que no Brasil fez-se necessário efe-
tuar uma abordagem para pensar o mar na direção inversa dos 
pensadores das escolas geopolíticas dominantes. O Atlântico Sul 
será relevante se os brasileiros, com a contribuição dos demais 
países lindeiros a ele, somarem esforços para ocupar o espaço e 
a posição geopolíticos contemporâneos e engendrarem uma visão 
coerente com os interesses que olhem para o Atlântico Sul a partir 
do Hemisfério Sul como protagonista.

No passado, soubemos, como brasileiros (é verdade que por 
poucas vezes), inver ter o rumo e retirar do Brasil a presença do 
colonizador. A evolução teórica do poder do Estado no mar rea-
firma conceitos que contemporaneamente explicam o porquê de a 
US Navy fazer-se presente nos mares do planeta Terra (ou seria 
planeta Água), fruto de uma Oceanopolítica. Conceito esse visua-
lizado por Therezinha de Castro ao chamar a atenção: “Compartir 
a terra com base nas massas oceânicas e onde o Atlântico repre-
senta um papel relevante na circulação marítima, uma vez que a 
circulação terrestre não pode prescindir dos caminhos marítimos”. 
Uma síntese adequada ao entendimento do conceito de Poder Ma-
rítimo (Sea Power) (CASTRO, 1999).

Ao retornar ao século XX e passando pelas consequências dei-
xadas aos términos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ob-
serva-se que não houve mudanças nas influências e interferências 
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no Atlântico Sul. O Brasil não exerce papel de protagonista. Durante 
o período de confrontação da Guerra Fria, o papel tem características 
de complementaridade. O TIAR nascido em 1947 foi enquadrado na 
perspectiva da “segurança hemisférica”, como decorrência da Dou-
trina Monroe. Entretanto, a visão privilegiada estava orientada para 
o Atlântico Norte.

A criação da OEA, em 30 de abril de 1948, ocorreu dentro da 
mesma diretriz política e estratégica do TIAR. A crise dos mísseis 
de Cuba, em 1962, mostrou claramente a importância de eventos 
geopolíticos que tinham uma dimensão bem maior do que a dos fó-
runs das burocracias instituídas. O peso da Doutrina Monroe era mais 
significativo do que a existência de uma relação de integração que 
expandisse o sentido de segurança para as dimensões política, eco-
nômica e social. Faltou um Plano Marshall para as Américas? 

Nos anos 1970, o Brasil ensaiou passos de maior afirmação, in-
clusive atravessando o Atlântico Sul e aproximando-se dos vizinhos 
geológicos e geopolíticos da África. O reconhecimento de Angola mar-
ca simbolicamente a dimensão do ato executado. O decorrer do tempo 
só fez acentuar a percepção de um enfraquecimento da “segurança 
hemisférica”. Os governos Carter e Reagan, nos EUA, apesar de terem 
estabelecido diretrizes geopolíticas bem distintas, foram similares no 
distanciamento. O controle do sul do Atlântico Sul, na perspectiva da 
Geoestratégia Global, foi decisivo na questão das Malvinas. 

O período Reagan, nos EUA, foi marcado pelo acirramento do 
desafio no campo tecnológico e militar. O projeto Guerra nas Es-
trelas foi uma disputa conduzida no campo econômico. De um lado 
um país, os EUA, que conseguia expandir e dar aplicação dual aos 
desenvolvimentos e inovações que surgiam nas pesquisas induzidas 
pelo campo militar. Do outro, um país de planejamento centralizado, 
a ex-URSS, que dedicava cada vez mais percentuais elevados do PIB 
estritamente na aplicação militar. Alan Greenspan, em seu livro A ERA 
da Turbulência, revela um pouco do que hoje é reconhecido por al-
guns analistas como uma ação de “keynesianismo militar”. Será que 
os autores chineses Qiao Liang e Wang Xiangsui consolidaram tal 
visão no que denominaram de “guerra além dos limites”? O conflito 
no século XXI não se daria somente no campo militar, mas estaria vivo 
em todas as manifestações dos diversos campos: políticos, econômi-
cos, social, militar, ambiental e científico. 

O fluxo do comércio global, ao ser lançado sobre os mapas, 
mostra como o Brasil está distante do adensamento que ocorre no 
Hemisfério Norte. O controle das cargas pelos sistemas de comuni-
cações hoje disponíveis permitido pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) permitiu visualizar o contêiner. É um símbolo bem 
atual do comércio que conecta o mundo. Tal uso dual das TIC leva-nos 
obrigatoriamente a pensar em planejamento em uma Quarta e Quinta 
Dimensão Estratégica. 

A Quarta Dimensão Estratégica amplia os horizontes da Geo-
política. Pensa-se em uma Astropolítica. Ela reproduz no espaço os 
sentidos de orientação que fizeram a dimensão marítima impactar a 
saga do ser humano. A próxima figura busca transmitir, quase sem 
palavras, a ideia síntese do novo clube fechado das potências que 
desejam ter a “Terra controlada da Terra”. (“A Quarta Dimensão Es-
tratégica”, Reginaldo Gomes Garcia dos Reis, Revista Marítima Brasi-
leira, abr/jun 2010, v. 30). 

A Quinta Dimensão Estratégica envolve tudo e todos por meio 
das possibilidades e surpresas a cada dia constatadas pelo po-
tencial de levar-se o conflito ao campo cibernético. Ao envolver e 
interpenetrar as quatro dimensões estratégicas, passa-se ao cibe-
respaço. Nesse domínio ocorre a facilidade do acesso à informação 
e a conexão das pessoas em redes sociais (pertencimento vir tual), 
“diminuindo” as distâncias físicas. Ao mesmo tempo, podem ocorrer 
fraudes bancárias de elevado impacto financeiro, como também da-
nos materiais significativos revelados pela avaria de equipamento de 
uma central nuclear no Irã (caso Stuxnet). 

Os eventos dos anos 1980 e 1990 que produziram câmbios nas 
relações de poder são normalmente simbolizados pela queda do 
Muro de Berlim e pelo colapso da União Soviética. Várias previsões 
feitas naqueles tempos não se confirmaram. O mundo atual, com 
suas novas e velhas crises, reacende os temores quanto à possibili-
dade de conflitos de mais ampla abrangência, como os do século XX. 

O Brasil, nos anos de 1980 e 1990, vivenciava uma série de tur-
bulências internas. As crises econômicas foram tão fortes que hoje 
pode-se verificar a existência de duas décadas perdidas em termos 
de desenvolvimento. Somente a partir de 1993 e 1994, com o início 
de um processo de estabilidade econômica, foi possível pensar-se 
algo além das contradições internas brasileiras. 

Não se pode deixar de apontar que a ação de suspender o pa-
gamento da dívida externa nos anos de 1980 afetou em muito a 
credibilidade de o Brasil agir com autonomia no plano internacional. 
O papel desempenhado até o final do século XX é o de seguir as 
agendas fixadas pelos principais atores internacionais. Vê-se surgir 
uma proposta interessante, a Zona de Paz e Cooperação no Atlânti-
co Sul (ZOPACAS), porém sem a percepção profunda que os ventos 
da Guerra Fria perderam intensidade. É uma lição a ser analisada 
com detalhamento e profundidade para que se saiba observar cor-
retamente os fatos portadores de futuro. As tentativas atuais de 
fazer crescer a semente da ZOPACAS do século passado não têm 
sido frutíferas. Falta uma sintonia com os novos tempos? 

As dimensões da estratégia no século XX
(A área unifica as estratégias)

Espaço

Aéreo

Terra Mar

5ª Dimensão / Ciber Espaço

Figura 2: 5ª Dimensão/ Ciber Espaço
Fonte: Coutau-Begárie, Tratado de Estratégia (adaptado pelo autor)

5ª Dimensão 5ª Dimensão
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A iniciativa da integração regional, cujo principal projeto co-
meçou com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), está hoje cheia 
de incertezas. Tal ideia mirava muito o aparente sucesso da União 
Europeia (UE). Após a crise de 2008, que se espalhou por todo o 
mundo e trouxe, até hoje, imensas dificuldades, em especial para 
a UE, indica-se que a integração precisa ser mais bem estudada. 
Não se trata aqui de pensar o processo somente pela perspectiva 
comercial. É necessário ampliar o foco e verificar que as tratativas 
para integração em outros campos, como, por exemplo, em políti-
ca externa, não tiveram os avanços pretendidos. A crise de 2008, 
marcada simbolicamente pela falência do Banco Lehman Brothers, 
mostrou a importância de se ter autonomia para decidir sobre po-
líticas econômica e financeira. 

A mesma crise de 2008, que ainda assola o mundo, não deixou 
de atingir o Brasil. Ela fez ressurgirem incertezas sobre a economia 
e, desse modo, acentuou as contradições internas que não têm per-
mitido um processo consistente e durável para o desenvolvimento. 
O pleito acalentado de um lugar no Conselho de Segurança (CS) da 
ONU, advindo de uma adequação da organização a um novo cenário 
de reestruturação das relações de poder no mundo, vê-se contido 
em função do recuo do Brasil em ações mais afirmativas na cena in-
ternacional. Evidentemente que as vulnerabilidades internas também 
contribuem para a falta de sustentação da demanda brasileira. Não 
se pode deixar de constatar que a ação de modificar o CS também 
contribui para minar a credibilidade daquela organização. 

A visão cética acima não é de todo predominante. Alguns pro-
jetos que nasceram nas duas últimas décadas do século passado 
têm resistido à inconstância do crescimento brasileiro. A presença 
na Antártida é um exemplo da capacidade de enfrentar as adver-
sidades, em especial por parte da Marinha do Brasil. A cooperação 
iniciada com a Namíbia e que começa a estender-se a outros países 
da África também fortalece a ideia de manter uma atitude positiva 
na concepção de uma estratégia marítima. Por vezes, esta ação, ne-
cessariamente de longo prazo, não tem sido contemplada com uma 
vontade política por parte de diversos setores do governo brasileiro. 
As razões disso não são bem definidas. Entretanto, a visão de curto 
prazo impede que sejam conectadas as ações com os interesses na-
cionais, dentro de uma visão prospectiva de longo prazo sonhada por 
José Bonifácio em sua “Revolução Brasílica”. 

O slogan de uma “nova ordem mundial” não resistiu aos desafios 
da realidade da dinâmica geopolítica. Um novo xadrez de interesses 
surge, com alguns atores bem distintos dos protagonistas do século 
XX. Analistas de curto prazo ou conhecidos na área de pensadores 
anglo-saxões como armchair strategists chegaram a questionar a ne-
cessidade do poder militar. Os oráculos do exterior eram decodificados 
aqui no Brasil, pondo em dúvida até a existência das Forças Armadas. 
É o momento de questioná-los, diante do processo de insegurança 
que se espalha contemporaneamente. Os projetos de segurança co-
letiva buscam novos modelos, inspirações e arranjos que encontrem 
sustentação para os novos desafios. Será que no Atlântico Sul não 
se precisa pensar em uma nova concepção diante do surgimento de 
novos atores estatais e não estatais? 

A União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) teve o Tratado 
Constitutivo aprovado em 23 de maio de 2008. O processo de cria-
ção teve como embrião as movimentações e rupturas dos eventos 
geopolíticos da última década do século XX. A UNASUL ampliou os 

desejos de integração regional surgidos em 2004, com a criação da 
Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa), com a transformação 
desta para UNASUL em 2007. Dentro do processo ocorreram vá-
rias iniciativas e, entre elas, pode-se enfatizar a criação, a partir de 
2008, do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS) para constituir 
uma comunidade de segurança e defesa. 

A estrutura acima ainda é recente e não desenvolveu uma base 
consistente, com perspectivas duradouras de segurança e defesa, 
diante do cenário desafiador trazido desde o começo do século XXI. 
Com vistas aos aspectos do Atlântico Sul, não se percebe no âmbito 
da UNASUL uma abordagem que busque respostas às demandas de 
uma “Oceanopolítica”. O fato geopolítico é que as “velhas ameaças” 
permanecem no mundo contemporâneo em um quadro de crescentes 
conflitos e acrescido das perturbações advindas das “novas ameaças”. 

O Sea Power, em especial por meio da sua função clássica de 
assegurar a “boa ordem” no mar, ainda se fará necessário por um 
longo período. A globalização (maritimização?) gera uma intensa 
interdependência que está submetida diretamente às “linhas de co-
municações marítimas”. Isto está ausente no Atlântico Sul? 

No caso específico do Brasil, há uma questão desafiadora: ao 
comprometer-se com a UNASUL, pode ficar ancorado em uma postura 
regional. Entretanto, ao participar ativamente de tratativas para con-
solidar os Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China), tem 
que forçosamente lançar-se em um papel maior na cena internacional. 
Este é só um dos aspectos das ambiguidades a serem enfrentadas. 

Por outro lado, os ventos favoráveis que enfunavam as velas de 
um possível crescimento econômico duradouro do Brasil parecem 
ter ganho intensidades contrárias após a crise que assolou o mundo 
a partir de 2008. Dúvidas surgem no horizonte, e um dos dados 
marcantes é o declínio da presença do setor industrial na geração 
de riquezas. Um rápido escrutínio da balança comercial brasileira vê 
uma crescente participação da exportação de commodities, sempre 
sujeitas às oscilações de preços fixados pelo mercado internacional. 

O sinal acima apontado acende os alertas para uma “reprima-
rização” da economia brasileira. Acrescente-se aqui o monumental 
desafio em termos de investimentos, sem considerar outros, para 
pôr em condições de produção os campos de petróleo e gás do 
“pré-sal”. Estaríamos fadados a sofrer da tão falada “maldição do 
ouro negro” sem ter sequer começado a usufruir da oportunidade? 
Quem estará em posição, além do próprio Brasil, para participar de 
um modelo de defesa que proporcione “a boa ordem no mar” consi-
derando os interesses sonhados pela Revolução Brasílica? 

A aproximação com a África, em especial com os países lu-
sófonos e com a região do Golfo da Guiné, insere-se de forma 
consistente no papel a ser desempenhado pelo Brasil. A Nigéria 
oferece oportunidades, e as trocas comerciais com o Brasil têm 
demonstrado isso. Entretanto, sabemos quantos atores, estatais 
e não estatais, têm crescente participação não só na Nigéria, mas 
com a demanda crescente de petróleo e gás da região do Golfo da 
Guiné. O espaço e a posição geopolítica do Brasil são forçosamente 
alargados. Desse modo, as velhas e novas ameaças que se fazem 
presentes, em especial no Golfo da Guiné, estão diante do Brasil 
aguardando uma atitude. A ambiguidade de papéis múltiplos na 
cena internacional se põe diante do Brasil. 
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Este breve artigo não tem a pretensão de ser conclusivo sobre 
um tema de tamanha complexidade. O desafio geopolítico para a 
sociedade brasileira no que se relaciona ao Atlântico Sul é de vital 
importância. Entretanto, o assunto não se cinge aos limites fixos da 
geografia. O mundo contemporâneo tem sua dinâmica acelerada pelas 
TIC. Afogamo-nos em informação e vivemos parcos do conhecimento. 
A Amazônia Azul, o mar que nos pertence, demonstra tal assertiva. 

O passado apresentou desafios similares no que tange à pre-
sença do Estado no mar. A evolução do estudo do tema reafirma 
que a definição de concepções estratégicas exige que seja amplo 
e profundo e, especialmente, adequado ao contexto. Na história do 
Brasil, dentre outras, ressalta-se a “Revolução Brasílica” sonhada 
por José Bonifácio. A Independência dependeu muito do mar como 
concretização do projeto estratégico.

Não só o caso brasileiro, mas outros acontecimentos histó-
ricos, analisados por teóricos diversos, deram a possibilidade de 
identificar atributos, funções e fundamentos dentro de uma grande 
moldura denominada por Mahan como Sea Power. Em decorrência, 
no campo militar o Poder Naval foi instado a desenvolver caracterís-
ticas, meio pelo qual a natureza toma forma, para dar respostas às 
demandas do Poder Marítimo. 

O passar do tempo e a evolução da tecnologia indicam que a 
base de sustentação do pensar estratégico marítimo e naval guar-
da uma linha consistente com o arcabouço teórico anteriormente 
desenvolvido. Evidentemente, existem adaptações necessárias para 
que não se caia no grave risco da linearidade prospectiva. 

O caso específico do Atlântico Sul mostra claramente a presença 
da manifestação do Sea Power. Entretanto, as condições em que 

surgem as concepções estratégicas para tal cenário guardam maior 
relação com atores detentores de outros interesses. O subconti-
nente da América do Sul e o Atlântico Sul apresentam marcos geo-
gráficos que simbolizam a atuação e a presença de atores externos 
ao ambiente. A agenda de segurança e defesa seguiu, dentro do 
contexto em que foram constituídas, as diretrizes estratégicas con-
cebidas por outros interesses. Estes eram baseados na relação de 
centros de poder com as periferias. Estas vistas como uma reserva 
estratégica dentro de um enfrentamento mais global. 

A dinâmica do mundo real e o final do século XX trouxeram câm-
bios significativos na balança do poder mundial. O início do século 
XXI amplificou a instabilidade, a incerteza e a insegurança. Os novos 
fatos geopolíticos contemporâneos reacenderam antigos dilemas, 
gerando dificuldades. Estas fizeram aparecer “novas ameaças”, em 
que aspectos subjetivos, no campo das identidades e do medo, dão 
dimensões transformadoras ao mundo. 

O Brasil tem diante de si todo um novo desafio repleto de um 
mar de oportunidades. As contradições sociais internas e uma acen-
tuada ausência de ousadia de pensar no longo prazo estiveram 
presentes até hoje. O dilema tem em si diversas frentes com de-
mandas distintas, mas que exigem ações simultâneas. Ser regional 
ou integrar os Brics? Responder com firmeza a uma atuação no 
cenário internacional ou buscar ocultar-se em ideias ultrapassadas? 
Continuar a atribuir a fantasmas do passado as atuais deficiências 
internas e externas? O milagre aguarda ser ajudado por ações con-
cretas. A “Revolução Brasílica” precisa e deve ser continuada; e a 
nós, brasileiros, cabe enfunar as velas para reiniciar o périplo do 
nosso próprio “destino manifesto”.
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Cenários prospectivos 
para a Amazônia Azul

CMG (RM1-FN) Rudibert Kilian Júnior
kilian@cddcfn.mar.mil.br

Introdução
O mar contém 96% do total de água do planeta, fornece 86% 

da evaporação e recebe 78% de todas as precipitações. 
80% da população mundial habita em uma faixa que vai até às 

100 milhas da linha de costa.
90% do comércio mundial é transportado por mar e 75% do 

comércio passa através de canais e estreitos vulneráveis.
⅔ do petróleo mundial são transportados por mar; mais de 

30% da produção mundial de petróleo é extraída do mar.
Mais de 95% do tráfego ciberespacial intercontinental (tanto 

de voz como de dados) de todo o mundo é transportado por cabos 
submarinos.

Conhecer o mar é mais que uma mera questão de curiosidade, 
é uma necessidade. 

Geoffrey Till (2004) enumera três razões para se conhecer o 
mar: a pesquisa científica de alto nível, o interesse comercial e o 
interesse estratégico. 

Já Booth (1977) enfatiza1 que um Estado deseja usar o mar 
para três propósitos: para a passagem de bens e pessoas; para a 
passagem de forças militares para fins diplomáticos ou para o uso 
contra alvos em terra ou no mar; e para a explotação de recursos 
no mar e abaixo do mar.

A tríade segurança alimentar, hídrica e energética é fundamental na 
agenda contemporânea dos estados que compõem o Sistema Interna-
cional, balizando seus interesses de segurança. 

1 Conforme Ken BOOTH em Navies and Foreign Policy (1977, p. 15): “A state 
might wish to use the sea for three purposes: (1) for the passage of  goods 
and people; (2) for the passage of  military force for diplomatic purposes 
or for use against targets on land or at sea; and (3) for the exploitation of  
resources in and under the sea”. 

O objetivo deste artigo é simplesmente alertar os decisores e 
formuladores de opinião sobre a responsabilidade que o Estado 
brasileiro possui em preservar o nosso mar, cuja proteção e explora-
ção sustentável garantirão alimentos, energia e transporte aos bra-
sileiros e o fluxo livre de seus bens e serviços para o exterior. Esse 
mar que abriga recursos vivos e não vivos e que pode se estender 
até 648 km da linha de costa do litoral, chamado Amazônia Azul, 
precisa ser conhecido, amado, monitorado, protegido e defendido. 

Na síntese ora apresentada2, são enumerados os atributos ou 
funções do mar, bem como o uso do mar pelas marinhas. Em con-
tinuidade, as vulnerabilidades estratégicas e as possíveis fontes de 
ameaças. Seguir-se-ão as narrativas de alguns cenários prospecti-
vos que envolvem a Amazônia Azul para aguçar a sensibilidade ao 
tema. Ao fim e ao cabo, serão enumeradas as principais conclusões. 

Funções ou atributos do mar
A importância do mar para o homem se dá em razão de quatro 

atributos, ligados entre si: o mar como recurso; o mar como meio 
de transpor te e intercâmbio; o mar como meio de informação e 
difusão de ideias; e o mar como meio de domínio (TILL, 2013).

O mar como estoque ou fonte de recursos 

Por milhares de anos, o mar tem sido uma fonte abundante de 
todos os tipos de recursos, vivos e não vivos, e um dos principais 
contribuintes para o desenvolvimento humano. 

Um terço das reservas de petróleo do mundo está no mar com 
tendência de aumento do interesse comercial, já que as fontes ter-
restres se esgotam. Ademais, a exploração desses recursos está 

2 O artigo completo encontra-se no Portal do Conhecimento do CFN.

“Os poderosos fazem o que querem; os débeis sofrem o que devem.”
(Tucídides)
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constantemente sendo realizada em águas cada vez mais profun-
das, atingindo atualmente 10.000 pés de profundidade em alguns 
casos. Os recursos de petróleo e gás também precisam ser defendi-
dos contra todos os tipos de danos intencionais e não intencionais. 

Em 2012, a produção nacional de petróleo offshore correspon-
deu a 91,2% do total e alcançou 668,4 milhões de barris (1,88 mi-
lhão de barris/dia). A produção nacional de gás natural atingiu 25,8 
bilhões de m3 em 2012. A produção offshore correspondeu a 19,7 
milhões de m3, 76,3% do gás natural produzido no País (ANP, 2013).

Os recursos pesqueiros das águas marinhas e doces do Brasil, 
embora ainda não levantados em toda a sua extensão, constituem 
importante fonte protéica e um potencial considerável para a pro-
dução de alimentos. O setor pesqueiro é ainda responsável  pela 
geração de aproximadamente 800 mil empregos diretos, sem falar  
no fato de que o parque industrial é composto  por cerca de 300 
empresas relacionadas à captura e ao processamento.

As rotas do comércio estão presentes de forma crescente 
na atividade de qualquer país. Pode-se até, no caso do Brasil, 
afiançar que a influência das linhas de comunicações marítimas 
atravessa as por teiras das fazendas. O contêiner fornece o incre-
mento do transpor te marítimo até mesmo para cargas que antes 
não se valiam do seu uso, como, por exemplo, soja, carnes e seus 
derivados. A globalização, sem qualquer juízo de valor sobre ela, 
estabelece um grau cada vez mais acentuado de interdependência 
entre uma ampla gama de países (REIS, 2013).

 O mar pode ser considerado o principal meio de escoamento 
do comércio internacional brasileiro, pois mais de 95% das expor-
tações e importações brasileiras são feitas por via marítima. 

Embora a expressão “navegar na net” tenha vínculo com o 
mar pela função histórica exercida no passado, como um meio 
de adquirir e trocar informações, esta função foi perdida com a 
evolução tecnológica e com o advento, principalmente, da internet. 
Entretanto, é necessário lembrar a importância crítica dos cabos 
submarinos de fibra ótica que carregam tantos dados eletrônicos 
do mundo. Além disso, o mar continua a ser uma fonte muito impor-
tante de conhecimento sobre o planeta em que vivemos e sobre a 
história da humanidade (TILL, 2013).

Historicamente, o mar foi uma via de acesso para se contestar 
o poder ou a soberania de outro estado, um condutor do conflito. 
Logo, ele pode ser tanto um meio de defesa como de ataque. O 
mar é um meio que possibilita a entrada de invasores, a projeção 
de poder sobre terra e o ataque e a defesa do comércio. 

A soberania no mar precisa ser declarada, exercitada e, se ne-
cessário, defendida. Nesse sentido, os países estão cada vez mais 
preocupados em exercer e, em muitos casos, estender as suas ju-
risdições sobre o mar, conforme já prevê a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) (COOK, CARLETON, 2000, 
p. 3; TILL, 2013). 

Como esperado, isto leva a vários problemas. Primeiro, há um 
grande número de áreas marítimas em disputa como resultado. A 
CNUDM não acabará com esses conflitos. Ela fornece um conjunto de 
parâmetros pelos quais essas disputas devem ser resolvidas, com o 
acordo de todas as partes envolvidas (TILL, 2013). 

Em segundo lugar, uma vez que é um princípio fundamental do 
direito internacional que a soberania deve ser reconhecida, ela pre-
cisa ser declarada e exercida. Muitos países enfrentam verdadeiros 
desafios em como fazê-lo. Onde se revelam as infrações reais ou 
potenciais das leis nacionais e dos direitos territoriais, o Estado so-
berano deve ter uma capacidade comprovada para responder com 
graduação da força (CRICKARD; MITCHELL; ORR, 1998, p. 338). 

Uso do mar pelas marinhas
Os estados estão interessados em usar os mares para três pro-

pósitos: o trânsito de bens e pessoas; o posicionamento do poder 
militar para fins diplomáticos, ou para emprego contra alvos em terra 
ou no mar; e para a explotação dos recursos na superfície e no in-
terior dos oceanos. Uma marinha existe como meio para promover 
tais propósitos, assegurando o uso dos oceanos em benefício do 
seu estado e estando em condições de evitar que outros os utilizem 
em proveito próprio, de modo desvantajoso para o seu país. Nesse 
processo, as marinhas têm três empregos característicos: militar, di-
plomático e policial (BOOTH, 1989, p. 52; DIBIAGIO, 2013, p. 123).

O emprego militar é realizado na defesa da soberania, geral-
mente contra outro ator estatal e em nome de interesses maiores 
seja em operações de combate no mar e do mar.

O emprego policial é realizado na busca e manutenção da boa 
ordem no mar e diz respeito mais à segurança do que à defesa, 
podendo ser contra atores não estatais (maioria) e atores esta-
tais (minoria). A atividade principal das marinhas diz respeito à 
imposição da ordem e da lei no mar que está sob sua jurisdição. 
Nesta condição, as forças navais devem ter capacidade de graduar 
a aplicação da força.

O emprego diplomático diz respeito ao uso das marinhas para 
mostrar bandeira, isto é, realizar visitas e exercícios militares em 
outros países, bem como transportar o conflito e mostrar determi-
nação em ocasiões de crises político-estratégicas. As operações de 
evacuação de não combatentes e de ajuda humanitária se enqua-
dram nesta classificação.

Figura 1: Triângulo do uso do mar
Fonte: BOOTH, Ken. Navies and Foreign Policy. London: Croom Helm, 1977, 
p. 294.
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É importante ressaltar que tais empregos descritos não são ex-
cludentes entre si. Pelo contrário, pode haver situações em que o 
evento dar-se-á na interseção dos três.

Vulnerabilidades estratégicas e possíveis 
ameaças na Amazônia Azul

Entre as vulnerabilidades existentes estão:

•	 a grande dependência do tráfego marítimo, no comércio 
internacional;

•	 a extensão da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e de nossa 
Plataforma Continental (PC);

•	 a importância para o país do petróleo e do gás extraídos 
no mar sob nossa jurisdição; e

•	 a concentração da população e de muitas instalações da 
infraestrutura crítica3 nacional na faixa costeira do litoral 
(VIDIGAL et al, 2006, p. 263).

O contexto do Sistema Internacional é de instabilidade crescen-
te, sendo a globalização uma força motriz predominante; é patente 
a exaustão dos recursos e estados que são considerados falhados 
(baixa governança, privação econômica e desigualdade) e em cuja 
cena de ação surgem, cada vez mais, atores não estatais movidos 
por movimentos religiosos e de identidade. Some-se a tudo isso as 
mudanças demográficas e climáticas e pode-se sintetizar o momento 
atual como Instável, Incerto e Inseguro (I3).

Neste ambiente podem-se listar as seguintes ameaças à Ama-
zônia Azul:

•	 agressão militar; terrorismo; pirataria e tráfico de armas;
•	 conflitos interestatais ou regionais;
•	 estados falhados;
•	 crime organizado transnacional;
•	 competição por recursos;
•	 eventos climáticos extremos;
•	 tráfico de pessoas e tráfico de drogas;
•	 poluição; e
•	 pesca ilegal e imigração ilegal.

É possível constatar que as ameaças:
•	 são de natureza transnacional e não estatal; e
•	 em sua maioria são não militares, mas sim ambientais e 

sociais.
Torna-se patente a importância da segurança no mar, de forma a 

evitar ou mitigar as ameaças e outras atividades ilícitas.

Cenários prospectivos para a Amazônia Azul

Hermann Khan assevera o seguinte sobre cenários: 

[...] Cenários são seqüências hipotéticas de eventos cons-
truídas com o propósito de focar a atenção nos processos 
causais e nos pontos de decisão. Eles respondem a dois tipos 

3 Estruturas físicas, serviços, bens e sistemas que, se forem interrompidos 
ou destruídos total ou parcialmente, poderão provocar impactos social, 
ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado e 
da sociedade.

de questão: (1) Precisamente como uma situação hipotética 
pode evoluir passo a passo? e (2) Que alternativas existem, 
para cada ator, a cada passo, para prevenir, desviar ou faci-
litar o processo. Os cenários, com seus futuros alternativos, 
servem para o estabelecimento e discussão de um critério 
para a comparação sistemática das várias alternativas políti-
cas ou para a análise e exame de problemas correntes. Eles 
também são de interesse ao revelar hipóteses e contextos ex-
plícitos em qualquer análise de direções e destinos. Com uma 
série de futuros alternativos e cenários, fica fácil visualizar o 
que pode ser facilitado ou deve ser evitado, e também para se 
ter uma perspectiva útil nas decisões a serem tomadas [...] 
(KHAN, 1967, p. 6). 

Do conceito do referido autor, pode-se depreender que a cons-
trução de várias trajetórias futuras consistentes propicia uma me-
lhor compreensão dos fatores envolvidos e suas correlações, bem 
como uma visão antecipada das consequências que poderiam ser 
ignoradas em análises ou discussões mais genéricas ou abstratas. 

Os cenários tratam, portanto, da descrição, na forma de narra-
tivas ou estórias, de vários futuros alternativos. Estes futuros são 
estruturados por meio de hipóteses plausíveis, as quais represen-
tam combinações das incertezas. O conjunto de narrativas, em tese, 
serve para orientar as decisões mais importantes (aquelas que tra-
tam das incertezas críticas) por ampliar a latitude mental do decisor 
ou do grupo de decisão.

Seja qual for a abordagem ou o caminho escolhido para a ela-
boração de cenários, a organização e o tratamento das incertezas 
são pontos centrais de todas as metodologias.

Cenário criado pelo National Inteligence Council (NIC) dos Estados 
Unidos da América (EUA)

Hipoteticamente o tempo cronológico seria de dez a quinze anos 
à frente.

Entre os fatores (denominados de forças motrizes) que direta-
mente influenciariam ou causariam as mudanças, estão:

•	 a globalização;
•	 a demanda por recursos;
•	 o impacto da tecnologia;
•	 a demografia;
•	 os novos jogadores globais (global players);
•	 a escassez de recursos não renováveis; 
•	 o papel a ser exercido pelos EUA no Sistema Internacional 

(SI);
•	 o fundamentalismo religioso; e
•	 a ascensão da China.
O cenário consiste em uma narrativa na forma de uma missiva, a 

qual envolve alguns aspectos relacionados às forças motrizes. 

Cenário criado pelo Corpo Discente de Curso de Altos Estudos

JORNAL NACIONAL DE UM HIPOTÉTICO ANO 203X: Crescem as 
pressões das principais potências para que o Brasil interrompa a 
produção de petróleo no pré-sal. Já no fim de julho, quando tive-
ram início os vazamentos no Campo de Tupi, os Estados Unidos do 
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Mundo (EUM) e o Reino Coeso passaram a exigir a interrupção das 
atividades do Campo até que o Brasil demonstre “efetiva responsa-
bilidade ambiental”. 

Continua incerto o destino dos 122 funcionários da construto-
ra Andrade Gutierrez, mantidos em poder do grupo revolucionário 
ALCI (Exército de Libertação da Costa do Marfim). O grupo que 
pretende derrubar o governo democraticamente eleito em 2017 
também é contrário à atuação de empresas estrangeiras no país. 
Foi instalado no Palácio do Planalto um gabinete de crise para ava-
liar as possíveis alternativas.

As investigações em andamento sobre o recente incidente ocor-
rido com as três maiores plataformas de produção da Petrobras 
parecem apontar para a possibilidade de sabotagem, fruto de 
ações de guerra cibernética. Fontes militares brasileiras teriam de-
clarado que o satélite de vigilância nacional teria sido bloqueado 
horas antes dos incidentes, e que o Submarino Nuclear brasileiro 
(SN-BR) teria detectado a presença de Aeronave Remotamente Pi-
lotada (ARP) e de emissões eletromagnéticas de alta potência na 
área de uma das plataformas.

Esses incidentes coincidem com o discurso de países ligados 
a grandes companhias de exploração de petróleo, que alegam que 
a baixa qualificação da mão de obra brasileira coloca em risco o 
meio ambiente. 

Esses países propõem a gestão compartilhada do Pré-Sal e 
também dos recursos minerais já prospectados na Amazônia Azul, 
como forma de mitigar os riscos e de aumentar a ofer ta de produ-
tos no mercado.

Vários parlamentares brasileiros estariam preparando projetos 
de lei nesse sentido.

Eventos criados pelo Corpo Discente 
Dentre outros eventos criados, listam-se os atinentes à Ama-

zônia Azul:

•	 intervenção humanitária (responsabilidade de proteger-RtP) 
na Amazônia Azul por razões ambientais (poluição);

•	 ataque às plataformas de petróleo por atores não estatais;
•	 ajuda humanitária em regiões do nosso próprio litoral ge-

rada por eventos climáticos extremos;
•	 acidente ambiental de grandes proporções na ZEE;
•	 pesca ilegal por frotas pesqueiras de outros países nas 

águas jurisdicionais brasileiras (AJB);

•	 atuação do crime organizado na ZEE;
•	 disputa internacional sobre recursos da ZEE;
•	 ataque cibernético a estruturas de C2 e infraestrutura crí-

tica próximas ao litoral;
•	 fluxos migratórios de países do nosso entorno estratégico; e
•	 ações em desafio à soberania nas AJB.

Conclusão
Cada vez mais, torna-se imperativo assegurar o livre fluxo 

de pessoas, bens e serviços pelo mar e, portanto, incrementar o 
grau de segurança marítima. Para tanto, é necessária uma maior 
consciência situacional marítima4. 

Pelo rol de ameaças enumeradas, percebe-se que as Marinhas 
deixaram de se centrar em objetivos exclusivamente associados à 
defesa do território e à garantia da soberania do Estado, passan-
do a assumir um compromisso maior com a prevenção de crises ou 
conflitos e com as tarefas de caráter securitário.

A prevenção e o combate às “novas ameaças”, cuja principal 
característica é a transnacionalidade, requerem uma abordagem 
cooperativa entre os estados, bem como de suas forças navais, 
tornando impositivo o compartilhamento de dados em rede. Para 
combater as redes é necessário tecer ou integrar redes.

A denominada “Amazônia Azul” representa, indubitavelmente, 
um desafio enorme à nação brasileira. A existência do pré-sal cor-
robora o fato e amplia a responsabilidade do Estado na explora-
ção desses recursos em prol do povo brasileiro. Conhecê-la e ter 
a consciência do seu significado é vital para o país.

Para isso é necessário uma Marinha forte e que assegure a 
devida proteção a esse patrimônio nacional; caso contrário, estare-
mos submetidos a uma das grandes lições que se pode extrair de 
Tucídides sobre a guerra do Peloponeso, que foi a extinção do povo 
que habitava a ilha de Melos: “Os poderosos fazem o que querem; 
os débeis sofrem o que devem.”

4 A Consciência Situacional Marítima é um conceito que pode ser entendido 
como a efetiva compreensão de tudo que está associado com o meio 
marinho e que pode causar impacto na segurança, na defesa, na economia 
e no meio ambiente do entorno estratégico de um país. 
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“Anfibiosidade” e diplomacia naval: 
a primeira instância da defesa da 
Amazônia Azul

CA (FN) Renato Rangel Ferreira
renato@cmcfn.mar.mil.br

Introdução
A “anfibiosidade”1 é um importante vetor da Diplomacia Naval.

A Diplomacia Naval é o primeiro agente da defesa da Amazônia Azul.

A “anfibiosidade” é uma capacidade importante para a defesa 
da Amazônia Azul.

O presente artigo pretende apresentar elementos que corrobo-
rem a veracidade das premissas e demonstrem a validade do argu-
mento acima apresentado. 

Anfibiosidade
A capacidade de um Poder Naval projetar força sobre terra sem-

pre foi considerada um diferencial para as marinhas. É a anfibiosi-
dade que possibilita as Forças Navais influenciar a condução das 
ações em terra em proveito de uma estratégia mais ampla, como no 
contexto de uma campanha naval, ou auferir vantagem tática para 
suas próprias operações navais.

Um bom exemplo, talvez o melhor deles, do emprego duro dessa 
capacidade em prol de uma estratégia foi a Campanha do Pacífico, 
na Segunda Guerra Mundial. Nela, as Operações Anfíbias, em seu 
conjunto, visavam a pavimentar o caminho que conduziria o Poder 
Militar norte-americano ao oriente. 

Uma outra função possível para a capacidade anfíbia de uma 
força é a de contribuir para a obtenção de uma vantagem tática. 
Nessa modalidade, segundo a Doutrina Básica da Marinha (DBM), 

1 Anfibiosidade, segundo o autor e para efeito deste ar tigo, deve ser 
compreendida como a capacidade de uma Força Naval que possibilita 
a projeção de tropa em terra, a par tir do mar, para o cumprimento de 
missão designada.

os Conjugados Anfíbios2 podem ser empregados visando a atingir os 
seguintes objetivos (BRASIL, 2014):

•	 destruir ou neutralizar as forças navais inimigas em suas 
bases e atacar seus pontos de apoio logístico, visando a 
negar o uso do mar ao inimigo;

•	 conquistar áreas terrestres que controlam áreas de trânsi-
to ou onde estão localizadas as bases inimigas, visando a 
controlar áreas marítimas; 

•	 obter informações; e
•	 realizar despistamento.

Esses objetivos demonstram a versatilidade conferida pelas Forças 
Anfíbias à Esquadra, possibilitando “a interação e a complementarida-
de das Tarefas Básicas do Poder Naval” (BRASIL, 2014; FERREIRA, 
2004). Essa “interação e complementaridade”, descrita na nova DBM, 
é um ponto de extrema importância. Atestado pelo destaque que lhe foi 
conferido pela estratégia da Marinha norte-americana – A Cooperative 
Strategy for 21 Century Seapower, de 2015.

Estabelecer o controle do mar pode exigir projetar poder sobre 
terra, para neutralizar ameaças ou controlar o terreno na por-
ção terrestre dos litorais. Da mesma forma, projetar e manter 
poder sobre terra requer o estabelecimento do controle do mar 
nos mares e espaço aéreo adjacentes. Devido a isso, controle 
do mar e projeção de poder se reforçam mutuamente. Estas ta-
refas apoiam as missões navais de defesa da pátria, derrotando 
agressões e fortalecendo parcerias (ESTADOS UNIDOS, 2015).

2 Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais embarcado em uma Força 
Naval, juntamente com os meios aeronavais adjudicados (BRASIL, 2014).

“Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.”

(Fernando Pessoa, Mensagem, 1979)

O CA (FN) Renato Rangel Ferreira é atualmente o Comandante do Material de Fuzileiros Navais. Oriundo de 
Escola Naval, cursou o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM) na Escola de Guerra Naval, já tendo 
comandado o Batalhão Naval, o 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão Paissandu) e o Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Navais-Haiti, além de ter servido como Oficial de Intercâmbio na 2nd Marine Division 
e cursado o Amphibious Warfare School, ambos no United States Marine Corps.
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Além dessas possibilidades, a recente DBM ampliou a capacidade 
de emprego do Poder Naval com a identificação de um quinto tipo de 
Operação Anfíbia: a Projeção. Essa modalidade é apropriada para a 
condução tanto de atividades de emprego limitado da força, quanto 
as benignas (BRASIL, 2014).

Dentre as variadas Atividades Benignas3 previstas pela doutrina, 
destacam-se as de Apoio à Política Externa, também denominadas 
de Diplomacia Naval. 

Ao exercer essa modalidade diplomática, o Poder Naval demonstra 
ser um eficaz instrumento da Política Externa do Estado. Quando con-
venientemente empregado, é “capaz de influenciar a opinião pública 
e as elites dirigentes do país-alvo, reforçar laços de amizade, garantir 
acordos e alianças e demonstrar intenções em áreas de interesse, con-
tribuindo para a adoção de ações favoráveis e dissuadindo as desfavo-
ráveis” (BRASIL, 2014). 

Cabe o registro de que as Esquadras, e no caso em tela seus 
navios anfíbios (ver Figura 1), são naturalmente aptas ao exercício 
dessa atividade devido à liberdade conferida pelos mares: 

[...] a enormidade dos oceanos oferece gigantesco espaço 
para deslocamento, evolução e organização das forças navais. 
Uma Força-Tarefa pode aproximar-se ou afastar-se como de-
sejar ou, até mesmo, por convite, atracar em portos estrangei-
ros, levando consigo o Estado que representa. (LEITE, 2014).

A análise do conjunto das atividades abrangidas pela Diplomacia 
Naval, a seguir apresentadas, permite perceber a importância do vetor 
Conjugado Anfíbio, que pode participar de todas elas, sem exceção: 

•	 visitas a portos estrangeiros, selecionados sob critérios 
decorrentes dos interesses nacionais;

•	 presença de força naval em áreas de interesse;
•	 operações executadas em razão de compromissos inter-

nacionais;
•	 cooperação na formação de marinhas amigas;

3 Segundo a Doutrina Básica da Marinha, “As Atividades Benignas são 
aquelas, desenvolvidas no País ou no exterior, em que o Poder Naval, com 
suas estruturas organizadas e autossustentáveis e com capacidades e 
conhecimentos especializados, atua com o propósito de contribuir com a 
ordem social, não sendo admitido o emprego da força” (BRASIL, 2014).

•	 Operações Humanitárias;
•	 Ações Cívico-Sociais;
•	 Operações de Evacuação de Não Combatentes; e
•	 exercícios com marinhas amigas (BRASIL, 2014).

A versatilidade conferida pela anfibiosidade ao Poder Naval, pos-
sibilitando diretamente, ou contribuindo de forma indireta, para a con-
secução de todas essas atividades doutrinariamente estabelecidas, 
permite afirmar seu importante papel como vetor da Diplomacia Naval.

Diplomacia Naval
A anfibiosidade anteriormente destacada não deve ser compreen-

dida de forma limitada, como sendo uma capacidade a ser cultivada 
introvertidamente. Pelo contrário, ela deve ser exportada. E exportada 
em toda sua amplitude, desde a capacidade mais dura dos assaltos, 
até as mais brandas das projeções. O próprio exercício da Diplomacia 
Naval contribui para isso.

Ao se executar as atividades benignas previstas, mais do que o 
produto direto da ação cometida, subjacentemente, o ato diplomático 
exibe ao país anfitrião o ethos das Forças Navais dotadas de capaci-
dade anfíbia. Ainda que esse país não possa arcar, em sua marinha, 
com esta mesma capacidade, um modelo de referência é estabelecido, 
possibilitando as devidas adaptações às estaturas político-estratégi-
cas das diversas nações.

Esse potencial espelhamento pode beneficiar a Marinha do 
Brasil (MB) de muitas formas. Além do estreitamento de laços entre 
as nações envolvidas, possibilita-se a formação de marinhas coope-
rativas, que compartilhem o mesmo modo de operar, o que facilita a 
condução de operações combinadas. Esses parceiros, quando mul-
tiplicados, podem constituir verdadeiras redes de alianças, não ape-
nas entre eles e a MB, mas também entre eles mesmos. Uma rede 
forte é boa para os parceiros e afasta intrusos (NEWSHAM, 2015).

Uma “arquitetura anfíbia” (NEWSHAM, 2015) no Atlântico Sul 
fortaleceria a todos. Sua construção passaria, entre outras, pelas 
seguintes atividades diplomáticas navais a serem iniciadas ou am-
pliadas, principalmente, nos países lindeiros ao Atlântico Sul, como 
os da África Atlântica:

Figura 1: LPD Siroco em combate à pirataria
Fonte: Sítio Ambafrance-in (http://www.ambafrance-in.org/Atalanta-Counter-Piracy-Operation)
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•	 O estabelecimento dos Grupos de Assessoria Técnica (GAT) 
para “cooperação na formação de marinhas amigas” e de 
seus CFN. Esse modelo de sucesso em termos de parcerias 
entre nações já se comprovou na Namíbia (ver Figura 2) e 
em São Tomé e Príncipe.

•	 A condução de Operações Humanitárias e Ações Cívico-
-Sociais, sejam elas de rotina ou em reposta a crises. 
Neste último caso, demandando o desenvolvimento, tam-
bém, de certa capacidade expedicionária para possibilitar 
a pronta-resposta.

•	 A execução de operações decorrentes de compromissos 
internacionais, destacando-se a possibilidade de participa-
ção no combate à pirataria no Golfo da Guiné. Cabendo o 
destaque de que o vitorioso combate à pirataria no Chifre 
da África contou com a participação de Fuzileiros Navais, 
de diversos países, atuando tanto no mar, conduzindo visi-
tas, inspeções e aprisionamentos, quanto em terra, redu-
zindo bases de apoio.

•	 A realização de exercícios anfíbios com estes países. Uma 
Operação Dragão “Sulatlântica”, sob a liderança da MB, 
e com a par ticipação preponderante das marinhas e CFN 
regionais, seguindo o modelo das UNITAS-Amphibious, 
Bold Alligator, Dawn Blitz e Rim Pacific4, com as devidas 
adaptações de escala. Deve-se ter em mente que o que 
se almeja com esses exercícios é compartilhar doutrina, 
experiências e cultura operacional e não apenas desen-
volver capacidades que podem ser obstaculizadas por 
limitações materiais.

4 UNITAS-Amphibious, Bold Alligator, Dawn Blitz e Rim Pacific são exercícios 
anfíbios multinacionais, conduzidos pelo United States Marine Corps, que 
contam com a participação de países, prioritariamente, das seguintes 
regiões oceânicas, respectivamente: Américas, Atlântico Norte, costa 
pacífica dos EUA e Sudoeste do Pacífico.

Essa rede de parcerias a ser construída por meio da Diplomacia 
Naval está estreitamente vinculada à defesa da Amazônia Azul, nos 
moldes a seguir apresentados. 

Amazônia Azul
A defesa da Amazônia Azul não deve se limitar a operações e ações 

navais desencadeadas no interior dos seus limites jurisdicionais:

A experiência militar demonstra que não se deve defender uma 
área apenas de dentro dela; uma defesa, qualquer que seja, 
deve começar o mais longe possível da área que se pretende 
proteger. Na realidade, o melhor seria dissuadir a concentra-
ção de forças hostis, não no limite de nossas águas jurisdicio-
nais, mas muito além. (FERREIRA, 2010).

Neste sentido, para aprofundar essa defesa e afastar amea-
ças, uma estratégia possível é a adoção do sistema de camadas, 
baseado no modelo conceitual denominado de “Antiacesso e Ne-
gação de Área”, ou A2/AD5, da sigla em inglês para “Antiaccess 
- Area Denial”. Nele, os sistemas defensivos são dispostos e or-
questrados para atuarem sucessivamente, combinando seus efei-
tos e alcances, tornando mais for te a resistência à medida que a 
ameaça se aproxima do litoral (FERREIRA, 2014).

Para o caso Amazônia Azul, poder-se-ia conceber, da mesma 
forma, um sistema de camadas6 defensivas. A primeira camada a 
ser estabelecida seria a da Diplomacia Naval: camada de atuação 

5 O conceito de A2/AD é explicado no artigo “Estratégia Antiacesso/Negação 
de Área (A2/AD)” de autoria do CMG (FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois, 
publicado neste mesmo número do periódico.
6 O artigo “O CFN e a defesa da Amazônia Azul”, de autoria do CA (FN) 
Nélio de Almeida, detalha as camadas defensivas visualizadas para proteger 
a costa brasileira, também publicado neste mesmo número do periódico.

Figura 2: GAT-FN em instrução aos militares fuzileiros da Marinha da Namíbia, na Naval Training School – Walvis Bay, Namíbia
Fonte: GAT-FN (2016)
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permanente e que alcança todo o entorno estratégico7 nacional, 
com ênfase no Atlântico Sul e Tropical (FERREIRA, 2010). Seu esta-
belecimento, fundamental para transmitir a necessária credibilidade 
do Poder Naval brasileiro, conforme o aludido na Visão de Futuro 
do CFN (ver Figura 3), demanda ações de desenvolvimento de laços 

7 Segundo a Política de Defesa Nacional, o entorno estratégico brasileiro 
“extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros 
da África, assim como a Antártica” (BRASIL, 2005). 

de cooperação, nos moldes já sugeridos. Os efeitos dessas ações 
não se fazem sentir de forma imediata. Sua construção precisa ser 
nutrida para prosperar, o que demanda tempo.

Essa primeira camada de defesa da Amazônia Azul já se en-
contra em desenvolvimento, mas muitas ações diplomáticas navais 
precisam ainda ser conduzidas.

Conclusão
A construção da rede de parcerias no entorno estratégico deve 

ser o alvo das atividades de Diplomacia Naval. O fio condutor nesse 
tecido passa pelo emprego de Esquadras dotadas de uma eficaz 
anfibiosidade, o que, conforme o apontado, possibilitaria a conse-
cução de todas as atividades de Apoio à Política Externa estabele-
cidas na doutrina naval. 

O mar passaria a unir. Os laços, para esse fim atados, desem-
penhariam papel importante no sistema defensivo da costa brasilei-
ra, pois eles, ao mesmo tempo em que confeririam “credibilidade à 
presença do Poder Naval no Atlântico Sul8”, contribuiriam para dar 
profundidade e afastar potenciais ameaças.

Resta claro, portanto, que a anfibiosidade é mesmo um dos prin-
cipais vetores da Diplomacia Naval, que, por sua vez, é o que anima 
e forja o primeiro escudo na defesa da imensa Amazônia Azul.

8 Visão de futuro CFN (MONTEIRO, 2010).

Figura 3: Visão de Futuro do Corpo de Fuzileiros Navais
Fonte: MONTEIRO (2010)

Visão de Futuro do CFN
Até 2030, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), parce-
la intrínseca, portanto, indissociável do Poder Naval, 
consolidar-se-á como a força estratégica por excelência, de 
caráter expedicionário, de pronto emprego e projeção de 
poder. Como integrante do componente anfíbio da Marinha 
do Brasil, conferirá prontidão operativa e capacidade ex-
pedicionária ao Poder Naval ampliando suas possibilidades 
para atuar, tempestiva e eficazmente, em qualquer região 
que configure um cenário estratégico de interesse. O CFN 
será imprescindível para a proteção da Amazônia Azul, pois 
contribuirá para conferir credibilidade à presença do Poder 
Naval no Atlântico Sul, seus contornos e ilhas oceânicas.
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“Capacidades inimigas para negar o acesso de áreas às forças militares dos EUA estão se tornando cada vez mais possíveis 
e avançadas. Esses recursos A2/AD desafiam a Projeção de Poder, impondo às Forças Armadas norte-americanas opera-

rem com níveis mais elevados de risco e a maior distância das áreas de interesse. As forças dos EUA devem manter sua 
liberdade de ação.”  

(ESTADOS UNIDOS, 2013, tradução nossa)
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A estratégia Antiacesso/Negação 
de Área (A2/AD) 

CMG (FN) Pedro Luiz Taulois
taulois@cpcfn.mar.mil.br

Introdução
O alvorecer do século XXI surpreendeu o mundo com os atenta-

dos terroristas de 11 de setembro de 2001, os quais compulsaram 
os Estados Unidos da América (EUA) a romperem com a estratégia, 
anteriormente assumida, de potência hegemônica capaz de agir uni-
lateralmente, inclusive sem o aval da Organização das Nações Uni-
das. Fizeram-no, ainda, repensar suas participações no novo con-
texto da segurança internacional, por meio de diversos seminários e 
simpósios conduzidos pelo Departamento de Defesa, e implementar 
nova doutrina pautada, sobretudo, nos fundamentos da publicação 
“Cooperação Estratégica para o Século XXI”.

No final da primeira década deste século, nova revisão se fez 
obrigatória, após terem os nor te-americanos identificado a impe-
riosa necessidade de preservarem sua capacidade de projetar 
poder e manter a liberdade no mar, em qualquer local do globo 
terrestre. O Presidente dos EUA e o Secretário de Defesa apre-
sentaram o documento Prioridades para a Defesa no Século XXI, 
que orienta suas Forças Armadas (FFAA) a desenvolverem doutri-
na e ações específicas contra a estratégia denominada A2/AD – 
Anti-access/Area Denial (Antiacesso/Negação de Área).

Evidenciado o caráter evolutivo do pensamento militar norte-
-americano no presente século, este artigo tem a finalidade de 

apresentar conceitos da A2/AD, que atualmente norteiam as preo-
cupações das FFAA dos EUA, exemplificar seu emprego por meio da 
experiência chinesa, para, posteriormente, traçar um breve paralelo 
com o caso brasileiro.

O conceito Antiacesso / Negação de Área 
(A2/AD)

Os conceitos da estratégia A2/AD não são novos, pois negar ao 
adversário tanto o acesso quanto a capacidade de manobra são pilares 
antigos da guerra. Esses conceitos são decorrentes, em boa parte, da 
consagrada doutrina da Guerra Costeira e foram bastante emprega-
dos no Teatro de Operações Terrestres europeu, durante o período da 
Guerra Fria. O desenvolvimento e a propagação de avançadas tecnolo-
gias militares permitiram a atual concepção de emprego da A2/AD, que 
se adequa, particularmente, a atores com necessidade de proteger seu 
litoral contra ameaças advindas do mar.

Os fundamentos da A2/AD preveem o emprego de diversas ar-
mas e sistemas integrados1 das FFAA de um país, dispostos em ca-
madas, conferindo profundidade a sua defesa. A Figura 1 ilustra esse 
sistema de defesa2. Os meios empregados nessas diversas cama-
das devem atender aos conceitos apresentados no quadro adiante 
(ESTADOS UNIDOS, 2011a, 2013).

Antiacesso (A2) Negação de Área (AD)
Ação destinada a impedir ou retardar o estabelecimento de forças em um 
Teatro de Operações, atuando a partir de distâncias mais longas do local 
de conflito. 
A2 afeta os movimentos de uma ameaça para um Teatro de Operações. 

Ação destinada a impedir as operações inimigas dentro de um Teatro, onde 
não se possa ou não se consiga evitar o acesso do adversário. 
AD afeta a manobra de uma ameaça dentro de um Teatro de Operações.
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Figura 1: Sistema de Defesa em camadas
Fonte: ESTADOS UNIDOS (2010c)

Os círculos concêntricos possuem uma graduação das cores mais claras para as mais escuras a fim de evidenciar que, à medida que uma força 
adversa se aproxima do núcleo da defesa, existe um aumento da intensificação do poder de combate. No círculo mais claro, encontram-se as 
forças de operações especiais e de ataque cibernético. No círculo seguinte, os mísseis balísticos de teatro e intercontinental e os submarinos. 
Nos dois círculos intermediários, encontram-se os mísseis antinavio balísticos e de cruzeiro e os submarinos. No quinto círculo, engajariam a 
artilharia de costa, com munições guiadas de precisão, aviação, mísseis antinavio de cruzeiro e mísseis.

Atualmente, o desenvolvimento tecnológico é decisivo para um 
país solidificar essa estratégia e permitir estender os limites da de-
fesa para o “além-mar”. Como exemplos de capacidades antiacesso, 
temos: os sistemas de ataque cibernético; os sistemas de vigilân-
cia e reconhecimento de longo alcance; os mísseis balísticos e de 
cruzeiro (lançados do ar, da superfície ou de submarinos); e os 
submarinos nucleares. As capacidades de negação de área são: a 
efetiva integração de forças navais, aéreas e terrestres; os sistemas 

de guerra eletrônica e de defesa aeroespacial; os mísseis antinavio 
de médio e curto alcance; as munições inteligentes; os submarinos 
convencionais e as lanchas de ataque (FERREIRA, 2011).

A Figura 2 apresenta graficamente um sistema A2/AD de defesa 
de costa em camadas.

1 “Esse conceito busca maximizar o poder de combate por meio da completa 
integração das armas, de modo que quando o inimigo tenta reagir aos efeitos 
de uma delas, ele se torna mais vulnerável à outra” (ESTADOS UNIDOS, 1997).

A partir do mais distante para o mais próximo do litoral, observam-se as capacidades antiacesso: emprego e manutenção de forças em comba-
te; ataques cibernéticos e espaciais às redes e aos sistemas de apoio ao embarque, emprego e manutenção dessas forças; mísseis balísticos 
de teatro e submarinos; mísseis balísticos antinavio e navios de superfície; mísseis de cruzeiro antinavio e aeronaves de asa fixa; e embar-
cações de ataque, mísseis superfície-ar, aeronaves de asa rotativa e sistema de veículos aéreos não tripulados. Nas duas últimas camadas, 
observa-se a superposição com as capacidades de negação de área: mísseis de cruzeiro antinavio e aeronaves de asa fixa; embarcações de 
ataque, mísseis superfície-ar, aeronaves de asa rotativa e sistema de veículos aéreos não tripulados; e artilharia, mísseis e foguetes guiados, 
unidades terrestres de manobra e artilharia antiaérea. 

Figura 2: Antiacesso e Negação de Área
Fonte: ESTADOS UNIDOS (2011a, p. 9)



30

É relevante pontuar que a camada mais distante, a primeira a 
confrontar o inimigo, é aquela relacionada aos sistemas cibernéticos 
e espaciais. O emprego desses meios, normalmente, ultrapassa as 
três dimensões convencionais (Mar, Terra e Ar), atuando em uma 
quarta dimensão estratégica – o outerspace3. Nessa camada, o 
outerspace, a estratégia A2/AD prevê a utilização de satélites e de 
sistemas de ataque cibernético, degradando a capacidade oponente 
de combate, em especial de Comando e Controle (FERREIRA, 2011).

Nas camadas mais internas de defesa, busca-se aumentar 
a resistência ao avanço do inimigo à medida que ele se aproxima 
do núcleo. Para tanto, planeja-se o emprego de seus sistemas de 
armas, combinando-os à geografia de sua costa e ao alcance das 
armas dos meios navais, aéreos e terrestres disponíveis. Os mísseis 
antinavio e antiaéreo projetados a partir do mar, da terra ou do ar, 
as munições guiadas com precisão, os navios de superfície e os sub-
marinos convencionais ocupam um papel relevante nesse dispositivo 
(ver Figura 2) (HUGHES JÚNIOR, 2000).

A Marinha norte-americana estuda o assunto em duas verten-
tes: antiacesso defensivo e antiacesso ofensivo. A primeira coordena 
suas FFAA e agências governamentais para proteger seu territó-
rio de ameaças advindas do mar (Homeland Defense) (ESTADOS 
UNIDOS, 2007a). A vertente de ataque, por outro lado, prevê ações 
ofensivas para conquistar e manter uma área defendida com re-
cursos A2/AD, garantindo o acesso operacional em suas áreas de 
interesse, a despeito de estratégias antiacesso inimigas (ESTADOS 
UNIDOS, 2010b, 2011, 2013; TOL, et al, 2010). 

A estratégia A2/AD chinesa e a preocupação 
norte-americana

O Livro Branco do Governo da China4 (China´s White Papers - 
2010), ainda que aponte para o desenvolvimento pacífico como a 
principal tendência mundial, prevê o crescimento de competições 
estratégicas e dos conflitos internacionais, desenhando, particular-
mente na região da Ásia-Pacífico, um cenário complexo e identifican-
do os EUA como seu provável oponente naval.

A garantia de suas Linhas de Comunicações Marítimas e a busca 
por recursos energéticos – fundamentais para o crescimento econô-
mico da China – impõem uma natural e, sobretudo, vital necessidade 
de projeção de poder no Pacífico, o que legitima o fortalecimento do 
seu Poder Naval (GROVE, 2005). 

Assim, a Marinha do Exército Popular de Liber tação (MEPL) 
implantou a Defesa Marítima Ativa, fundamentada na estratégia 
A2/AD e dividida em três fases distintas, marcadas pelo nível de 
controle e defesa que deverá alcançar em áreas geográficas es-
pecíficas. A Figura 3 detalha essas áreas geográficas (BENNET, 
2010; MARQUES, 2014).

2 As Marinhas da África do Sul, Austrália, Chile, China, Coreia do Sul, França, 
Índia e Rússia empregam o sistema de armas em camadas para a defesa de 
seus litorais.
3 O termo outerspace pode ser traduzido como “espaço cósmico” (REIS, 
2010, p. 45).
4 A tradução do mandarim para o inglês é oferecida pelo próprio Governo 
da China, em seu sítio da internet: <http://www.china.org.cn/government/
whitepaper>.

Na primeira fase, o Poder 
Naval chinês exerceria o con-
trole marítimo até a chamada 
“primeira cadeia de ilhas”, que 
compreende as ilhas que se es-
tendem da China até a costa sul 
do Japão, englobando Taiwan, 
a ilha japonesa Okinawa e as 
Filipinas, a uma distância en-
tre 200 e 700 milhas náuticas 
da costa chinesa (ver Figura 
3). Na segunda fase, o con-
trole marítimo se estende até 
a “segunda cadeia de ilhas”, 
que compreenderia as ilhas 
que se prolongam do norte 
para sul, desde o arquipélago 

das Kurilas, Marianas, Carolinas e o território americano de Guam, 
a uma distância aproximada de até 1.800 milhas náuticas da costa 
da China (ver Figura 3). A “terceira cadeia de ilhas” inclui o estado 
americano do Havaí, exigindo uma marinha de águas azuis nucleada 
em Navios Aeródromos e com capacidade de projetar poder em nível 
global (MARQUES, 2014).

Para concretizar sua estratégia A2/AD nesses arquipélagos, a 
distribuição dos meios da MEPL está arquitetada em múltiplas cama-
das, a partir da costa chinesa até o Pacífico Ocidental, combinando 
sistemas de armas compostos por aeronaves, navios de superfície, 
submarinos, mísseis balísticos e de cruzeiro baseados em terra, 
apoiados por sistemas de guerra eletrônica e de informação. Os 
Navios-Patrulha lançadores de Mísseis Superfície-Superfície (MSS) 
atuam próximo à costa, enquanto os Contratorpedeiros e Fragatas 
operam na primeira e na segunda cadeia de ilhas5. O atual Poder 
Aéreo chinês só pode ser empregado operativamente até a primeira 
cadeia de ilhas. As aeronaves de maior alcance no atual inventário 
chinês são os caças Sukhoi SU-30, de origem russa, com raio de 
ação de 1.600 milhas náuticas (BENNETT, 2010; MARQUES, 2014).

As Figuras 4, 5 e 6 detalham o emprego dos meios chineses.

5 Um ponto relevante na atual estratégia naval da China foi a recente 
incorporação do LIAONING – o primeiro Navio Aeródromo –, ocorrida em 
setembro de 2012, reforçando sua capacidade A2/AD (MARQUES, 2014).

Figura 3: Limite das cadeias de ilhas 
a serem controladas pela China
Fonte: DUARTE (2013)

Figura 4: O antiacesso e a negação de área da China às Forças Armadas 
norte-americanas
Fonte: TOL (2010)



31

Ancorada nessa ambiciosa pro-
jeção chinesa no Pacífico Ocidental 
e no aumento das suas capacidades 
antimíssil e de mísseis balísticos con-
vencionais (ver Figuras 4 a 6), as li-
teraturas nor te-americana6 e japonesa 
atribuem à China o status de principal 
nação utilizadora da Estratégia A2/AD. 
O Depar tamento de Defesa dos EUA 
e o Governo do Japão, por meio do 
National Institute for Defense Studies 
(NIDS) - China Security Repor t 20117, 
externaram a preocupação, com o que 
consideram uma avançada capacidade 
chinesa de A2/AD e enfatizaram seu 
contínuo crescimento8 (BRAGA, 2013; 
EUA, 2013).

O Departamento de Defesa dos 
EUA sublinha ainda que, no centro des-
sa capacidade A2/AD, encontram-se os 
mísseis de cruzeiro baseados em terra 
e, em especial, o míssil balístico anti-
navio DONG FENG DF-21D (ver Figura 
6) (COLE, 2013). Segundo BENNETT 
(2010), esse modelo objetiva claramen-
te negar a navios estrangeiros, em par-
ticular os dos EUA, o acesso às águas do 
Pacífico Ocidental (ver Figura 4).8

O alcance e a escala desses recur-
sos A2/AD representam um problema 
militar que ameaça o modelo de Guerra 
de Manobra e Expedicionária dos EUA 
e sua projeção de poder. Aderente a 
esse pensamento, Geoffrey Till (2012) 
aponta que a maior preocupação da 
Marinha dos EUA deve ser o recente 
incremento das capacidades oceânicas 
(blue-waters) de diversas Marinhas na 
Ásia-Pacífico, com capacidade de em-
pregar a estratégia A2/AD.

6 As seguintes publicações fazem alusão 
à estratégia A2/AD: The National Military 
Strategy of  the USA; The National Strategy 
for Maritime Security; AirSea Battle: a point-
of-departure operational concept.
7 Relatório japonês sobre a defesa e segurança 
da China.
8  A MEPL vem adquirindo/construindo novos 
meios navais: Contratorpedeiros classe 
SOVREMENNY (adquiridos da Rússia) e 
LUHU, e as Fragatas classe JIANGWEI, com 
Mísseis Superfície-Superfície (MSS). Quanto 
aos submarinos, foram incorporados os 
Submarinos Convencionais classe YUAN, dos 
SSN classes HAN e SHANG e dos SSBN classe 
JIN (MARQUES, 2014).

Figura 5: A estratégia A2/AD chinesa
Fonte: TOL (2010)

A graduação da cor laranja (mais distante da costa chinesa), para o vermelho (mais próximo), 
evidencia que o Poder de Combate chinês é intensificado à medida que uma força adversa 
se aproxima do núcleo da defesa: a costa chinesa. Na figura, é possível identificar o detalha-
mento do emprego combinado de satélites, mísseis lançados de terra, mar e ar, submarinos e 
aeronaves. A partir do círculo mais afastado, observa-se o alcance dos SSN da classe SHANG 
com mísseis YJ-82, satélites de pesquisa oceânica, baterias de mísseis superfície-superfície 
(CSS-5) e mísseis balísticos antinavio DONG FENG (DF-21). Em uma linha de defesa interme-
diária, notam-se submarinos convencionais da classe KILO E SONG, com mísseis SS-N-27; 
contratorpedeiros da classe SOVREMENNY, com mísseis SSN-22; aeronaves SUKHOI SU-30 
e XIAN H-6D, com mísseis HY-4A e AS-18; baterias de mísseis superfície-superfície (CSS-6) e 
mísseis balísticos antinavio (DF-15). O círculo interno (que defende o núcleo) é coberto pelas 
mesmas baterias de mísseis (CSS-6, DF-15 e SS-N-27), por lanchas de ataque rápidas, com 
mísseis SS-N-22, e por radares de alcance além do horizonte. 

Figura 6: Sistema de mísseis balísticos que compõem a estratégia A2/AD chinesa
Fonte: STRATFOR (2010)



32

O advento de novas tecnologias por potenciais adversários dos 
norte-americanos impôs uma substancial necessidade de ajuste no 
emprego de suas FFAA, em comparação ao que estavam habitu-
ados no último meio século. Assim, para garantir sua projeção de 
poder, os EUA desenvolveram o conceito Air Sea Battle9, que pre-
vê a integração coordenada de meios aéreos, navais, aeronavais 
e de fuzileiros navais, para aplicá-los na destruição dos Sistemas 
de Comando e Controle e de lançamento de armas do adversário 
(ESTADOS UNIDOS, 2013).

A estratégia A2/AD aplicada à defesa do 
litoral brasileiro

Os documentos condicionantes do nível político do Estado brasi-
leiro, que versam sobre a Defesa Nacional, deixam claro que a defe-
sa do nosso litoral deverá ser exercida tão afastada quanto possível.

Segundo a Política Nacional de Defesa, o Brasil deve “manter 
a segurança das linhas de comunicação marítimas e das linhas de 
navegação aérea, especialmente no Atlântico Sul”, além de “dispor 
de meios com capacidade de exercer vigilância, controle e defesa 
das águas jurisdicionais brasileiras”. 

A Estratégia Nacional de Defesa prevê como objetivo estratégico 
prioritário da Marinha do Brasil “negar o uso do mar a qualquer con-
centração de forças inimigas que se aproxime do Brasil por via maríti-
ma”, além de citar como uma de suas diretrizes “organizar as FFAA sob 
a égide do trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença”. 

Esses textos extraídos das duas publicações convergem e apon-
tam para o fato de que a árdua e imprescindível defesa do país contra 
agressões vindas do “além-mar” não pode limitar-se às águas juris-
dicionais, mas deve ser iniciada tão distante quanto possível, o que a 
torna perfeitamente alinhada aos conceitos de A2/AD apresentados e 
exemplificados neste artigo.

Analisando o modelo estratégico chinês e moldando-o às neces-
sidades brasileiras, evidencia-se a relevância do desenvolvimento de 
Projetos Estratégicos, como o Sistema de Gerenciamento da Ama-
zônia Azul (SisGAAz), Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB), em particular o de propulsão nuclear, os Programas de 
Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER) e de Navios-Anfíbios 
(PRONANF) e o Programa de Consolidação da Brigada Anfíbia do Rio 
de Janeiro (PROBANF). 

9 Principal conceito estratégico desenvolvido pela USNavy, USMarines Corps, 
USArmy e USAir Force para enfrentar a A2/AD, cujo propósito é garantir 
a capacidade de projetar poder e a liberdade de ação no mar (ESTADOS 
UNIDOS, 2013).

A integração desses sistemas e armas possibilitará as ações 
antiacesso (A2) contra adversários que tencionem se aproximar 
da costa brasileira, degradando o poder de combate oponente e 
interferindo na capacidade de comandar e controlar suas forças. 
Para negar a utilização das ilhas oceânicas do Atlântico Sul (possível 
área de interseção onde coexistirão as ações de negação de área 
e ações de antiacesso), como bases navais para forças adversas, 
identifica-se o emprego de Forças Anfíbias10. 

Por fim, torna-se claro que o desenvolvimento tecnológico e a 
integração das forças navais, aéreas e terrestres – com mísseis, 
munições guiadas e aeronaves de ataque, inclusive os baseados 
em terra – são imperativos para o sucesso dessa estratégia até a 
sua última camada, o núcleo, quando as ações defensivas seriam 
cumpridas pelos navios distritais que atuam na defesa aproximada. 

Conclusão
No decorrer deste artigo, verificou-se que a defesa do litoral, 

fundamentada nos conceitos A2/AD, deve ser conduzida segundo 
o princípio de dispor os diferentes sistemas de armas em camadas, 
ou em círculos concêntricos, envolvendo o emprego coordenado de 
mísseis, submarinos, aeronaves, minas e artilharia de costa.

Contudo, enfatiza-se que tais fundamentos convergem para 
a imperiosa necessidade de que Estado e suas FFAA detenham 
significativo nível de desenvolvimento tecnológico, de forma a po-
derem atuar com eficácia nas camadas mais afastadas. O domínio 
do espaço cibernético e do outerspace exigem o domínio de tecno-
logia dual de ponta, enquanto os mísseis balísticos requerem uma 
indústria bélica no estado da ar te. A opção por essa estratégia 
A2/AD, sem a possibilidade de estender o raio das camadas mais 
afastadas, implicará defender mais próximo do núcleo, caracteri-
zando a doutrina de Guerra Costeira.

Assim, após tangenciarmos os principais conceitos da Estratégia 
A2/AD e analisarmos o modelo chinês – atualmente foco da aten-
ção das FFAA norte-americanas –, verificamos que os fundamentos 
dos conceitos de antiacesso e negação de área são aderentes às 
necessidades brasileiras para a defesa do litoral, exigindo do País o 
continuado desenvolvimento dos seus atuais projetos estratégicos: 
o Submarino Nuclear, o SisGAAz, o PRONANF e o PROBANF.

10 A Doutrina Básica da Marinha prevê que, para a consecução da Tarefa Básica 
de Negação do Uso do Mar, “deve-se visar à destruição ou à neutralização 
das forças navais inimigas e ao ataque às Linhas de Comunicações Marítimas 
e aos pontos de apoio logístico”.
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Amazônia Azul: 
a contribuição dos Distritos Navais

CMG (RM1-FN) Edson de Oliveira
edson@cddcfn.mar.mil.br

Para exercer a soberania na Amazônia Azul, vamos buscar tra-
tar da contribuição dos Comandos de Distritos Navais (ComDN) e, 
logicamente, lançar uma luz sobre o trabalho dos Grupamentos de 
Fuzileiros Navais regionais, como parte integrante desses comandos.

Em 1982, a ONU estatuiu um ordenamento jurídico interna-
cional, por meio da Convenção das Nações Unidas sobre o Di-
reito no Mar (CNUDM), ratificada pelo Governo brasileiro em 22 
de dezembro de 1988 (BRASIL, 2015) e internalizada no nosso 
estamento jurídico pela Lei n.º 8.617, de 4 de janeiro de 1993 

(BRASIL, 1993). A Convenção, além de estabelecer os princípios 
gerais da exploração dos recursos naturais do mar, define uma 
série de conceitos, como: Mar Territorial (MT); Zona Contígua (ZC); 
Zona Econômica Exclusiva (ZEE); e Plataforma Continental (PC). A 
Figura 1 apresenta de forma gráfica estes conceitos, assim como 
as medidas previstas na convenção.

A Amazônia Azul, que reúne o MT brasileiro, acrescido da ZEE e 
da PC adjacentes, alcança 4,5 milhões de km². A figura 2 dá a ideia 
da grandiosidade dessa dimensão.

Proteger a Amazônia Azul, cujas fron-
teiras são linhas imaginárias sobre o mar, 
depende da presença de navios brasileiros 
nesse espaço de dimensões consideráveis. 
Nesse contexto, a Marinha do Brasil (MB) 
executa atividades de Inspeção Naval, Pa-
trulha Naval e Ações de Presença, com o 
propósito de salvaguardar os interesses do 
povo brasileiro (BRASIL, 2015).

O DN e suas tarefas
Qualquer modelo de vigilância para a 

Amazônia Azul passa, necessariamente, 
pelo adequado aparelhamento da MB. Em 
2009, foi elaborado o Plano de Articula-
ção e Equipamento da Marinha do Brasil 
(PAEMB), revisado em 2013. Esse plano 
contempla as ações requeridas para dotar 

O CMG (RM1-FN) Edson de Oliveira serve atualmente no Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de 
Fuzileiros Navais, como Chefe do Departamento de Difusão. É oriundo de Escola Naval; realizou todos os cursos 
de carreira, sendo digno de destaque o Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS) da Escola 
de Guerra Naval (EGN), em 2001; e o Curso de Política, Estratégia e Administração do Exército (CPEAEx) da 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), em 2010, o qual é correspondente ao Curso de Polí-
tica e Estratégia Marítimas (C-PEM) da EGN. Serviu no 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão 
Paissandu), como Oficial de Estado-Maior e Comandante de Companhia; comandou o 2º Batalhão de Infantaria 
de Fuzileiros Navais (Batalhão Humaitá), o Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro e também o 

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti, 3º Contingente. Possui também MBA em Administração Pública pela 
Fundação Getúlio Vargas.

Figura 1: Perfil do fundo do mar 
Fonte: Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Marinha do Brasil

Introdução
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a MB de organizações militares; meios navais, aeronavais e de fu-
zileiros navais; armamento e munição; e efetivos de pessoal neces-
sários à consecução de suas diversas atribuições (BRASIL, 2015). 
Tais atribuições serão exercidas, em grande medida, pelos Distritos 
Navais, dentro de suas áreas de responsabilidades, conforme vere-
mos a seguir.

Tais atividades devem 
ser executadas diuturnamente 
desde o tempo de paz e pros-
seguem em situação de crise 
ou conflito armado, ganhando 
contornos distintos conforme a 
situação. Para analisarmos esse 
contexto veremos o que fazem 
os DN para que o Brasil possa 
exercer os direitos sobre este 
mar que, no dizer do Almirante 
Vidigal, nos pertence (2006).

A contribuição do DN na Defesa da 
Amazônia Azul em tempo de paz

O Regulamento Único dos 
Comandos dos Distritos Navais, 
documento aprovado pela Por-
taria nº 70/2011, de 08 novem-
bro de 2011 (BRASIL, 2011a), 
do Comando de Operações 
Navais (ComOpNav), estabele-
ce todas as tarefas, de maneira 
uniforme, para todos os DN. São ao todo vinte e quatro tarefas 
típicas que, colocadas em rápidas palavras, tratam de, dentro da 
sua Área de Jurisdição: representar a Autoridade Marítima Brasi-
leira1; exercer o Controle do Tráfego Marítimo garantindo-lhe a 

1 A Lei Complementar nº 97/99, de 9 de junho de 1999, que define o Comandante 
da Marinha como Autoridade Marítima Brasileira, no seu art. 17, dá atribuições 
subsidiárias, estabelecendo, de modo geral, as seguintes competências: 
orientar e controlar a Marinha Mercante, no que interessa à defesa; prover a 

segurança; realizar as atividades 
operativas para seu próprio ades-
tramento; apoiar as Forças Navais, 
Aeronavais e de Fuzileiros Navais 
em operações; coordenar e contro-
lar as atividades de segurança da 
navegação e salvaguardar a vida 
humana no mar; realizar atividades 
de busca e salvamento (SAR); reali-
zar resgate de pessoal e retomada 
de instalações; realizar serviços de 
comunicações, de fiscalização e re-
pressão, inclusive quanto a delitos 
transfronteiriços; cooperar para o 
desenvolvimento e a exploração do 
uso de recursos; apoiar a assistên-

cia cívico-social; e executar as atividades da fase de preparo da 
Mobilização Marítima. Tudo com o propósito de contribuir para o 
cumprimento das tarefas de responsabilidade da Marinha, nas 
suas respectivas Áreas de Jurisdição.

Recentemente, em decorrência da criação do Sistema de Defesa 
Nuclear, Bacteriológica, Química e Radiológica da Marinha do Brasil 
(SisDefNBQR-MB), os DN passaram a proporcionar ao Sistema de 

Inteligência da Marinha conhecimentos relativos a ameaças NBQR e 
a constituir, qualificar e equipar as Equipes de Detecção NBQR dos 
DN, bem como qualificar pessoal de saúde e preparar instalações 
para atendimento inicial a possíveis eventos NBQR (BRASIL, 2011b).

segurança da navegação aquaviária; implementar e fiscalizar o cumprimento 
de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com 
outros órgãos; e cooperar com os órgãos federais na repressão a outros 
delitos cometidos no mar, águas interiores e áreas portuárias.

Figura 2: Amazônia Azul
Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha

AMAZÔNIA AZUL

Mar Territorial
Soberania total do país
12 milhas náuticas (22km)

Zona Econômica Exclusiva
Soberania sobre recursos 
vivos e não vivos
200 milhas náuticas (370km)

Limite da Plataforma Continental 
(proposta brasileira)
Soberania sobre exploração de 
recursos minerais
Até 350 milhas náuticas (648km)

Figura 3: Áreas de Responsabilidades dos DN (inclui área SAR)
Fonte: Poder Naval Online
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Na Figura 3, vemos as áreas de jurisdição dos DN, inclusive as 
respectivas áreas dos Serviços de Busca e Salvamento Marítimo.

A contribuição do DN na Defesa da Amazônia Azul em crise ou 
conflito armado

Nos momentos de crise ou conflito armado, a MB será organi-
zada segundo a Estrutura Naval de Guerra (ENG) (BRASIL, 1983, 
p. 7) calcada sobre a Estrutura Militar de Guerra (EMG) (BRASIL, 
1980) que, após a evolução da organização do Ministério da De-
fesa (MD), passou a trabalhar, em caráter experimental, com a Es-
trutura Militar de Defesa (EttaMiD) (BRASIL, 2010), substituindo, 
mas não cancelando formalmente, a EMG.

A EMG, ou EttaMiD, e, consequentemente, a ENG devem possibilitar 
uma rápida transição da situação de paz para a guerra. O atendimento 
deste requisito será função da organização das Forças Armadas em 
tempo de paz, especialmente de seus meios operativos de pronto em-
prego e elementos de apoio logístico (DANTAS, 2010, p. 15).

Iniciada a crise, essas estruturas poderão ser acionadas total 
ou parcialmente. A EttaMiD, combinada com a Doutrina de Opera-
ções Conjuntas (BRASIL, 2011c), prevê a existência de diferentes 
áreas de operações, assim como diferentes estruturas de comando. 
Quanto às áreas, temos: o Teatro de Operações (TO)2: área destinada 
à execução das operações, é atribuído a um único Comandante, po-
dendo ser marítimo ou terrestre; a Zona de Defesa (ZD)3: parcela do 
Território Nacional não incluído no TO; e a Área de Operações (AOp)4: 
área destinada à execução das operações cujo vulto não justifica a 
criação de um TO. Quanto às estruturas de comando, temos o Coman-
do Operacional5, comandado pelo Comandante do TO, ou AOp, que 
contará com um Estado-Maior Conjunto6 (EMCj) para ajudá-lo a resol-
ver o problema militar, assim como as forças componentes7: a Força 
Naval Componente (FNC), a Força Terrestre Componente (FTC) e a 
Força Aérea Componente (FAC), que serão adjudicadas ao Comandan-
te Operacional, em condições operativas e dentro das capacidades 
requeridas, para o cumprimento de sua missão. Os Comandantes das 
Forças Armadas estarão integrando o Nível Estratégico da condução 
do conflito, juntamente com o Ministro da Defesa, e empenhando suas 
Forças no preparo das forças adjudicadas, particularmente no que 
tange às suas necessidades logísticas (BRASIL, 2010).

2 É o espaço geográfico necessário à condução das operações militares, 
para o cumprimento de determinada missão, englobando o necessário apoio 
logístico (BRASIL, 2011c, p. 38).
3 São os espaços geográficos destinados à defesa territorial e constituídos 
pela divisão da Zona do Interior (ZI) – parcela do território nacional não 
incluída no TO (BRASIL, 2011c, p. 38).
4 É o espaço geográfico necessário à condução de operações militares, 
cuja magnitude dos meios e complexidade das ações não justifiquem a 
criação de um TO (BRASIL, 2011c, p. 38).
5 Comando organizado de acordo com a Diretriz para o Estabelecimento da 
Estrutura Militar de Defesa, ao qual cabe a responsabilidade de execução 
da campanha militar e demais ações militares, segundo diretrizes de 
planejamento específicas (BRASIL, 2007a, p.59).
6 O EMCj deverá ser organizado em função das características e demandas 
da operação, ou planejamento, para a qual foi ativado o Comando 
Operacional (BRASIL, 2011c, p.63).
7 Conjunto de unidades e organizações de uma mesma força armada que 
integra uma força combinada (sic). […] (BRASIL, 2007b, p.110). 

Os Distritos Navais, que em boa medida evoluíram dos comandos 
navais territoriais, criados por ocasião da II Guerra Mundial (DANTAS, 
2010, p.48), estavam voltados, então, para atender aos anseios lo-
gístico e estratégicos nacionais e dos países aliados e tiveram partici-
pação fundamental na manutenção do Controle Marítimo, garantindo 
a segurança do tráfego mercante no conflito. Eles detêm, além das 
tarefas já citadas para o tempo de paz, outras tarefas voltadas para 
as situações de crise ou conflito armado, como: realizar a Defesa de 
Área Marítima Restrita e Defesa de Porto; agir como elo da cadeia 
logística de uma FNC que esteja atuando na sua Área de Jurisdição; 
prover a segurança das instalações de interesse do Poder Marítimo; 
nuclear uma FNC de um TO ou, até mesmo, assumir o comando de um 
TO ou AOp. Tarefas estas também capituladas no Regulamento Único 
dos Comandos dos Distritos Navais, do ComOpNav (BRASIL, 2011).

As Áreas de Jurisdição dos DN poderão estar incluídas, total ou 
parcialmente, em qualquer um desses espaços já citados, indicando 
a relação de comando com o Comandante Operacional, assim como 
as tarefas atribuídas serão distintas.

O DN no Teatro de Operações Marítimo (TOM)8 (sic)

A ENG prevê que, quando ativado um TO Marítimo, o Comandan-
te Operacional, no caso o Comandante do TO Marítimo (ComTOM) 
(sic), poderá ser “o próprio Comandante de Operações Navais 
(CON) ou Almirante da estrutura do ComOpNav, selecionado em 
função da situação” (BRASIL, 1983, p. 8). O ComTOM (sic) pode di-
vidir o Teatro em Áreas Marítimas (AMA) para fim de Controle Naval 
do Teatro Marítimo (CNTM), sendo os Comandantes de Distritos Na-
vais incluídos no TO, normalmente, designados como Comandante 
de AMA (BRASIL, 1983, p. 8-9).

O TOM (sic) poderá necessitar de área que contenha instalações 
marítimas e portuárias, aptas a apoiar as operações da FNC, a qual 
será denominada Área de Apoio (AAP).

A responsabilidade do Comandante da AAP abrange apenas 
as organizações navais adjudicadas ao TOM (sic) e as instala-
ções […] que lhes couberem prioritariamente defender. Não 
compete ao Comandante da AAP o controle de área marítima, 
a defesa de costa […] nem a defesa terrestre do litoral […].
O número de AAP deve ser, normalmente, igual ao dos Distri-
tos Navais (DN) cujos litorais são atingidos pelo TOM (sic). Os 
Comandantes dos DN são os Comandantes naturais das AAP, 
cabendo-lhes, portanto, a responsabilidade pelo apoio às for-
ças navais e pela defesa local […]. Ele poderá acumular a AAP 
ou designar outro oficial para tal cargo. (BRASIL, 1983, p. 10).

Entretanto, “Não é compulsória a criação de AAP, podendo as 
organizações de apoio serem mantidas na estrutura normal de paz” 
(BRASIL, 1983, p. 15).

Uma das atividades mais importantes dentro do TOM (sic) é o 
Controle Naval do Tráfego Marítimo atribuída à Autoridade de Con-

8 Os termos Teatro de Operações Marítimo (TOM) (sic) e Teatro de 
Operações Terrestre (TOT) (sic) são usados na EMG (BRASIL, 1980) e 
na ENG (BRASIL, 1983), que não foram canceladas ou substituídas. No 
linguajar usado na EttaMiD há o Teatro de Operações (TO) que será 
atribuído a uma autoridade Naval ou Terrestre, conforme a situação. 
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trole Operativo do TOM (sic) (ACO/TOM), que estabelecerá a Orga-
nização do Controle Naval de Tráfego Marítimo (ORGACONTRAM). 
Os Comandantes de AMA são investidos na função de ACO Re-
gional, podendo delegar a oficial subordinado, integrando-se à 
ORGACONTRAM. Da mesma forma, os Capitães dos Portos, Delega-
dos e Agentes, inseridos no TO, estarão subordinados à respectiva 
ACO para fins de CNTM (BRASIL, 1983, p. 8 e 9).

Um Comandante de Distrito Naval poderá assumir o TOM (sic), 
ou AOp. Neste caso, será pouco provável que Áreas de Jurisdição 
de outros DN sejam incluídas nesse espaço, indicando que ele não 
necessitará ser dividido em AMA. Todavia, a necessidade de exer-
cer um CNTM permanece; para tanto, a ORGACONTRAM poderá 
ser exercida por oficial designado pelo ComTOM (sic). Da mesma 
forma, a AAP poderá ser, ou não, estabelecida.

O Grupamento de Fuzileiros Navais regional (Figura 4) terá res-
ponsabilidades relativas à defesa de instalações de interesse, à Defe-
sa de Porto, à defesa contra ameaças NBQR, auxiliará na segurança 
do Tráfego Aquaviário e no Controle do Tráfego Marítimo, apoiando 
navios e embarcações, com equipes de segurança embarcadas.

O caso particular dos grupamentos regionais ribeirinhos não 
está no escopo deste artigo, mais voltado às ações no espaço ma-
rítimo da Amazônia Azul.

O DN no Teatro de Operações Terrestre (TOT) (sic)

No TOT (sic), que inclua uma área marítima do litoral brasi-
leiro, o mais provável é que haja uma FNC com missão definida e 
com necessidade de apoio. Neste caso, a Área de Jurisdição do DN 
como um todo, ou apenas parcela dela, poderá estar inserida no 
TO; o ComDN poderá assumir o comando de uma AMA, de uma AAP, 
ou até mesmo da própria FNC. Se o ComDN for investido na função 
de Comandante da FNC, receberá os meios necessários para o 
cumprimento da sua missão, então disporá de sua estrutura, mais 
os meios adjudicados, para estabelecer a Força Naval e a AAP. Por 
outro lado, caso o ComDN assuma uma AMA, ou AAP, de modo a 
operar em apoio a uma FNC, ele atuará da mesma forma como 
previsto para o TOM (sic), ou seja, empregará sua estrutura como 
elo logístico da FNC com o restante da MB.

Nas situações citadas acima, os Grupamentos de Fuzileiros Na-
vais regionais terão comportamento semelhante ao já apresentado 
no caso de um TOM (sic). Deve-se sempre lembrar a máxima de que 
a situação ditará as necessidades e, no caso de ultrapassadas as 
disponibilidades do grupamento, haverá a necessidade de adjudi-
cação de forças não subordinadas do ComDN, como, por exemplo, 
Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra.

O DN na Zona de Defesa (ZD)

O DN na ZD atuará como em tempo de paz, porém poderá realizar 
tarefas defensivas, como na Defesa de Área Marítima Restrita e Defesa 
de Porto, conforme ditar a situação (BRASIL, 1983, p. 5). O Grupamen-
to de Fuzileiros Navais regional se adequará a essas atividades.

Conclusão
Os ComDN par ticipam decisivamente na salvaguarda dos 

interesses do Brasil na Amazônia Azul, cujas fronteiras são 
definidas por linhas imaginárias que só se materializam com 
a presença de navios mostrando a nossa bandeira, anseio só 
possível com o adequado aparelhamento da MB. Essa proteção, 
exercida desde o tempo de paz, deve ser mantida quando a 

situação evoluir para 
uma crise ou um con-
flito armado, seguindo 
os preceitos da Estru-
tura Naval de Guerra, 
da Estrutura Militar de 
Guerra e da Estrutura 
Militar de Defesa.

Uma vez ativadas tais 
estruturas, os ComDN 
continuarão a defender a 
Amazônia Azul, manten-
do suas tarefas de tempo 
de paz e agregando ta-
refas de Comandante de 

Área Marítima, ou de Área de Apoio, ou mesmo de Comando de Força 
Naval Componente. Importantes atividades passarão a demandar os 
DN, como o Controle Naval do Tráfego Marítimo ou o apoio às Forças 
Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais operando nas Áreas de Ju-
risdição. Eles empregarão suas estruturas regionais como verdadeiro 
elo de ligação logística entre o setor de apoio da Marinha do Brasil e 
as Forças em operações.

Devemos manter em mente que o ComDN pode, até mesmo, 
assumir a função de Comandante Operacional, executando, sozinho, 
todas essas tarefas em prol dos objetivos nacionais traçados.

Nestas árduas tarefas, identificamos, também, os Grupamentos 
de Fuzileiros Navais regionais como parte integrante dos DN, cum-
prindo a importante tarefa de garantir a segurança de instalações 
de interesses e outras operações terrestres de caráter naval, cola-
borando, portanto, para o sucesso da missão do ComDN.

Figura 4: Tarefas dos Grupamentos de Fuzileiros Navais regionais 
Fonte: Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro 
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Introdução
Desde o período da colonização, a Defesa da Costa e do Litoral 

sempre foi uma preocupação do Estado brasileiro e tinha como obje-
tivo impedir que uma força naval beligerante viesse a controlar áreas 
marítimas ou projetar poder sobre terra.

O extenso litoral brasileiro, com cerca de 8.000 km de extensão, 
aliado a sua posição geográfica, confere ao País importante des-
taque geopolítico e estratégico. Condições climáticas favorecem o 
transporte marítimo, e a pesca e o turismo estão entre as principais 
atividades econômicas. Além disso, existem grandes reservas de 
petróleo, com cerca de 70% da exploração advinda da plataforma 
continental, o que torna essa faixa territorial de grande importância, 
porém vulnerável a possíveis meios navais inimigos.

Diante desse contexto, a expressão “guerra de litoral” não 
possui uma definição formal; entretanto, constata-se que sempre 
é empregada ao se referir a um esforço militar de qualquer natu-
reza na área litorânea. De maneira geral, a expressão pode ser 
caracterizada como o conjunto de concepções, operações e ações 
– navais, aéreas e terrestres – atinentes às concepções militares 
possíveis de ocorrer nas regiões litorâneas.

A seguir, serão analisados aspectos relevantes da atual situação 
e doutrina de emprego da Artilharia de Campanha do Exército Bra-
sileiro, atuando como parte de um dispositivo de Defesa do Litoral. 

A história da Artilharia de Costa do Exército 
Brasileiro

A Artilharia de Costa (A Cos) ou artilharia costeira é o ramo da 
artilharia  responsável  pela  operação  de armas  antinavio  basea-
das  em  terra  ou  pela guarnição de baterias fixas em fortificações  
costeiras (FORTES, 2007). 

Até o início de 1736, não  havia  na  colônia  qualquer  unidade  
de Artilharia  formalmente  constituída.  As  Praças  de  Guerra  
eram mobiliadas pela infantaria ou marinheiros. Nesse mesmo ano,  
foi  criado  o  Corpo  de  Artilharia  do  Rio  de  Janeiro  para  guar-
necer todos os Fortes da Barra de São Sebastião do Rio de Janeiro 
(FORTES, 2007).

Após  a  vinda  da  família  real  para  o  Brasil,  os  benefícios  
no  campo militar  foram  significativos.  Em  fins  de  1820,  a  
especialidade  estava organizada  nos  Corpos  de  Artilharia  de  
Santa  Catarina,  Piauí,  Espírito Santo,  Maranhão,  Ceará,  Bahia,  
Pernambuco,  Pará  e  nos  Batalhões do Rio de Janeiro, de Santos, 
Montevidéu  e Rio Grande de São Pedro. No final do Século XIX, 
figurava no Brasil o Batalhão de Artilharia de Posição (BAP), com 
sedes em mais de dez cidades brasileiras (FORTES, 2007). 

Em meados de 1934, a Missão Militar Norte-Americana iniciava 
seus serviços no Brasil. Esta Missão fora contratada para orientar o 
ensino na Escola Técnica do Exército, com a atribuição de formar en-
genheiros militares e estudar os problemas da defesa de costa e for-
mação de pessoal habilitado para guarnecer as fortalezas existentes 
no território brasileiro. A Portaria Ministerial nº 78, de 30 de janeiro 
de 1934, criou o Centro de Instrução de Artilharia de Costa (CIAC) e 
regulou o funcionamento e a sua ocupação, em caráter provisório, 
nas instalações da Fortaleza de São João. Em 03 de novembro de 
1939, pelo Decreto Ministerial nº 1.735, o CIAC passou a chamar-se 
Escola de Artilharia de Costa (EAC), onde, no período de 1942 a 
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Fonte: EsACosAAe 
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agosto de 1944, foi realizado o curso de emergência de oficiais de 
Artilharia de 1ª linha, com o objetivo de preparar artilheiros para a 
Segunda Guerra Mundial (2ª GM) (FORTES, 2007).

No ano de 1942,  após  o  início  da  2ª  GM,  foram  adquiridos 
centenas  de canhões  “Vickers-Armstrong”  de  152.4 mm  e  al-
guns  “Bethlem  steel”  de 177,8 mm para formar os Grupos Móveis 
de Artilharia de Costa (GMAC) e  um  Grupo  Ferroviário  de  Artilharia  
de  Costa  (GFAC),  respectivamente (FORTES, 2007).

Depois da 2ª  GM, com o passar dos anos, a Artilharia de Costa 
brasileira sofreu uma significativa redução em suas unidades, decor-
rente da obsolescência de seus materiais fixos e móveis, da  quase 
inexistência  de  um  inimigo  externo  capaz  de  atuar  em nosso  
litoral  e  da  necessidade  de  utilização  de  seus  efetivos  e aquar-
telamentos para outras finalidades.  

Em 1995, foi introduzido, na A Cos, o Sistema de Saturação 
de Área ASTROS II de produção nacional. As lançadoras e direto-
ras de tiro do Sistema ASTROS mobiliaram os Grupos e Baterias 
de A Cos Motorizada, aumentando consideravelmente o poder de 
fogo destas Organizações Militares (OM) e permitindo a evolução da 
doutrina de emprego contra o desembarque anfíbio.

No ano de 2005, devido à reestruturação dos meios de apoio 
de fogo, com a centralização de todos os equipamentos do Siste-
ma ASTROS II no 6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Fogue-
tes (6º GLMF), atual 6o Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF), 
em Formosa-GO, os Grupos e Baterias de Artilharia de Costa Mo-
torizada foram desativados, por meio das Portarias nº 092-EME e 
093-EME de 20 de julho de 2005 (CUNHA, 2009). 

Deste modo, criou-se uma lacuna na Defesa da Costa pela Arti-
lharia. Como solução para a Defesa do Litoral brasileiro, o Estado-
-Maior do Exército, decidiu, pela Portaria nº 092 do Comandante do 
Exército, de 20 de julho de 2005, transferir as atribuições referentes 
à formulação e ao desenvolvimento da Doutrina de Emprego da Ar-
tilharia na Defesa do Litoral e das Hidrovias Interiores da 1ª Brigada 
de Artilharia Antiaérea (1ª Bda AAAe)  para o Comando da Artilharia 
Divisionária da 1a Divisão de Exército (Cmdo AD/1), em conjunto com 
a Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe).

Conceitos doutrinários do emprego da 
Artilharia de Campanha na Defesa do Litoral 

Na Defesa do Litoral, é executado um conjunto de ações maríti-
mas, terrestres e aéreas que objetivam impedir que o inimigo utilize 
a área marítima adjacente ao litoral ou projete seu poder sobre terra; 
tudo isso visando a garantir a integridade da faixa terrestre contí-
gua ao mar e englobando, normalmente, operações combinadas ou 

conjuntas, em que devem estar presentes forças navais, aéreas e 
terrestres (BRASIL, 2014). Tais ações envolvem o emprego de meios 
heterogêneos, o que exige uma íntima coordenação, a fim de realizar 
a defesa com o menor dispêndio de meios e com a maior eficiência.

Em um ambiente permeável como o mar, é sempre possível a 
ocorrência de ações navais inimigas sobre a costa, a despeito do 
controle exercido pela defesa sobre a área marítima adjacente ao 
litoral. Essas ações podem exigir a intervenção de forças destinadas 
à defesa local, tais como: aviões de ataque e reconhecimento; navios 
pequenos armados de mísseis; e particularmente a artilharia em 
apoio às ações de Defesa do Litoral (BRASIL, 2014).

No caso de uma operação anfíbia inimiga, além das ações an-
teriormente indicadas, deve ser considerado o emprego de forças 
terrestres de vulto. Para que esse emprego ocorra na ocasião e na 
área apropriada, é indispensável uma estreita coordenação entre 
o comando naval e o comando terrestre responsável pela defesa.

A missão principal da Artilharia de Campanha na Defesa do Lito-
ral é destruir ou neutralizar os meios navais do inimigo, impedindo-o 
de realizar ataques a portos ou áreas marítimas restritas que con-
tenham instalações importantes, por meio de navios de superfície, 
submarinos, mergulhadores, sabotadores, grupos de desembarque 
e outros meios, a fim de:

1. Na Zona do Interior (ZI), subordinada ao Comandante da 
Zona de Defesa, possibilitar o funcionamento de órgãos e 
instalações vitais sediados em território nacional;

2. No Teatro de Operações (TO), subordinado à Força Terres-
tre Componente (FTC), poder complementar os meios de de-
fesa da Força Naval Componente (FNC), coordenando com 
esta seus fogos e sua área de responsabilidade, permitindo 
uma economia de força, liberdade de manobra e proteção 
às áreas e aos elementos de combate ou apoio em terra ou 
área marítima adjacente ao litoral de interesse do coman-
dante do TO. Poder também permitir a liberdade de manobra 
para elementos de combate, o livre exercício de comando e 
uma maior disponibilidade e eficiência das unidades de apoio 
ao combate e apoio logístico à Grande Unidade (GU), que 
tem a responsabilidade de realizar a Defesa do Litoral, além 
de repelir qualquer tentativa de desembarque de Forças de 
Desembarque (ForDbq) (BRASIL, 2014).

Os últimos conflitos de vulto do final do século XX – das 
Malvinas (1982) e do Golfo (1991) – registram a importância de 
se apresentar uma Defesa do Litoral apoiada em armamento mo-
derno com possibilidade de se contrapor às belonaves inimigas e, 
sobretudo, ressaltam, de forma inconteste, o valor da dissuasão 
estratégica propiciada pela presença da força convenientemente 
equipada e adestrada nesse tipo de operação.

Os atuais meios da Artilharia de Campanha 
previstos para emprego na Defesa do Litoral

Apesar da grande importância da participação em um dispositi-
vo de Defesa do Litoral brasileiro, nos dias atuais, não há nenhuma 
unidade operacional de Artilharia de Campanha no âmbito da Força 
Terrestre (F Ter), que tenha como missão principal a participação 
nas ações de Defesa do Litoral.

Figura 2: Material ASTROS II na Defesa da Costa
Fonte: EsACosAAe 
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Após a análise da situação dos meios de Artilharia de Campanha 
da F Ter que possam ser empregados na Defesa do Litoral, cabe 
destacar os seguintes tópicos:

1. os meios existentes no Cmdo AD/1, Grande Comando de 
Artilharia que recebeu a atribuição de Defesa do Litoral 
e de Hidrovias Interiores, são ineficazes perante o atual 
cenário da guerra de litoral;

2. o emprego do SISTEMA ASTROS II na Defesa do Litoral, 
apesar de ter contribuído para o aumento da dissuasão 
estratégica durante o período no qual foi utilizado como 
sistema de armas da A Cos, não possui as características 
técnicas adequadas para emprego na Defesa do Litoral;

3. há necessidade da realização de estudos para aquisição e/
ou desenvolvimento de material para a Defesa do Litoral, 
conforme determinado na página 39, do Boletim do Exér-
cito nº 29, de 22 de julho de 2005.

Atualmente, a Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro pode 
empregar os seguintes materiais na Defesa do Litoral (BRASIL, 2014):

Dentro do processo de transformação em desenvolvimento no 
Exército, foi iniciada a elaboração do Projeto Estratégico do Exército 
(PEE) ASTROS 2020, a fim de dotar a F Ter de meios capazes de pres-
tar apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e letalidade.

Cabe ressaltar, entre as etapas do PEE ASTROS 2020, o desen-
volvimento do míssil tático de cruzeiro, o AV-TM300, com alcances 
máximo e mínimo de 300 e 30 km. A precisão do míssil, em erro 
circular provável, deve ser considerada menor ou igual a 30 metros, 
com uma área eficazmente batida similar a uma circunferência de 
raio de 80 metros (BRASIL, 2015).  

Mesmo com tais características, o Sistema ASTROS 2020 possui 
condições limitadas de participar das Operações de Defesa do Litoral, 
com seu emprego podendo ser direcionado para as operações contra 
desembarque anfíbio. Contudo, existe a possibilidade das versões futu-
ras do AV-TM300 possuírem os desejáveis parâmetros técnicos, exis-
tentes nos mísseis costeiros já consagrados no atual cenário mundial.

Em geral, para que a F Ter tenha condições de se contrapor de 
modo adequado às possíveis ameaças navais dentro de um dispo-
sitivo de Defesa do Litoral, pode-se afirmar a necessidade de uma 
artilharia dotada de grande mobilidade, de flexibilidade que permita 
ajustar-se continuamente à situação e com capacidade de ser em-
pregada em diferentes pontos do litoral em um curto espaço de 
tempo e com prolongado emprego em combate.

Conclusão
Na dinâmica e instável conjuntura atual, percebe-se que muitos 

dos conflitos regionais e das violações das regras internacionais 
ocorrem nas regiões litorâneas ou requerem seu envolvimento na 
busca da solução pelo emprego da força. Por essas e outras razões 
já citadas, as regiões litorâneas constituem, atualmente, um cenário 
de grande probabilidade de emprego militar. 

Para a sua defesa, normalmente, são executadas Operações 
Conjuntas, buscando a efetividade exigida na Era do Conhecimento. 
No âmbito da F Ter, deve-se dispor de armamento e equipamento 
com alta tecnologia agregada, além da Força estar apoiada em re-
cursos humanos altamente treinados e motivados, cuja qualificação 
baseia-se em uma doutrina capaz de se manter em constante evo-
lução (BRASIL, 2015).

Por fim, dentro do contexto de um dispositivo de Defesa do Li-
toral, torna-se imperativo para a Artilharia de Campanha a contínua 
busca do desenvolvimento doutrinário e de meios adequados para 
que todos os seus subsistemas possuam a devida prontidão opera-
tiva e capacidade de emprego do poder militar de forma gradual e 
apta a atuar em proveito da Defesa do Litoral brasileiro.

MATERIAL MUNIÇÃO SUBMUNIÇÕES ALCANCE

Obus AR 155 M114 Convencional - 12,5 km

Obus AP 155 M109 A2 Convencional - 15 km

ASTROS II

Foguete SS/30 - 40 km

Foguete SS/40 20 34 km

Foguete SS/60 65 70 km

Foguete SS/80 52 90 km

Figura 3: Visualização do 
disparo do AV-TM300
Fonte: Sítio Forças Terrestres 
(http://www.forte.jor.br)
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Histórico
A Força Aérea Brasileira (FAB), braço-armado do atual Co-

mando da Aeronáutica, foi criada a par tir do Corpo de Aviação da 
Marinha do Brasil (MB) e da Arma de Aviação do Exército Brasilei-
ro (EB), sendo batizada com este nome em 25 de abril de 1941.

A história operativa conjunta da incipiente FAB e da sua mais 
antiga Força irmã, a MB, efetivou-se e consolidou-se a partir do 
primeiro pouso de uma aeronave P-16 Tracker a bordo do Navio-
-Aeródromo Ligeiro (NAeL) A-11 Minas Gerais, no ano de 1965.

A partir deste momento, iniciou-se uma longa e duradoura par-
ceria em defesa das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e das 
riquezas do nosso país. Após a desativação dos P-16, no ano de 
1996, a Força Aérea perdeu a capacidade de realizar missões an-
tissubmarino, passando a utilizar apenas as aeronaves P-95 Ban-
deirulha para a árdua missão de monitorar as diversas atividades 
realizadas no imenso litoral do nosso país.

Essas aeronaves foram distribuídas aos quatro esquadrões de 
Patrulha Marítima existentes na FAB na época: Orungan (1º/7º GAV), 
Phoenix (2º/7º GAV), Netuno (3º/7º GAV) e Cardeal (4º/7º GAV).    

Figura 1: P-16 durante procedimento de catapultagem no NAeL Minas Gerais
Fonte: Maj-Brig Wilmar Terroso Freitas

Figura 2: P-3AM em missão de Patrulha Marítima 
Fonte: CB Silva Lopes / Agência Força Aérea
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Por aproximadamente 15 anos, a FAB ficou restrita a realizar mis-
sões operando somente com meios navais de superfície.

Em 2011, dois fatos marcaram profundamente a Aviação de 
Patrulha: a desativação do 4º/7º GAV e a chegada ao Brasil do pri-
meiro P-3AM Orion, o vetor aéreo à hélice mais moderno do mundo.

Dotado de diversos sensores e capaz de carregar uma gama 
variada de armamentos, o P-3AM pode detectar, localizar, identifi-
car, acompanhar, neutralizar e destruir embarcações de superfície 
e submarinas.

Interoperabilidade entre Forças
Toda operação militar deve ter a capacidade de permitir que di-

versos sistemas e organizações trabalhem em conjunto, garantindo 
que pessoas, organizações e equipamentos interajam para cambiar 
informações de maneira eficaz e eficiente.

Para tanto, o sistema de Comando e Controle (C2) utilizado nas 
operações conjuntas deve ser compatível com os meios de comuni-
cações empregados pelas forças participantes, a exemplo da FAB e 
da MB, em ambiente naval.

Não é rara a participação do P-3AM em exercícios e operações 
promovidos pela Marinha do Brasil em âmbito nacional e, até mesmo, 
em águas internacionais. As principais ações de força aérea realizadas 
pelo 1º/7º GAV, em conjunto com a MB, nos anos de 2014 e 2015, 
foram Antissubmarino, Busca e Salvamento e Patrulha Marítima.

Em uma das missões realizadas pelo P-3AM, durante a Opera-
ção Atlântico, objetivando o monitoramento e o controle do tráfego 
marítimo, no ano de 2013, o Observador Naval embarcado verifi-
cou que a tripulação da aeronave demorava um tempo considerável 
para identificar as embarcações via fonia e sugeriu a instalação do 
equipamento Automatic Identification System (AIS). Poucos meses 
depois, após checar a compatibilidade do sistema, a MB apoiou a 
FAB nos bem-sucedidos testes de instalação; e, em 2015, a Unidade 
Aérea cumpriu o primeiro evento em exercício conjunto com o equi-
pamento aeroembarcado da MB no P-3AM Orion.

Pensando na ampliação da interoperabilidade por meio do em-
prego de enlace de dados táticos, está em fase de avaliação a com-
patibilidade de utilização do atual sistema de Rede Tática de Dados 

(RTD) dos navios da Força Naval pelo P-3AM. Cabe ressaltar a ca-
pacidade de a aeronave realizar comunicações via data link também 
por meio de satélites, por meio do equipamento já existente a bordo.

A utilização e possível alimentação de informações do Siste-
ma de Previsão do Ambiente Acústico para o Planejamento das 
Operações Navais (SISPRES), desenvolvido pela Marinha do Brasil, 
pelos sensores acústicos do P-3AM é uma realidade. Atualmente 
esse sistema está sendo objeto de estudo no Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica (ITA) em coordenação com o Instituto de Estudos 
do Mar Almirante Paulo Moreira para incremento de um módulo de 
banco de informações a ser abastecido pelos dados obtidos pelas 
sonoboias lançadas da aeronave.

A transferência das imagens obtidas entre os meios de for-
ças de superfície, quer seja no modo TV (luz visível), quer seja em 
outras faixas do espectro eletromagnético (infravermelho), é um 
fator de suma importância para a designação de objetivos pelos 
comandos operacionais e para a obtenção de critérios de ataque 
pelos elementos táticos. Por possuir o File Transfer System (FTS), o 
P-3AM tem a plena capacidade de transferir arquivos a longas dis-
tâncias para estações sediadas em terra e até mesmo embarcadas 
em meios aéreos e navais.

Reconhecendo a importância de assimilar a forma de emprego 
das forças envolvidas em um mesmo cenário tático naval, os Esta-
dos-Maiores da Marinha e da Aeronáutica intensificaram os atendi-
mentos aos Pedidos de Cooperação de Ensino (PCE) e aos Pedidos 
de Cooperação de Instrução (PCI) entre as duas instituições, bem 
como os intercâmbios técnico-operacionais e de ensino. O Plano de 
Missões de Ensino no Brasil (PLAMENS-BR) tem aprovado cada vez 
mais cursos a serem realizados pelos tripulantes do 1º/7º GAV nas 
organizações de ensino da armada brasileira.

As operações conjuntas realizadas nos últimos quatro anos 
entre a FAB e a MB, reais ou simuladas, tiveram resultados posi-
tivos, pois atingiram as finalidades propostas de garantir a sobe-
rania nacional no Mar Territorial e de monitorar as atividades em 
andamento na Zona Econômica Exclusiva, bem como proteger os 
recursos naturais brasileiro, atender a área de responsabilidade 
SAR e combater todos os tipos de atividades ilícitas.

Figura 3: Navio Classe Niterói
Fonte: Acervo do 1º/7º GAV

Figura 4: Submarino Classe Tupi
Fonte: Acervo do 1º/7º GAV



44

Referências

ABRAPAT. Histórico da Aviação de Patrulha. ABRAPAT, Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://www.abrapat.org.br/Historia.html>. Acesso em: 30 
out. 2015.

AGÊNCIA FORÇA AÉREA. FAB pousou em porta-aviões há 50 anos. 
CECOMSAER, Brasília, 22 Jun. 2015. Disponível em: <http://www.fab.mil.br/
noticias/mostra/22343/HISTÓRIA%20-%20FAB%20pousou%20em%20
porta-aviões%20há%2050%20anos>. Acesso em: 30 out. 2015.

AGÊNCIA FORÇA AÉREA. Na década de 40, criação do Ministério da 
Aeronáutica impulsionou a aviação brasileira. CECOMSAER, Brasília, 20 Jan. 
2013. Disponível em: <http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/13921/72-
anos-- -Na-d%C3%A9cada-de-40, -cr ia%C3%A7%C3%A3o-do-

Minist%C3%A9rio-da-Aeron%C3%A1utica- impuls ionou-a-
avia%C3%A7%C3%A3o-brasileira>. Acesso em: 30 out. 2015.

BARROS, M. L. Os Cardeais: 1º Grupo de Aviação Embarcada – 
4º/7º Grupo de Aviação: Rio de Janeiro: ADLER, 2010.

PODER AÉREO. Interoperabilidade entre as Forças Armadas é tema de 
seminário em Brasília. PODER AÉREO, São Paulo, 20 Ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.aereo.jor.br/2014/08/20/interoperabilidade-entre-as-forcas-
armadas-e-tema-de-seminario-em-brasilia/>. Acesso em: 04 nov. 2015.

ROSSATO, Nivaldo Luiz. Interoperabilidade entre as Forças Armadas. In: 
SEMINÁRIO DO COMANDO E CONTROLE, 2014. Brasília. Poder Aéreo. Disponível 
em: <http://www.aereo.jor.br/2014/08/20/interoperabilidade-entre-
as-forcas-armadas-e-tema-de-seminario-em-brasilia/>. Acesso 
em: 04 nov. 2015.

Fo
nt

e:
 w

ww
.ca

vo
k.c

om
.b

r

Tudo isso demonstra o estreitamento de laços operacionais, 
assim como significativo incremento do fluxo de trocas de informa-
ções, entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, gerado 

pela aquisição, implantação e emprego das novas aeronaves P-3AM 
Orion, fatores estes que têm elevado a interoperabilidade entre es-
sas Forças em ambiente naval.

Figura 5: Plataforma na Bacia de Campos
Fonte: Acervo do 1º/7º GAV

Figura 6: Mapa Tático de Missão do P-3AM
Fonte: Acervo do 1º/7º GAV

O preparo das equipagens do Esquadrão Orungan para o cum-
primento de sua missão deve ser permanente e engloba atividades 
de planejamento, inteligência, logística e mobilização, instrução e 
adestramento, doutrina e avaliação operacional, entre outras. 

Diante do panorama exposto, não resta dúvidas de que “a 
interoperabilidade é a razão de ser do Ministério da Defesa” (ROS-
SATO, 2014) e das Forças que o compõem. A geração do conhe-
cimento e a troca de informações devem ser perenes para que o 

P-3AM continue sendo um meio aéreo agregador dentro do Teatro 
de Operações Marítimo e da Amazônia Azul.

Por fim, cabe ressaltar que é essencial a manutenção dos inves-
timentos financeiros e tecnológicos em sistemas de comunicações 
compatíveis e que estes sejam integrados para que seja extraído o 
máximo da sua capacidade pelas Forças Armadas em todo tipo de 
operação, seja ela conjunta, seja de menor porte.

Conclusão
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Introdução 
A Estratégia Nacional de Defesa reorienta as Forças Armadas 

segundo os objetivos Nacionais de Defesa elencados no documento 
condicionante de mais alto nível para planejamento das ações des-
tinadas à Defesa Nacional: a Política de Defesa Nacional. Quando se 
trata de atingir o primeiro destes objetivos (garantir a Soberania, o 
patrimônio nacional e a integridade territorial) no mar, a Estratégia 
Nacional de Defesa estabelece como 
um dos focos da Marinha do Brasil a 
defesa proativa dos arquipélagos e 
das ilhas oceânicas nas águas juris-
dicionais brasileiras. Além disso, des-
taca como essencial a existência de 
meios de Fuzileiros Navais para se 
realizar esta defesa (BRASIL, 2008). 
Entretanto, a defesa dos territórios 
insulares por tropas ocupando po-
sições em terra é apenas o último 
perímetro de um sistema defensivo 
mais amplo, que deve ser composto 
por camadas. É necessário, portan-
to, entender o ambiente geográfico 
que envolve esta complexa operação 
militar no Atlântico Sul, analisando as 
diferentes tarefas do Poder Naval desenvolvidas em cada camada de 
defesa, de acordo com a ameaça existente, bem como compreender o 
papel essencial dos meios de Fuzileiros Navais nesta defesa. Este arti-
go irá, inicialmente, tecer breves comentários sobre as ilhas oceânicas 
brasileiras a serem defendidas, passando, posteriormente, a analisar 
as tarefas do Poder Naval na defesa destas ilhas, segundo um modelo 
de defesa em camadas.

Ilhas oceânicas brasileiras
Os três principais conjuntos de ilhas oceânicas brasileiras são os 

arquipélagos de Fernando de Noronha, da Trindade e Martim Vaz e 
de São Pedro e São Paulo. Os dois primeiros, de maiores dimensões, 
são partes elevadas de montanhas submarinas de origem vulcânica, 
enquanto o último, de pequenas dimensões, constitui cristas de mon-
tanhas surgidas do encontro de placas tectônicas (MOHR, 2009). 

Apesar de todos serem habitados, 
o arquipélago de Fernando de No-
ronha é o único conjunto de ilhas 
que possui população local fixa e 
infraestrutura de apoio, inclusive 
possuindo uma economia baseada 
na exploração do turismo, uma pista 
de pouso e um mole para atracação 
de embarcações pequenas. Por sua 
posição geográfica no Atlântico Sul, 
suas dimensões e instalações, é o 
território insular brasileiro de maior 
importância estratégica, tendo in-
clusive sido utilizado na Segunda 
Guerra Mundial para apoio à ofensi-
va aliada no continente africano. Em 
caso de conflito, pode vir a se tornar 

objetivo militar de força de operações especiais ou, até mesmo, de 
uma Força-Tarefa Anfíbia. Os demais arquipélagos têm sua importân-
cia ligada à projeção das águas jurisdicionais brasileiras e à pesquisa 
científica. Por suas pequenas dimensões, ausência de infraestrutura, 
afastamento do continente e dificuldades de desembarque, tais ilhas 
poderiam constituir objetivos militares típicos de forças de operações 
especiais. Para todos os conjuntos de ilhas oceânicas brasileiras, 

Figura 1: Fernando de Noronha: na imagem, é possível notar as pequenas 
dimensões da maior de nossas ilhas oceânicas, dificultando a ocupação 
por forças de defesa numerosas
Fonte: Sítio Wikiwand



46

deve-se pensar em uma defesa por meio de camadas, podendo-se, 
entretanto, raciocinar com forças oponentes de maior vulto realizan-
do operações anfíbias ou operações especiais no sistema defensivo 
do Arquipélago de Fernando de Noronha; e forças de menor vulto 
realizando operações especiais nos demais conjuntos de ilhas.

Exercício integrado das tarefas do Poder 
Naval

A defesa de ilhas em alto-mar é um exercício integrado de todas 
as tarefas do Poder Naval1, distribuídas em camadas de defesa2 em 
torno do arquipélago a defender. Como destacamos anteriormente, 
a defesa dos territórios insulares por tropas de fuzileiros navais ocu-
pando posições em terra é apenas o último perímetro de um sistema 
defensivo mais amplo. Este sistema poderá envolver, em uma apro-
ximação simplificada para um Teatro de Operações no Atlântico Sul, 
três grandes camadas3, as quais analisaremos a seguir.

Em uma primeira camada, mais externa, seria priorizada a tarefa 
do Poder Naval de negação do uso do mar. Esta camada seria es-
tabelecida desde os limites mais distantes do Teatro de Operações, 
podendo exceder, dependendo da capacidade de nossos vetores de 
mais longo alcance, até mesmo os limites da Amazônia Azul4. O efeito 
desejado das forças que atuam nesta camada deve ser o de desgastar 
as forças navais oponentes, se possível, desde a saída de suas bases 
ou, pelo menos, a partir dos limites dos raios de ação dos vetores 
de maior alcance. Bombardeiros de longo alcance, mísseis balísticos, 
forças de ataque preferencialmente nucleadas em navios-aeródromos 
ou submarinos de ataque, preferencialmente com propulsão nuclear, 
poderiam ser empregados para infligir perdas à força naval adversá-
ria, afundando ou neutralizando seus principais meios de transporte e 
ataque, antes mesmo que pudessem se posicionar para realizar uma 
ofensiva às ilhas em disputa. Dependendo da declaração ou não de 
guerra (rara nos cenários atuais), tal emprego provavelmente orbita-
ria nas fronteiras da crise político-estratégica, uma vez que envolveria 
o afundamento de navios fora das águas em disputa. Entretanto, a 
simples ameaça representada pela capacidade de realizar tais ações 
pode ser suficiente para dissuadir a aventura do envio de forças navais 
oponentes, mesmo as de adversários com poder de combate supe-
rior e grande capacidade anfíbia. Este tipo de tarefa será fundamental 
quando da concretização de hipóteses de emprego em que se vislum-
bra a oposição de forças navais com poderio bastante superior.

1 Segundo a Doutrina Básica da Marinha, as tarefas do Poder Naval são: 
negar o uso do mar ao inimigo, controlar áreas marítimas, projetar poder 
sobre terra e contribuir para a dissuasão (BRASIL, 2014).
2 Um sistema de defesa em camadas da Amazônia Azul foi exposto na palestra 
do Capitão de Mar e Guerra (FN) Ricardo W. de Castilho Sá para o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, em 2013. No 
sistema proposto ainda existiriam outras camadas, onde atuariam diplomacia, 
mísseis balísticos e patrulhamento, entre outros recursos. 
3 O artigo empregará um modelo simplificado visando às necessidades de um 
Teatro de Operações hipotético.
4 O termo “Amazônia Azul” foi alcunhado pela primeira vez pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, e 
abrange as águas jurisdicionais brasileiras, as ilhas oceânicas, o leito e o 
subsolo marinho, até a extensão da plataforma continental (VIDIGAL, 2006).

Um exemplo histórico típico da consecução desta tarefa durante a 
contenda pelo arquipélago das Malvinas no Atlântico Sul em 1982 foi o 
afundamento do cruzador da Marinha Argentina General Belgrano pelo 
submarino nuclear britânico Conqueror. Do ponto de vista britânico, 
podemos entender a campanha militar como uma contraofensiva para 
a retomada de um território considerado de direito, sendo o ataque ao 
cruzador realizado dentro do contexto da operação para reconquista 
das ilhas. A tarefa de negação do uso do mar foi conduzida fora de 
uma zona de exclusão estabelecida pelo próprio governo britânico no 
entorno das ilhas, sendo sua legitimidade, por esta razão, contestada, 
no campo diplomático, pelo governo argentino. Entretanto, do ponto 
de vista militar, foi eficaz no propósito obtido de afastar as principais 
forças navais argentinas do conflito (HASTINGS; JENKINS, 1983).

Em uma segunda camada, intermediária, seriam conduzidas as 
tarefas de controle de área marítima, de negação de uso do mar, ou 
ambas. Esta camada, estabelecida entre a camada externa e o perí-
metro das ilhas a defender, conteria o espaço geográfico necessário à 
defesa dos territórios insulares contra bombardeios navais, aerona-
vais e ataques anfíbios. A prioridade das tarefas a serem conduzidas, 
de controle de área marítima ou de negação de uso do mar, depende-
rá, basicamente, de uma relação entre a capacidade de nossas forças 
navais e o poder de combate das forças oponentes.

Contra oponentes de poder de combate inferior ou equivalente, 
a tarefa de controle de área marítima poderia ser priorizada, desde 
que nossas forças navais dispusessem de meios para conduzi-la. 
Seu cumprimento garante efetivamente a negação, ao inimigo, de um 
espaço, no entorno das ilhas, necessário para a projeção de poder 
sobre terra por meio de bombardeio naval, aeronaval ou pelo lança-
mento de um ataque anfíbio. Entretanto, esta tarefa para ser executa-
da, dependendo da capacidade e do grau de ameaça representados 
pelas forças oponentes, necessitará de grande quantidade de meios 
aéreos, aeronavais, de superfície e submarinos para obter a supe-
rioridade de forças no espaço, tempo e na intensidade requeridos. 
O período de tempo a realizar efetivamente este exercício deve ser 
judiciosamente selecionado, pois a manutenção de forças militares 
com grande número e variedade de navios no mar em campanhas 

Figura 2: Afundamento do ARA General Belgrano pelo Submarino HMS 
Conqueror fora da Zona de Exclusão declarada pela Grã-Bretanha no 
entorno das ilhas
Fonte: Blog Geographika (http://geographika2010.blogspot.com.
br/2011/04/el-belgrano-vive.html)
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prolongadas causa grande desgaste, devido às adversidades do am-
biente marítimo e às possíveis ações de forças oponentes isoladas. 
Tomemos como exemplo, novamente, o conflito das Malvinas. Apesar 
da existência da ameaça de uma invasão argentina para retomada 
das ilhas por parte do governo argentino, o Reino Unido não poderia 
manter, em tempo de paz, por período de tempo prolongado, forças 
navais numerosas assegurando o controle das áreas marítimas no 
entorno do arquipélago, ainda que para dissuadir um ataque às ilhas. 
Os desafios logísticos são enormes, bem como o desgaste que as 
intempéries causariam aos meios. A Marinha Argentina, por sua vez, 
após conquistar as ilhas na Operação Rosário, não conseguiu manter 
forças navais em patrulhamento constante para garantir o controle 
de áreas marítimas, devido à ameaça dos submarinos ingleses. 

É essencial, portanto, a existência de um sistema de vigilância e 
monitoramento eficiente, possibilitando a obtenção de informações 
sobre o posicionamento, a capacidade e as intenções das supostas 
forças adversárias, para aplicação oportuna das forças navais, evi-
tando desgastes naturais devido à prolongada operação no mar ou 
devido aos ataques de submarinos inimigos. O monitoramento deve-
rá prover a orientação necessária para a realização de operações 
navais que possibilitem obter e manter o grau de controle de área 
marítima necessário, no tempo oportuno, com a intensidade reque-
rida. Informações oportunas sobre o suspender, a composição e as 
intenções de forças supostamente adversárias também devem ser 
obtidas por meio de análises ou operações de inteligência.

Por fim, não podemos esquecer, também, da vertente móvel des-
ta tarefa, que consistirá na escolta e proteção de meios navais para 
abastecimento dos territórios insulares, mantendo as linhas de comuni-
cações marítimas, e do controle da área marítima que forneça proteção 
às bases continentais e às regiões de interesse para o esforço militar. 

Contra forças navais oponentes de poder de combate bastante su-
perior, apenas a tarefa de negação do uso do mar poderia ser conduzi-
da nesta camada intermediária, como forma de dissuadir o adversário 
quanto ao posicionamento de meios para realizar projeção de poder 
sobre terra ou ameaçar as linhas de comunicação marítimas (LCM) que 
abastecem os territórios insulares. Neste caso, as ações de submari-
nos e aeronaves poderiam ainda ser combinadas com o lançamento de 
mísseis antinavio, baseados nas ilhas, caso disponíveis. No conflito das 
Malvinas, entre as ações desencadeadas pelas forças argentinas contra 
os navios ingleses, um míssel exocet MM-38, disparado de terra por um 
dispositivo improvisado pelas forças argentinas, neutralizou o destróier 
britânico Glamorgan a cerca de 33 km da costa, retirando-o de comba-
te (WOODWARD, 1992) e dissuadindo a aproximação de outros meios 
de apoio de fogo naval britânicos de terra.

Na terceira camada, a mais profunda, estaria organizada a defesa 
terrestre integrada dos territórios insulares, sob a responsabilidade 
de um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav). 
Sua entrada em combate significa que as forças estabelecidas nas ca-
madas mais externas não obtiveram o efeito desejado de suas ações, 
e a força naval foi destruída ou teve de se retirar para preservar sua 
integridade ou se reorganizar para uma posterior contraofensiva. A 
única tarefa do Poder Naval que poderia ser realizada na situação 
hipotética, caso ainda houvesse meios disponíveis para tal, seria a de 
negação do uso do mar.

No caso do arquipélago de Fernando de Noronha, provavelmen-
te, o GptOpFuzNav combateria contra uma força anfíbia que, segundo 
a doutrina vigente, procuraria obter e manter o domínio do espaço 
aéreo, enquanto os meios navais e aéreos ainda remanescentes 
(submarinos, aviação baseada em terra ou artilharia de costa) pro-
curariam infligir o máximo de danos à força naval adversária. Dadas 
as dimensões modestas das ilhas, as forças de fuzileiros navais re-
alizariam uma defesa de área com pouca profundidade, integrando 
seus sistemas orgânicos de defesa com meios navais, aeronavais e 
aéreos, bem como com minas lançadas no mar. Devido à vegetação 
baixa, às poucas dobras no terreno e às pequenas dimensões, os sis-
temas de defesa estabelecidos em terra possuem pouca possibilidade 
de dissimulação, sendo necessário o estabelecimento de posições 
fortificadas e subterrâneas que aumentem a capacidade de resistir a 
ataques aéreos e bombardeios navais por parte de forças oponentes 
que logrem atingir o perímetro mais interior do sistema de defesa. Os 
necessários trabalhos de organização do terreno e o estabelecimen-
to de efetivos e equipamentos militares em terra poderão impactar 
significativamente o frágil ecossistema das ilhas, o que provavelmente 
determinará a organização da defensiva apenas em caso concreto de 
ameaças à soberania deste território insular, na deflagração de uma 
crise político-estratégica. Isto implicaria em pouco tempo disponível 
para a construção de um sistema defensivo em terra, demandando 
emprego de meios de engenharia para prover a rapidez necessária. 
Como não é possível obter profundidade na área de defesa, os ele-
mentos de primeiro escalão não podem admitir a ultrapassagem de 
suas posições por forças de desembarque oponentes, o que determi-
na a construção de posições fortificadas tipo bunkers, com sistemas 
de túneis interligando as mesmas para possibilitar comunicação com 
as áreas de concentração das reservas, permitindo que sejam realiza-
dos contra-ataques. Paióis de munição e demais suprimentos, também 
subterrâneos, irão possibilitar maior duração da resistência.

Nos demais conjuntos de ilhas, os arquipélagos de Trindade e 
Martin Vaz e de São Pedro e São Paulo, dadas suas pequenas di-
mensões, características geográficas e seu isolamento, o oponente 
esperado, como dito anteriormente, provavelmente, seria constituí-
do por Forças de Operações Especiais. Para Trindade e Martin Vaz, 

Figura 3: Aplicação do Poder Naval em um sistema defensivo de camadas – é 
importante, também, notar que a defesa de ilhas oceânicas estará integrada 
à defesa de áreas estratégicas de nossa costa e das LCM que ligam as ilhas 
a bases continentais
Fonte: o autor (2016)
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um GptOpFuzNav poderia ser estabelecido em terra para organizar 
um sistema defensivo, também com foco em posições fortificadas e 
pouca profundidade. Entretanto, o sistema deverá estar preparado 
para combater tropas de operações especiais, com grande capa-
cidade de infiltrar-se e realizar ações furtivas, porém de pequeno 
efetivo e baixa capacidade de resistência a contra-ataques.

Por fim, não podemos deixar de fazer menção à tarefa do Poder 
Naval: projeção do poder sobre terra. Dentro do sistema defensivo 
proposto, tão importante quanto manter uma força para proteção 
imediata das nossas ilhas oceânicas, na iminência de uma crise 
político-estratégica, é manter Forças Anfíbias em reserva para pos-
sibilitar uma contraofensiva para a retomada de territórios eventu-
almente capturados. Relembrando novamente o conflito no Atlântico 
Sul de 1982, o desfecho final, com a manutenção da posse do ar-
quipélago pela Grã-Bretanha, só foi possível, em uma análise estra-
tégica, pelo fato dos ingleses possuírem Forças Anfíbias com tropas 
especializadas em desembarcar e conquistar territórios ocupados 
pelo inimigo. Desta forma, considerando a dificuldade em realizar-se 
uma adequada defesa terrestre de nossos principais arquipélagos, 
devido ao desgaste causado pela manutenção prolongada de for-
ças navais no mar dedicando-se ao controle de áreas marítimas, às 
dimensões reduzidas e características geográficas do terreno, que 
dificultam a manutenção de grandes efetivos e sofisticados sistemas 
defensivos em terra, é essencial a manutenção de nossa capacidade 
anfíbia. Uma estratégia de defesa que combine o desgaste do inimi-
go, por meio da tarefa de negação do uso do mar, com a manuten-
ção de uma força anfíbia balanceada em reserva, possibilitando uma 

eficiente contraofensiva para a retomada de territórios insulares 
invadidos, não pode ser descartada, de maneira a aumentar, com 
nosso Poder Naval, nossa capacidade de dissuasão.

Conclusão

A defesa de nossas ilhas oceânicas deve ser realizada de modo 
que o adversário seja pressionado em camadas concêntricas, se 
possível, desde suas bases (camada mais externa), passando por 
camadas intermediárias e tendo como núcleo os territórios insulares 
a serem defendidos. A Marinha do Brasil deve manter e desenvolver 
sua capacidade única de defesa de nossas ilhas oceânicas, onde po-
derá vir a exercer todas as tarefas previstas em sua Doutrina Básica, 
devendo negar o uso do mar ao inimigo, principalmente quando se 
tratar de uma força naval oponente com poder de combate bastante 
superior; controlar a área marítima em torno das Ilhas a defender; 
e ficar em condições de projetar poder sobre terra por meio de um 
ataque anfíbio para retomar território insular eventualmente ocupa-
do pelo inimigo. Desta forma, estará contribuindo para garantir a so-
berania, o patrimônio nacional e a integridade territorial de nossas 
ilhas oceânicas, conforme previsto na Política Nacional de Defesa. 
A história mostra, entretanto, que mesmo sistemas defensivos com 
grandes efetivos, armamento diversificado e posições subterrâneas 
fortemente estabelecidas, como os montados pelas forças japonesas 
nas Ilhas Marianas e em Iwo Jima, ou mesmo pela Alemanha Nazista 
na região francesa da Normandia, não podem resistir combatendo 
isoladamente, ou seja, sem o devido apoio aéreo e naval. Estes são 
fundamentais para desgastar os meios de superfície inimigos, afun-
dando seus suprimentos e reservas e limitando o esforço das forças 
de desembarque em terra. Na guerra moderna, nenhuma força de 
defesa logrou repelir um ataque anfíbio sem o desgaste prévio das 
forças atacantes e sem o apoio adequado a seu sistema de defesa 
organizado em terra. Tropas isoladas poderão resistir por algum 
tempo, mas apenas até que seus suprimentos acabem ou que seu 
efetivo seja reduzido por uma força-tarefa anfíbia de poder de com-
bate superior. Desta forma, para cumprir com eficiência seu papel, 
tal como previsto na Estratégia Nacional de Defesa, a Marinha ne-
cessita trabalhar em conjunto com as demais forças, principalmente 
com meios aéreos baseados em terra, e integrar suas capacidades 
para desempenhar eficientemente todas as tarefas do Poder Naval 
previstas, organizando a Defesa em uma estratégia de camadas, 
em que as tropas de Fuzileiros Navais ocuparão o perímetro mais 
interno, como último bastião, mantendo o terreno e, se necessário, 
fornecendo tempo para a retomada da iniciativa.

Figura 4: Concepção artística: um míssil Exocet MM38 lançado de terra por 
um dispositivo adaptado atingiu o HMS Glamorgan a cerca de 33 km da costa 
Fonte: Sítio Poder Naval (https://www.naval.com.br/blog/2012/04/19/
operacao-uka-uka-parte-2/)
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Engagement: 
uma estratégia de defesa
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Introdução

Figura 1: Espectro das Operações Militares
Fonte: Sítio SlideShare (http://www.slideshare.

net/robbinlaird/the-role-of-jhsv-
and-lcs-in-the-seabase)
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Todos os anos, Oficiais e Praças de diversas partes do mundo 
deixam seus países para realizarem cursos e estágios e participa-
rem de simpósios e conferências. Tropas atravessam fronteiras para 
participarem de adestramentos e exercícios tanto binacionais quanto 
multinacionais. Equipes especializadas prestam assessoria na forma-
ção e profissionalização das Forças Armadas de países cujas institui-
ções ainda estão se consolidando. Em regiões carentes ou atingidas 
por calamidades, aviões e navios militares desembarcam água e man-
timentos, navios-hospitais e hospitais de campanha prestam auxílio 
médico, enquanto unidades de engenharia auxiliam na construção/
reconstrução da infraestrutura básica. 

As Forças Armadas de um país são instrumentos do poder na-
cional e podem ser empregadas em uma grande variedade de ati-
vidades, tarefas, missões e operações, que variam em propósito, 
escala, risco e intensidade de combate. Essa diversidade de ações é 
conhecida como o Espectro das Operações Militares1, que pode ser 
representado pelo gráfico (ver Figura 1).

A doutrina norte-americana agrupa as operações militares exis-
tentes nesse espectro em três grandes áreas (ESTADOS UNIDOS, 
2010): Engajamento Militar, Cooperação em Segurança e Dissuasão; 
Resposta a Crises e Operações Limitadas de Contingenciamento; e 
Grandes Operações e Campanhas.

Segundo o manual de operações conjuntas do 
Department of  Defense (DOD) dos Estados Unidos da América 
(ESTADOS UNIDOS, 2011), as ações que não são caracterizadas 
como Operações Limitadas de Contingenciamento e Grandes Ope-
rações ou Campanhas acontecem sob o título geral de Engajement. 
Neste artigo, o termo Engajamento será empregado para abordar 
as atividades desenvolvidas sob o enquadramento do Engajamento 
Militar e da Cooperação em Segurança.

Engajamentos são conduzidos na zona comum entre a diplomacia 
e a defesa. Eles ocorrem de maneira contínua e concomitantemente 
com outras operações em andamento e, normalmente, envolvem a 
combinação de forças e capacidades militares integradas a esforços 
de parceiros internacionais. Nesse contexto, todas as atividades cita-
das no início deste texto, e muitas outras que envolvem o relaciona-
mento entre Forças Armadas de dois ou mais países, em tempos de 
paz ou crise, estão inseridas no conceito de Engajamento.

1 Do termo original Range of  Military Operations (ROMO), tradução livre 
do autor.
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Este artigo tem como propósito proporcionar uma melhor com-
preensão sobre esse assunto e sua importância na estratégia de 
defesa de um país, por meio da conceituação teórica do tema e pela 
exemplificação do seu emprego pelos Estados Unidos da América 
(EUA), particularmente pelo United States Marine Corps (USMC).

Conceituação teórica
O engajamento militar e a cooperação em segurança englobam 

um amplo espectro de ações em que o instrumento militar do poder 
nacional é empregado para apoiar outras agências governamentais 
e cooperar com organizações internacionais e outros países para 
proteger e ampliar interesses da segurança nacional, evitar conflitos 
e criar condições para futuras operações de contingenciamento. O 
uso de capacidades conjuntas nas atividades de Engajamento ajuda 
a moldar o ambiente operacional e mantém as tensões entre nações 
ou outros atores abaixo do limiar de conflitos armados.

Engajamento militar é o contato e a interação rotineiros en-
tre indivíduos ou elementos das Forças Armadas de um país com 
aqueles das Forças Armadas de outros países ou com autoridades e 
agências civis, domésticas e estrangeiras, para construir confiança, 
compartilhar informações, coordenar atividades mútuas e manter 
influência. O engajamento militar ocorre como parte da cooperação 
em segurança, mas também se estende à interação com autoridades 
civis domésticas. O apoio ao engajamento militar pode incluir mis-
sões em áreas específicas como assuntos religiosos e assistência 
médica (ESTADOS UNIDOS, 2011).

Cooperação em segurança envolve todas as interações de orga-
nizações militares com organizações de segurança e defesa estran-
geiras para construir relações no campo da defesa que promovam 
os interesses específicos de um país; desenvolvam nos países alia-
dos capacidades para a defesa interna e externa e para a partici-
pação em operações multinacionais; e facilitem o acesso às nações 
hospedeiras2 em tempos de paz e de contingenciamento (ESTADOS 
UNIDOS, 2011). A cooperação em segurança é um elemento-chave 
das chamadas Shaping Operations3, em que o comandante de uma 
força molda sua área de responsabilidade pelo emprego contínuo 
de forças militares para complementar e reforçar outros instrumen-
tos do poder nacional. Idealmente, as atividades de cooperação em 
segurança diminuem as causas de uma potencial crise antes que a 
situação se deteriore e requeira uma intervenção militar coercitiva.  

Engajamento no contexto do Planejamento 
Estratégico dos EUA

Pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido interesse 
dos EUA garantir a segurança americana pela redução das ameaças 
externas e pelo encorajamento de um sistema de comércio global 
para promover a prosperidade americana e criar a interdependência 
global. A antiga Secretária de Estado Condoleezza Rice disse: “[...] 
é claro que gerenciar os problemas de estados falidos e espaços 

1 Do termo em inglês host nation (HN), que se refere à nação que recebe 
as forças e/ou suprimentos de nações aliadas, parceiros de coalizão e/ou 
organizações da OTAN a serem posicionados, operarem ou transitarem pelo 
seu território (tradução livre do autor).
2 Shaping Operations são aquelas executadas para moldar a percepção 
de aliados e adversários e influenciar seu comportamento com o intuito 
de ampliar a legitimidade internacional e ganhar cooperação multinacional 
(ESTADOS UNIDOS, 2011).

sem governo serão um aspecto da política externa dos EUA no futuro 
previsível, quer nós gostemos ou não.” (REVERON, 2010). Conse-
quentemente, preparações para a guerra estão dando lugar a ope-
rações militares que focam em assistência humanitária, operações de 
estabilidade e cooperação em segurança.

A Estratégia de Segurança Nacional dos EUA estabelece uma 
abordagem estratégica para a segurança nacional que foca na pre-
venção de conflitos pelo estabelecimento e manutenção de relações 
com forças de segurança de nações parceiras, provendo-as com 
equipamento, treinamento, educação e assistência que elas necessi-
tam para tornarem-se mais capazes de proverem sua própria segu-
rança, defenderem seus territórios e populações, contribuirem para a 
segurança regional e, quando necessário, participarem de operações 
coordenadas (ESTADOS UNIDOS, 2015). Além de aumentarem a influ-
ência dos EUA por meio de engajamentos militares, as lideranças civis 
e militares reconhecem que é muito mais efetivo prevenir a falência 
de um Estado do que lidar com suas consequências.

A Estratégia Militar Nacional estabeleceu como um de seus 
objetivos fortalecer sua rede global de aliados e parceiros (ESTADOS 
UNIDOS, 2015). Para atingir esse objetivo, os EUA irão preservar 
suas alianças, expandir suas parcerias, manter uma presença glo-
bal estabilizadora e conduzir treinamentos, exercícios, atividades de 
cooperação em segurança e engajamentos militares. O documento 
cita, ainda, que as atividades de cooperação em segurança são o 
foco dos esforços para promover uma presença estabilizadora em 
teatros avançados. Exemplo disso é o fato dos EUA possuírem repre-
sentações militares em mais de 150 países para treinar, orientar e 
profissionalizar suas Forças Armadas, além de receberem alunos de 
mais de 162 países em seus centros de instrução e adestramento.

A execução de atividades de Engajamento como parcela intrín-
seca da estratégia de defesa norte-america consta, ainda, de vários 
outros documentos, que vão do nível estratégico ao operacional e 
envolvem tanto o Departament of  Defense quanto o Department of  
State. As orientações contidas nesses documentos são extraídas e 
consolidadas no Plano de Campanha do Teatro, que é o plano de 
cooperação em segurança para uma determinada área de respon-
sabilidade (GILEWITCH, 2013).

O USMC e as Atividades de Engajamento
Enquanto nação marítima com interesses globais, os EUA devem 

ser capazes de estender seu controle, projetando influência e poder a 
partir do mar (ESTADOS UNIDOS, 2011). Dessa forma, a importância 
de manter a interoperabilidade com aliados e a coordenação efetiva 
com parceiros não pode ser exagerada. O imperativo de construir e 
manter parcerias que contribuam significativamente para a seguran-
ça, dissuasão e eficiência em combate vem em um momento em que 
a sensibilidade à manutenção de bases norte-americanas no exterior 
está crescendo, e o número total de forças norte-americanas estacio-
nadas em solo estrangeiro é muito menor do que durante a Guerra 
Fria (REVERON, 2010).

Nesse contexto, a presença de forças avançadas baseadas no 
mar provê a oportunidade de conduzir atividades de cooperação 
com aliados e um conjunto crescente de parceiros internacionais, 
enquanto minimiza os impactos políticos, econômicos, culturais e 
sociais, algumas vezes associados à presença de tropas baseadas 
no exterior. Como parte do Poder Naval, o USMC é essencialmente 
projetado para ser empregado, apoiado e sustentado no mar e a 
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partir dele (ESTADOS UNIDOS, 2010). Tais características conferem 
ao USMC uma aptidão particular para realizar o engajamento militar.

O USMC tem mantido sua presença avançada pelo emprego do 
conjugado anfíbio, proporcionado pelos Amphibious Ready Groups4/
Marine Expeditionary Units5 (ARG/MEU) e, mais recentemente, pelo 
estabelecimento de suas Special Purpose Marine Air-Ground Task 
Force6 (SPMAGTAF). A combinação de forças embarcadas e em bases 
avançadas é uma maneira singularmente adaptável de manter uma 
presença militar global, enquanto respeitando a soberania de outras 
nações. Dessa forma, o USMC tem conseguido engajar com um am-
plo conjunto de parceiros de modo a construir capacidades, forjar 
relacionamentos sólidos através de barreiras culturais e promover 
acesso diplomático (ESTADOS UNIDOS, 2010). Tais engajamentos 
consistem, normalmente, em instruções, treinamentos e exercícios 
bilaterais, de curta duração, a bordo e em terra. Ao mesmo tempo, 
essas tropas permanecem preparadas para responder a crises, tanto 
naturais quanto causadas pelo homem, e a projetar poder, tanto soft 
quanto hard, no mar e a partir dele.

Em função disso, a demanda dos grandes comandos militares re-
gionais pela disponibilização de forças do USMC tem excedido a capa-
cidade atual e planejada de emprego das ARG/MEU. Em decorrência, 
o USMC tem buscado desenvolver novas maneiras de aumentar seu 
engajamento avançado. Aumentar a presença de Marines a bordo de 
outras plataformas da Marinha e da Guarda-Costeira, além dos navios 
anfíbios; o emprego de equipes de treinamento, assessoria e avalia-
ção nas SPMAGTAF; e o envio de equipes móveis de treinamento são 
algumas das alternativas que vem sendo empregadas.

No seu mais recente documento estratégico, Expeditionary Force 
21 (EF 21), o USMC prevê que o ambiente de segurança atual e fu-
turo requerem a reformulação da força para fazer frente à crescente 
demanda por atividades de cooperação em segurança e ao foco em 
resposta a crises. Essa reformulação inclui o aumento da presença 
avançada, o desenvolvido de doutrinas e de novos meios que facili-
tem a desagregação das MEU, ampliando sua capacidade de realizar 
engajamentos simultâneos. A EF 21 prevê, ainda, a ampliação do em-
prego das SPMAGTAF, que irão assumir um papel ainda maior nas res-
postas a crises e gerarão maior capacidade de presença avançada. 

4 Força-Tarefa composta por meios navais anfíbios capazes de apoiar o 
emprego de uma Marine Expeditionary Unit.
5 Grupamento Operativo cujo Componente de Combate Terrestre é nucleado 
em um elemento valor batalhão.
6 Grupamento Operativo cujo Componente de Combate Terrestre é nucleado 
em um elemento cujo valor pode variar de uma companhia a um batalhão. 
Foram desenvolvidos para suprir a carência de meios navais anfíbios, sendo 
baseados em terra.

Conclusão
Em um cenário internacional cada vez mais incerto, a conflagra-

ção de conflitos étnicos e religiosos, a falência de Estados, a ocor-
rência de desastres naturais, as disputas econômicas e os delitos 
transnacionais, entre outros fatores, têm gerado grande instabilidade 
política, social e econômica, que se estende muito além das regiões 
afetadas. Para fazer frente a esse panorama, os EUA têm buscado 
pautar sua estratégia de defesa em medidas preventivas. No campo 
militar, essas medidas são desenvolvidas por meio de Engajamentos, 
atividades que procuram estabelecer relações e criar condições de 
interoperabilidade com parceiros capazes de prover sua própria se-
gurança e de contribuir para a estabilidade regional e global.

Nesse contexto, o USMC tem se mostrado uma ferramenta ex-
tremamente efetiva na implementação de Engajamentos. O empre-
go das MEU e das SPMAGTAF expande as possibilidades e amplia 
o alcance para a realização de atividades de cooperação em segu-
rança. O aumento da presença de tropas nos demais navios da US 
Navy e da US Coast Guard proporcionará flexibilidade ainda maior 
aos grandes comandos militares regionais.

Traçando um paralelo entre o Brasil e os EUA, a adoção de 
uma estratégia de Engajamentos com países do nosso entorno es-
tratégico contribuiria para a defesa do território e a proteção dos 
recursos naturais existentes na Amazônia Azul. É fato que as For-
ças Armadas brasileiras já executam atividades que se enquadram 
nas definições de engajamento militar e cooperação de segurança. 
É fato, também, que as restrições orçamentárias limitam o escopo 
e a amplitude dessas atividades. Falta, porém, o desenvolvimento 
desses Engajamentos como um elemento intrínseco da estratégia 
de defesa. Atualmente, das 23 Diretrizes da Estratégia Nacional de 
Defesa, apenas uma promove a interação com outros países (“Esti-
mular a Integração da América do Sul”).

A exemplo do USMC, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) tam-
bém tem a capacidade de atuar na vanguarda desses Engajamentos, 
graças a seu caráter expedicionário. Oportunidades de emprego de 
destacamentos de Fuzileiros Navais embarcados nos navios da Ma-
rinha do Brasil em comissão no exterior poderiam ser ampliadas, de 
modo a possibilitar a realização de atividades junto às tropas dos 
países visitados. Além disso, poderiam ser ampliadas as parcerias 
para a manutenção de intercâmbios, na área operativa e de ensino, 
a constituição de Grupos de Apoio Técnico e a participação tanto 
em adestramentos e exercícios binacionais quanto multinacionais, 
particularmente em países da América do Sul e África Ocidental.
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“Rumo ao mar e cada vez mais poder.”
 (Barão do Rio Branco)

As ilhas oceânicas do 
Atlântico Sul e sua defesa

CMG (RM1-FN) Jeferson Barbosa Ramos
jeferson@cddcfn.mar.mil.br

Introdução
Um grupo de renomados pesquisadores das áreas de política e 

estratégia, defesa, relações internacionais, ciência política e econo-
mia constituíram um fórum de debates, a fim de discutir e apresentar 
estudos prospectivos sobre a Defesa Nacional, tendo como base a 
Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa 
(END). A pauta envolveu uma ampla temática, destacando-se os te-
mas alusivos ao espectro do Poder Naval. O estudo em questão foi 
compilado no livro “Amazônia e Atlântico Sul: Desafios e Perspectivas 
para a Defesa no Brasil”.1 

Nesse sentido, o presente artigo trata-se de um excerto analí-
tico, dessa obra propedêutica, remissivo à Doutrina Básica da Mari-
nha (DBM), tendo como propósito: suscitar no leitor diversas refle-
xões sobre o assunto “Ilhas Oceânicas” em sua dimensão do Poder 
Naval/Marítimo e nas tratativas da Consciência Situacional Marítima 
pertinente à Amazônia Azul. 

Inicialmente, o artigo versará sobre aspectos do âmbito geo-
político, para que se possa contextualizar o tema de forma sistê-
mica, facilitando o processo de intertextualidade entre os preceitos 
doutrinários (DBM) versus os aspectos geoestratégicos do Estudo 
Prospectivo. Em seguida, promoverá uma dialética que tenha como 
propósito trazer à baila o Ambiente Marítimo no qual se inserem as 
Ilhas Oceânicas do Atlântico Sul e a sua Defesa em última análise. 

1 Amazônia e Atlântico Sul: Desafios e Perspectivas para a Defesa no Brasil. 
Organizadores: Gilberto Fernando Gheller, Selma Lúcia de Moura Gonzales, 
Laerte Peotta de Melo, Brasília: IPEA: NEP, 2015.

Aspectos Geopolíticos/Geoestratégicos
As ilhas oceânicas brasileiras

As ilhas oceânicas do Brasil são: arquipélago de Fernando de 
Noronha, ilhas de Trindade e Martim Vaz, rochedo de São Pedro e 
São Paulo e atol das Rocas. 

Pertencente ao estado de Pernambuco, o arquipélago de Fernan-
do de Noronha, localizado a 545 km de Recife, é constituído por 21 
ilhas de origem vulcânica que, juntas, totalizam uma área de 26 km². 

Figura 1: Fernando de Noronha, Baía do Sancho
Fonte: Sítio Wikipédia
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O ponto mais alto do arquipélago é o Morro do Pico, com 323 m de 
altura. Esse arquipélago é o mais extenso, contando com aproximada-
mente 3.000 habitantes, reunidos em Vila dos Remédios. Fernando de 
Noronha foi, por muito tempo (1942-1987), território federal ligado 
às Forças Armadas, mas, com a Constituição de 1988, foi reincorpora-
do ao estado de Pernambuco, como distrito estadual. Há alguns anos, 
o turismo vem sendo explorado mais intensamente no arquipélago 
que, ao lado da pesca, é a principal atividade econômica. Lá se localiza 
um dos mais espetaculares pontos para a observação de golfinhos do 
planeta, a enseada da Praia do Sancho.

Situado a 180 milhas da costa, o arquipélago possui um aero-
porto que pode ser transformado em base aérea, além de ser uma 
possível área de apoio logístico para as forças navais que cruzam 
ao sul da rota atlântica. Fernando de Noronha detém elevado valor 
estratégico, militar e econômico, e a instalação de uma base militar 
seria um ponto de interesse estratégico (FARIA, 2011 apud NEVES, 
2015, p. 251, grifo nosso).

Trindade e Martim Vaz, localizadas a 1.100 km, aproximadamen-
te, da costa do Espírito Santo, são constituídas por uma ilha maior 
cognominada Trindade, com 8,2 km², e por um grupo de 5 ilhotas, a 
50 km a leste de Trindade, conhecidas como Martim Vaz. Na ilha de 
Trindade situa-se uma estação meteorológica da Marinha do Brasil.

A ilha de Trindade, junto com Martim Vaz, forma um arquipélago 
de origem vulcânica, localizado a 1.167 km do litoral do Espírito Santo 
e distante apenas 2.400 km da África. É lá que o Brasil começa e onde 
o sol nasce primeiro, pois constitui a porção mais oriental do país.

Supervisionada pela Marinha do Brasil, possui uma rica biodiver-
sidade: tartarugas marinhas são preservadas e espécies endêmicas 
de plantas ainda sobrevivem por lá. O arquipélago pertence a uma 
cadeia de montanhas submarinas do Atlântico Sul e, mesmo sendo 
tão pequeno, possui atrações naturais diversificadas: são 12 praias, 
a maioria formada por solo de pedra e corais, e cada enseada possui 
características diferentes, seja em relação à vegetação, seja em rela-
ção ao solo ou devido ao relevo. 

No final do século XVI e início do XVII, a ilha de Trindade passou 
a ser uma alternativa de navegação, a partir do Brasil em direção a 
Portugal, para demandar a Rota do Cabo, constituindo um dos pon-
tos do triângulo geoestratégico formado por Fernando de Noronha, 
Trindade e o Arquipélago das Malvinas, sendo que este último ocupa 
posição estratégica no controle da passagem do Atlântico-Pacífico.

Os Penedos de São Pedro e São Paulo pertencem ao estado de 
Pernambuco e estão situados a cerca de 1.000 km da costa do Rio 
Grande do Norte. Os penedos formam um pequeno arquipélago, no 
qual se destacam cinco rochedos maiores e uma dezena de outros 
menores. Sem água potável ou qualquer vegetação, são habitados 
apenas por aves marinhas, que lá procriam e deixam espessa camada 
de guano (acumulação de fosfato de cálcio resultante do excremento 
das aves marinhas).

Figura 2: Fernando de Noronha, Morro do Pico
Fonte: Sítio Wikipédia

Figuras 3 e 4: Trindade e Martim Vaz
Fonte: Sítio Google + (plus.google.com/+Brazilian91/posts)

Figura 5: Penedos de São Pedro e São Paulo
Fonte: Sítio AstroPT (www.astropt.org/2012/10/14/onde-no-mundo-lusofono-
desafio-4/)



54

O Atol das Rocas é um pequeno recife elíptico, situado a 145 km 
de Fernando de Noronha. Com uma área de cerca de 7,5 km² e altitu-
de média de 3 m acima do nível oceânico, é o único atol no Atlântico 
Sul. Sem água potável e com uma rala cobertura vegetal, a ilha não 
é habitada, ainda que abrigue um farol automático para orientar a 
navegação. O local é um refúgio para uma enorme variedade de aves 
marinhas que povoam todos os espaços da ilha, o que fez com que, 
a partir de 1979, o Atol das Rocas fosse transformado na primeira 
unidade de conservação marinha criada no Brasil.

O arquipélago de Abrolhos, situado a 80 km do estado da Bahia, 
é formado por cinco pequenas ilhas, que compõem o primeiro parque 
nacional marítimo. Possui grande quantidade e variedade de corais e 
é habitado por cabras e aves marinhas. Sua população – de menos 
de 20 pessoas – dedica-se à manutenção e ao funcionamento do 
farol, fundamental para a navegação aérea e marítima da região.

O corredor de ilhas britânicas no Atlântico Sul
Existe ainda um cordão de ilhas oceânicas que permite à 

Grã-Bretanha (GB) controlar militarmente as rotas de navegação no 
Atlântico Sul, como também dispor de bases de apoio a operações 
navais em situações de conflito armado. Nesse ambiente, Ascensão 

é uma ilha com 91 km2 de área, que serve de base militar para a GB 
e os Estados Unidos da América (EUA). Por seu turno, Santa Helena 
(122 km2) e Tristão da Cunha (207 km2) – pouco povoadas – têm 
menos vocação militarista, em razão dos seus aspectos geográficos. 

Nesse corredor geoestratégico, merecem destaque as ilhas 
Malvinas/Falklands, onde se encontram estacionados, permanente-
mente, navios-patrulha e navios-escolta britânicos e, eventualmente, 
um submarino da Royal Navy.

As ilhas oceânicas britânicas possuem valor estratégico devi-
do aos recursos naturais, em razão do controle que podem exer-
cer sobre as Linhas de Comunicações Marítimas (LCM) no Oceano 
Atlântico. Soma-se a isso o fato de que as ilhas oceânicas britânicas 
possuem potencial econômico no tocante a recursos vivos da zona 
exclusiva econômica, como também à exploração e explotação das 
respectivas plataformas continentais.

 Desta feita, o panorama desenhado ao longo do cordão de ilhas 
oceânicas britânicas, como também das ilhas oceânicas brasileiras, 
torna essa região uma área de interesse estratégico, requerendo 
ações de projeção de poder nos âmbitos da diplomacia militar, da 
dissuasão e da cooperação regional. Trata-se, portanto, de um es-
paço onde surgem – ou ressurgem – contendas territoriais e dis-
putas supranacionais, como, por exemplo, o conflito em torno das 
Ilhas Malvinas e das Ilhas Atlânticas de Geórgia e Sandwich do Sul.

O ambiente marítimo do Atlântico / Amazônia Azul

Na visão do professor Pio Penna Filho2, apresentada na coletâ-
nea Amazônia e Atlântico Sul: Desafios Perspectivas para a Defesa 
no Brasil, o cenário do Atlântico Sul tem a seguinte concepção sob 
o prisma geoestratégico:

O Atlântico Sul, ou Amazônia Azul, é uma área estratégica do 
entorno brasileiro. Nesta região o país possui 7.941 km de 
fronteira, por onde transitam cerca de 95% do seu comércio 
externo. Essa área também é detentora de diversos recursos 
naturais, alguns dos quais essenciais para o Brasil, como as 

2  Penna, Pio: professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade 
de Brasília (IREL-UnB), pesquisador do Núcleo de Estudos Prospectivos do 
Centro de Estudos Estratégicos do Exército (CEEEx) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Figura 7: Arquipélago de Abrolhos/Ilha Redonda
Fonte: Sítio Wikimedia Commons (commons.wikimedia.org/wiki/)

Figura 6: Atol das Rocas
Fonte: Sítio AstroPT (www.astropt.org/2012/10/14/onde-no-mundo-lusofono-
desafio-4/)

Figura 8: Cordão de Ilhas Britânicas
Fonte: Gheller; Gonzales; Mello (2015)
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gigantescas reservas de petróleo, seja do pré-sal, seja da ex-
ploração de outras bacias, além, é claro, de outros recursos 
naturais. (PENNA FILHO, 2015, p.149).

Nesse viés de pensamento, a DBM dá contornos ao Ambiente 
Marítimo, definindo esse espaço geoestratégico como: 

[...] um teatro tridimensional, onde as forças navais devem 
ser capazes de operar na superfície do mar, no espaço aéreo 
sobrejacente e na massa líquida subjacente [...] Nesses ter-
mos, a natureza do Ambiente Marítimo afeta a guerra naval 
em todas as suas facetas: o esclarecimento, a classificação e 
o lançamento das armas. A presença de navios neutros, mo-
tivada pela liberdade de navegação, dificulta sobremaneira a 
compilação do quadro tático no que tange à identificação e à 
designação dos alvos [...] (BRASIL, 2014, p.18).

Nesse sentido, pode-se depreender que o Poder Naval se po-
siciona como componente precípuo da expressão militar do Poder 
Nacional e, ao mesmo tempo, como integrante do Poder Marítimo, 
visando a contribuir para a conquista e manutenção de Objetivos 
Fundamentais identificados na PND e na END, e em sintonia com o 
Plano Estratégico da Marinha (PEM), que neste caso se materia-
liza na defesa e manutenção da área estratégica estatuída como 
“Amazônia Azul”.

Dessa forma, o Brasil elegeu como entorno estratégico: 

[...] um espaço que extrapola o continente sul-americano. 
Nele, apesar de suas carências nos setores mencionados, pre-
tende garantir a própria defesa contra ameaças concretas ou 
potenciais e projetar poder de modo a aumentar a presença e 
influência internacional. No entorno, existem espaços de alto 
valor estratégico atraindo a presença de potências tradicionais 
e emergentes, em virtude da importância geoestratégica de 
inúmeras áreas sob o ponto de vista militar. A presença e a 
influência de potências alienígenas, [...] para impor seus in-
teresses, têm reflexos para a defesa e projeção do Brasil [...] 
(PAIVA, 2014, p. 186).

De acordo com os preceitos da DBM, a garantia da própria 
defesa pode ser concretizada pela Projeção do Poder Naval que 
significa lato sensu: 

 [...] a transposição da influência do Poder Naval sobre áreas 
de interesse, sejam elas terrestres ou marítimas, abrangendo 
um amplo espectro de atividades, que incluem, desde a pre-
sença de forças, até a realização de operações navais. Esta 
tarefa tem um importante subconjunto que trata da transpo-
sição da influência sobre áreas terrestres, envolvendo tipica-
mente operações de ataque, operações anfíbias e operações 
especiais. O Poder Naval ao dispor de uma força de caráter 
expedicionário [...] assegura sua capacidade de projeção de 
poder. Esse caráter expedicionário permite o emprego tempes-
tivo de força (...) para cumprir a missão por tempo limitado em 
uma área operacional distante de suas bases terrestres [...] 
(BRASIL, 2014, p. 25). 

 [...] A projeção de poder sobre terra pode contribuir com as 
demais Tarefas Básicas do Poder Naval e ter um ou mais dos 

seguintes efeitos desejados, dentre outros: destruição ou neu-
tralização de objetivos importantes; conquista de área insular 
de interesse; destruição ou neutralização de forças navais ini-
migas em suas bases, ou os seus pontos de apoio logístico 
[...] (BRASIL, 2014, p 25).

Nesse ambiente, o Poder Naval estabelece uma postura doutri-
nária de explorar as suas características de mobilidade, de perma-
nência, de versatilidade e de flexibilidade para ser empregado em um 
largo espectro de atividades, tais como: atuar no mar e projetar-se 
sobre terra; exercer ameaça além do horizonte; e prescindir durante 
tempo ponderável de linhas logísticas longas e vulneráveis – atribu-
tos que podem ser perfeitamente aplicáveis às ilhas oceânicas do 
Atlântico, instrumentando promontórios, bases navais, aeródromos, 
estações meteorológicas e de vigilância, postos avançados logísticos.

A Tese da Triangulação Insular no Atlântico Sul
Segundo a professora Theresinha de Castro3, essa tese iden-

tifica três triângulos geoestratégicos na região do Atlântico Sul. O 
primeiro deles, formado pelas ilhas Ascensão, Santa Helena e Tristão 
da Cunha, como demonstra o mapa a seguir, serve de trampolim 
para América do Sul e, de outro lado, serve de apoio para a Rota 
do Cabo. O segundo triângulo é formado pelo arquipélago Fernando 
de Noronha, Ilha Trindade e o Arquipélago das Malvinas/Falklands, 
que constituem postos avançados para a guarda e a integridade da 
costa atlântica formatada pelos territórios pertencentes ao Brasil, à 
Argentina e ao Uruguai – apoio para a Rota de Magalhães. O terceiro 
triângulo, formado pelas ilhas periantárticas de Shetlands, Geórgias, 
Cough, Sandwich do Sul, Orcadas do Sul, sustenta a posse de um 
cinturão de ilhas britânicas no Atlântico Sul, conferindo uma vantagem 
estratégica para aquela potência internacional.

3 Therezinha de Castro: A Tese da Triangulação no Atlântico Sul é de sua 
autoria. Durante trinta anos, atuou no campo científico da geografia, da 
geopolítica e da história. Formada pela Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, continuou a sua carreira como professora de história 
e geografia no Colégio Pedro II e, simultaneamente, no Conselho Nacional de 
Geografia, onde colaborou na elaboração do Atlas de Relações Internacionais. 
(Castro, 1999, p. 180; Centro de Estudos em Políticas Estratégicas, 2000).

Figura 9: Tese da Triangulação Insular no Atlântico Sul
Fonte: Gheller; Gonzales; Mello (2015)
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A antítese à triangulação insular britânica é sustentada pela pos-
tura da Marinha do Brasil que se consolida na compreensão de tudo 
que se associa ao Ambiente Marítimo – considerado neste artigo –, 
e que possa causar fricção e conflitos de interesses no entorno es-
tratégico, gerando, como consequência, instabilidade nos campos da 
economia, do meio ambiente, da segurança e da Defesa Nacional. 
Tal postura trata-se da percepção das ameaças e oportunidades 
advindas de estruturas supranacionais que possam afetar as LCM no 
Atlântico Sul; tudo isso, traduz-se em uma expressão de valor, qual 
seja: “Consciência Situacional Marítima (CSM)” (BRASIL, 2014, p. 19). 

A Consciência Situacional Marítima
O propósito da CSM é possibilitar às autoridades decisórias, 
após pertinente análise do ambiente marítimo supracitado, 
a identificação das possíveis ameaças, permitindo a adoção 
de ações preventivas e/ou repressivas. Ainda, a ampliação da 
CSM sobre o entorno estratégico brasileiro confere profundi-
dade à Defesa, a partir do momento que possibilita o moni-
toramento e o controle das ameaças o mais breve e distante 
possível [...]. A antecipação das ameaças, conjugada com a 
mobilidade e presença do Poder Naval brasileiro, possibilitará 
a defesa das AJB. (BRASIL, 2014, p 19). 

Nessa linha de pensamento, corroborando as premissas da DBM, 
associada às necessidades de controle do Atlântico Sul, cresce de 
importância a consolidação de Projetos Estratégicos Estruturantes 

– conforme indica a Figura 10 –, cujo arquétipo se concretiza no Sis-
tema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAZ), que tem como 
finalidade precípua ampliar o monitoramento das AJB e das regiões 
de busca e salvamento sob responsabilidade do Brasil.

Conclusão
Em síntese, o diálogo transversal proposto neste ar tigo eviden-

cia, à luz da DBM, como também do “Estudo Prospectivo” suprar-
refenciado, a importância das ilhas oceânicas brasileiras, no con-
texto da Política Nacional de Defesa, como polos de convergência 
e irradiação de interesses de toda ordem, sob todos os aspectos, 
sejam geopolíticos, sejam geoestratégicos, os quais perpassam por 
todas as expressões de Poder Nacional, tendo como fulcro a Defesa 
das Águas Jurisdicionais Brasileiras.

Por fim, as reflexões em torno do tema central, “Ilhas Oceânicas 
no Atlântico Sul e sua Defesa”, remetem ao leitor outra temática que 
aborda questões mais complexas das expressões do Poder Nacional, 
transitando pelos diversos segmentos do mundo político, científico, 
econômico, acadêmico, estratégico-doutrinário; das relações interna-
cionais ao poder militar, em que o assunto não se esgota por si só, 
trazendo, ao cerne da massa pensante da sociedade brasileira, a 
Consciência Situacional Marítima como elemento basilar para os inte-
resses da Defesa Nacional, convergindo esforços, em última análise, 
para a consecução dos Objetivos Fundamentais; neste particular, o 
controle e a manutenção da Amazônia Azul.

Figura 10: Projetos Estratégicos
Fonte: BRASIL (2014)

BRASIL. Marinha. Estado-Maior da Armada. EMA-305: Doutrina Básica da 
Marinha. Rio de Janeiro, 2014.

GHELLER, G.; GONZALES, S.; MELO, L. (Org.). Amazônia e Atlântico Sul: desa-
fios e perspectivas para a defesa no Brasil. Brasília: IPEA, 2015.

ILHAS Oceânicas do Brasil. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
ilhas_oceânicas_do_Brasil>. Acesso em 10 de agosto de 2015.

NEVES, André Luiz Varella. Atlântico Sul: projeção estratégica do Brasil para o 
século XXI. In: GHELLER, G.; GONZALES, S.; MELO, L. (Org.). Amazônia e Atlân-
tico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil. Brasília: IPEA, 2015.

PAIVA, Luiz Eduardo Rocha. O jogo do poder na faixa atlântica do entorno 
estratégico nacional e seus reflexos para a defesa e projeção do Brasil. 
In: GHELLER, G.; GONZALES, S.; MELO, L. (Org.). Amazônia e Atlântico Sul: 
desafios e perspectivas para a defesa no Brasil. Brasília: IPEA, 2015.

PENNA FILHO, Pio. Reflexões sobre o Brasil e os desafios do Atlântico Sul 
no início do século XXI. In: GHELLER, G.; GONZALES, S.; MELO, L. (Org.). 
Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil. 
Brasília: IPEA, 2015.

Referências



57

A relação simbiótica entre mídia, 
terrorismo e grandes eventos 
esportivos: a organização terrorista 
Estado Islâmico (EI/ISIS/ISIL) e os 
Jogos Olímpicos de 2016

CF (FN) Alexandre Arthur Cavalcanti Simioni
ale.sim@outlook.com

O CF (FN) Alexandre Arthur Cavalcanti Simioni serve atualmente no Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Go-
vernador (BFNIG), como Imediato. É oriundo de Escola Naval, cursou o Curso de Estado-Maior para Oficiais 
Intermediários (C-EMOI) da Escola de Guerra Naval e o Estágio de Preparação para Observador Militar e Oficial 
de Estado-Maior das Nações Unidas, já tendo servido no Batalhão de Comando e Controle, como Oficial de 
Operações e Comandante da Companhia de Comunicações; no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC), como Encarregado da Escola de Comunicações e Eletrônica e Chefe da Divisão de Trabalhos Acadêmicos 
do Centro de Estudos do Corpo de Fuzileiros Navais; na Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS), como 
Observador Militar; e na Organização das Nações Unidas, como Oficial de Treinamento Militar. Possui, também, 

os seguintes cursos: Mestrado em História Comparada, com ênfase em Relações Internacionais, Segurança e Defesa 
Nacional - Consórcio Pró-Defesa (MD, EGN, UFRJ, PUC), realizado em 2007-2008; Certificate in Terrorism Studies, pela 
University of  St Andrews, realizado em 2011-1012; e Leadership and Decision Making, pela Harvard University, realizado 
em 2015. Além disso, recentemente, foi condecorado com a Medalha-Prêmio da Revista Marítima Brasileira.

“O sucesso da operação terrorista depende quase que exclusivamente da quantidade de publicidade que recebe.”  

(Walter Laqueur)

Introdução
O presente artigo1 tem o propósito de apresentar algumas con-

siderações sobre a relação entre a mídia de massa2, o terrorismo 
e os grandes eventos esportivos, particularmente durante os Jogos 
Olímpicos a serem realizados no Brasil em 2016, aprofundando al-
gumas questões que, em tese, poderiam colocar o país sob a amea-
ça de terrorismo pela organização terrorista fundamentalista sunita 
Estado Islâmico (EI/ISIS/ISIL)3, por esta ser a organização mais bem 
estruturada e poderosa na atualidade. 

Experiências anteriores indicam que eventos esportivos dessa 
magnitude representam alvos de alto valor para organizações ter-
roristas, em face da publicidade instantânea e da escala global que 
estas competições proporcionam.

1 Este artigo é uma atualização, produzida pelo próprio autor, de “A relação 
simbiótica entre mídia, terrorismo e grandes eventos esportivos”, publicado 
na Revista Marítima Brasileira, 2º trimestre de 2012, Vol. 132 nº 04/06, p. 
171-187. Artigo concluído em 26 de setembro de 2015.
2 Para atingir o propósito deste artigo, considera-se que o termo mídia 
refere-se a todos os meios ou canais de informação, enquanto que o termo 
mídia de massa representa as emissoras de televisão, rádio e jornais 
(impressos ou digitais). 
3 Islamic State of  Iraq and Syria/Islamic State of  Iraq and the Levant.

No período de 05 a 21 de agosto de 2016, a cidade do Rio 
de Janeiro sediará a 31ª edição dos Jogos Olímpicos. Espera-se a 
presença de 10.500 atletas de 206 países, 3 mil oficiais de delega-
ções estrangeiras, 7,5 milhões de espectadores em seus 32 locais 
de competições e 25.000 jornalistas de todo o mundo. Portanto, em 
face da magnitude deste evento, verifica-se que uma das preocupa-
ções centrais das autoridades brasileiras está relacionada à seguran-
ça durante todo o período desta competição.

Figura 1: Ataques terroristas no mundo no período de 1970-2014
Fonte: START (2015)
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Apesar de tal índice não ter sido amplamente divulgado na mídia 
brasileira, somente no ano de 2013, o terrorismo fez mais de 22.000 
vítimas, em pouco mais de 11.500 ataques. Entre 01 de janeiro e 
30 de setembro de 2014, houve aproximadamente 13.000 ataques 
terroristas e mais de 31.000 pessoas perderam suas vidas em todo 
mundo (START, 2015).

Entre as organizações terroristas mais letais do mundo, des-
tacam-se: Estado Islâmico (EI/ISIS/ISIL), Boko Haram, Taliban, 
Al-Shabaab, Al Qaeda da Península Árabe, Tehriki-Taliban do Paquis-
tão e Jabhat al-Nusra. Destaca-se que, entre 2012 e 2014, somente 
o Estado Islâmico foi responsável por mais ataques do que qualquer 
outra organização terrorista, incluindo todos os Movimentos Associa-
dos à Al Qaeda (AQAM – Al Qaeda and Affiliated Movements), confor-
me se observa no gráfico a seguir.

Embora a base de dados do National Consortium for the Study of  
Terrorism and Responses to Terrorism (START, 2015) indique que 
aproximadamente 50% dos ataques terroristas e 47% das vítimas 
fatais nos primeiros nove meses de 2014 ocorreram somente em 
três países (Iraque, Paquistão e Afeganistão), estima-se que o 
EI/ISIS/ISIL tenha mais de 25.000 Combatentes Estrangeiros (Foreign 
Fighters), oriundos de mais de 100 países4, sendo este fato consi-
derado a maior preocupação da comunidade internacional, tendo em 
vista a capacidade da organização de realizar ataques em qualquer 
parte do globo, como presenciado recentemente na Bélgica, Canadá, 
Austrália, França e Tunísia.

Neste contexto, nota-se que a tecnologia de transmissão de in-
formações e imagens por satélite, a internet e a presença da televi-
são em praticamente todas as camadas da sociedade contribuíram 
para aumentar o potencial de publicidade do terrorismo. A trans-
missão das imagens, em tempo simultâneo, dos atentados de 11 de 
setembro de 2001, sem dúvida alguma, abriram um novo capítulo na 
história da humanidade, marcando de forma contundente este tipo de 
terrorismo de caráter espetacular, com ações de proporções globais, 
expresso sob múltiplas formas, meios e métodos de ataque e nutrido 
por motivações políticas, étnicas e religiosas, as quais foram poten-
cializadas em seus efeitos simbólicos pelos meios de comunicação.

O terrorismo surge neste início de século, portanto, como um dos 
fenômenos políticos de maior impacto à segurança internacional e à 
paz mundial, em função não apenas de sua letalidade, mas também 

4 Relatório do Conselho de Segurança da ONU, datado de 19 de maio de 
2015.

pela natureza comunicacional de suas ações, tendo a capacidade de 
tornar qualquer pessoa um alvo em potencial e disseminando, desta 
forma, a intimidação coletiva. Possui ainda como característica mar-
cante a seletividade de alvos, com ações programadas e sincroniza-
das, de forma a surpreender e aterrorizar a população pela explora-
ção dos meios de comunicação, como observado nos ataques de 11 
de setembro. O planejamento, por parte da Al Qaeda, da sequência 
daqueles ataques foi perfeito, pois permitiu que todas as redes de 
televisão atuassem como suas parceiras em sua estratégia de di-
vulgação do espetáculo do terror e disseminação de insegurança na 
população (MELO NETO, 2002).

Um dos fatos observados no pós 11 de setembro foi a rediscus-
são sobre a responsabilidade dos meios de comunicação ao divulgar, 
em tempo real, as imagens de atentados terroristas, as quais, em úl-
tima análise, contribuem para disseminar o sentimento de inseguran-
ça e vulnerabilidade, ampliando a própria motivação dos terroristas. 
Além disso, podem comprometer as ações de contraterrorismo, como 
ocorreu nos atentados dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, 
quando, de dentro do apartamento da equipe israelense sequestra-
da, os terroristas palestinos puderam acompanhar, pela televisão, a 
movimentação da polícia alemã. 

Nesse sentido, o presente artigo aponta os seguintes questiona-
mentos, de forma a contribuir para o fomento das discussões acerca 
das estratégias de prevenção em 2016: Qual é a relação entre mídia 
e terrorismo? Quais são as discussões acadêmicas e práticas sobre 
qual deveria ser o papel da mídia como parceira do Estado na cober-
tura de grandes eventos esportivos como os Jogos Olímpicos? O que 
é o Estado Islâmico e por que ele representa uma ameaça durante os 
Jogos Olímpicos no Brasil?

Inicialmente, serão citados alguns dos maiores ataques terroris-
tas já realizados em grandes eventos esportivos nos últimos anos, 
ressaltando-se o incidente durante os Jogos Olímpicos de Munique 
em 1972, de forma a exemplificar o interesse por parte de organiza-
ções terroristas em realizar seus ataques em eventos desta natureza, 
em face da publicidade que estas competições proporcionam. Poste-
riormente, será discutida a relação simbiótica entre as organizações 
terroristas e os meios de comunicação, particularmente, sobre os 
interesses mútuos na publicidade de seus ataques. Além disso, serão 
apresentadas algumas considerações acadêmicas e práticas sobre o 
que se considera ser uma postura responsável da mídia em grandes 
eventos esportivos. Por fim, serão feitas algumas considerações so-
bre a organização terrorista Estado Islâmico. 

Principais atentados terroristas durante 
grandes eventos esportivos

Dentre os principais atentados terroristas durante grandes even-
tos esportivos noticiados pela revista Time Magazine5 e pela agên-
cia de notícias Reuters6, destacam-se os que, segundo este autor, 
tiveram maior repercussão na mídia: Jogos Olímpicos de Munique, 

5 Para maiores informações sobre os 10 principais atentados terroristas 
durante grandes eventos esportivos, ver: <http://www.time.com/time/
specials/packages/completelist/0,29569,1882967,00.html>. 
6 Cronologia dos principais atentados da história do esporte: <http://
noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2010/01/11/ult1859u2170.
jhtm?action=print>. 

Figura 2: Ataques perpetrados pelo Estado Islâmico no período entre 2004-2013
Fonte: START (2014)
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em 1972; Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996; partida de futebol 
em Madri, em 2002; Campeonato Mundial de Cricket no Paquistão, 
em 2002; maratona no Sri Lanka, em 2008; ataque à delegação de 
cricket do Sri Lanka, em 2009; ataque à seleção de futebol do Togo, 
em 2010; e o ataque durante a Maratona de Boston, em 2013.

Jogos Olímpicos de Munique:

Certamente, o atentado de 1972 foi, entre os ataques em even-
tos esportivos, o que teve maior repercussão na mídia internacional 
no século XX, sendo, inclusive, explorado pela indústria cinemato-
gráfica8. Estima-se que 900 milhões de pessoas assistiram, ao vivo, 
a ação da organização terrorista Setembro Negro, na Vila Olímpica. 
Nesse episódio, vale destacar que a primeira ação policial de resgate 

7 Para acessar a base de dados do START, ver: <http://www.start.umd.edu/
start/>.
8 Munique, de 2005, filme dirigido por Steven Spielberg.

Evento Esportivo Jogos Olímpicos de Munique

Local e data Munique, Alemanha – 05/09/1972

Incidente

No dia 05 de setembro de 1972, oito membros 
da organização terrorista Setembro Negro en-
traram na Vila Olímpica vestindo abrigos es-
portivos e deslocaram-se para os apartamen-
tos da delegação israelense. Ao invadirem o 
primeiro apartamento, o árbitro de luta livre 
israelense Yossef Gutfreund tentou impedi-los, 
porém foi ferido, assim como o treinador Wein-
berg, baleado no rosto. Após invadirem o ou-
tro apartamento, o halterofilista Romano foi 
assassinado ao tentar render um membro do 
Setembro Negro. 
Os terroristas, de posse de nove reféns, inicia-
ram a exigência de libertação de 234 prisionei-
ros da Organização de Libertação da Palestina 
(OLP) e de dois terroristas alemães (Baader 
e Meinhof).
Na tarde deste dia, policiais alemães organiza-
ram uma ação de resgate, vestindo uniformes 
de atletas. Contudo, os terroristas estavam 
acompanhando, ao vivo, a movimentação po-
licial pela televisão e informaram que qualquer 
tentativa de invasão por parte da polícia resul-
taria na morte dos reféns. 
 Os terroristas fizeram a exigência de um 
avião para serem levados para a capital do 
Egito, Cairo. Após graves erros de planeja-
mento e execução da ação de retomada de 
reféns, os terroristas atiraram e detonaram 
uma granada, matando todos os nove reféns. 
Na ação, cinco terroristas e um policial foram 
mortos, e três terroristas foram presos.

Organização 
Terrorista

Setembro Negro (Black September)

Meio 
empregado

Armas de Fogo e granada

Vítimas  17 mortos e 02 feridos7

foi frustrada, pelo fato dos terroristas estarem acompanhando a mo-
vimentação dos policiais, em tempo real, pela televisão. A sequência 
de eventos, especialmente nos últimos 15 anos, indica que existe 
uma constância de ataques estimulados pelo esporte e que, certa-
mente, procuram obter os mesmos efeitos de repercussão da Olim-
píada de 1972, apontando uma tendência a qual o Brasil não pode, 
obviamente, ignorar em face da próxima edição de 2016.

A simbiótica relação entre Mídia e Terrorismo
Inicialmente, é fundamental que seja definido o termo terrorismo 

para que haja um entendimento preciso sobre a discussão proposta. 
Para tanto, este autor vale-se da definição de terrorismo empregada 
por Whittaker (2005), a qual prevê que terrorismo é uma ação de 
“violência premeditada e politicamente motivada, perpetrada contra 
alvos não combatentes por grupos subnacionais ou agentes clandes-
tinos, normalmente com a intenção de influenciar uma audiência” . 
(WHITTAKER, 2005, p. 18, grifo nosso). 

Especialistas divergem quanto à postura e responsabilidade da 
mídia na cobertura de atentados terroristas. Na literatura internacio-
nal, há uma parcela significativa que acredita que a mídia contribui 
com o terrorismo, ao dar notoriedade e potencializar o impacto de 
seus atentados, além de contribuir para que o terrorista atinja seus 
propósitos, tais como demandas políticas, intimidação e propagação 
do medo no seio da sociedade. A mídia pode, ainda, como vimos, 
comprometer ações de contraterrorismo, além de pressionar gover-
nos na tomada de decisões em favor das demandas terroristas. Por 
outro lado, há aqueles que defendem que a mídia representa um 
obstáculo às organizações terroristas, pelo fato de terem a capaci-
dade e os recursos necessários para mobilizar a opinião pública em 
um Estado democrático contra suas atividades.

Segundo Paul Wilkinson, em seu artigo The Media and Terrorim: 
A Reassessment, publicado em 1997, é inegável a relação simbió-
tica de interesses mútuos entre organizações terroristas e mídia. 
O primeiro quer dar publicidade e maximizar seus atos, legitimar e 
justificar suas atitudes, ideologia, motivação, angariar simpatizantes 
e colaboradores. A mídia, por sua vez, acredita que a cobertura de 
atentados terroristas fornece uma fonte quase inesgotável de notí-
cias sensacionalistas, capaz de impulsionar sua audiência, como se 
observa nas palavras de Melo Neto (2002): 

O terror, com seus atos espetaculares, busca fascinar as pes-
soas com seus cenários fabricados de tragédia. Seus estrate-
gistas conhecem muito bem o fascínio que exercem os episó-
dios trágicos na mente das pessoas. Com isso, tem como certa 
a ampla cobertura dos atentados porque estes são certeza de 
uma elevada audiência nos meios de comunicação. Ao assim 
procederem, os estrategistas do terror utilizam a mídia como 
seu principal aliado na difusão de suas ações. 

Figura 3: Terrorista encapuzado durante atentado nos Jogos Olímpicos de 
Munique, 1972
Fonte: Sítio DW (www.dw.com) 
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Por fim, Melo Neto (2002) conclui que a lógica do terrorismo 
em seu trato com a imprensa baseia-se nos seguintes pressupos-
tos: criar catástrofes para gerar espaço; despertar polêmicas para 
colocar-se como tema central; mitificar o seu principal líder para dele 
fazer um dos principais produtos da mídia; criar novas expectativas 
de ataques para manter a imprensa sempre em estado de alerta; 
e fomentar um clima de guerra para despertar a atenção da mídia. 

Um exemplo clássico trazido por Schmid (1989 apud  WILKINSON, 
1997) retrata esta relação simbiótica entre organizações terroristas 
e mídia de massa: o sequestro do voo 847 da TWA, em 1985. Neste 
acontecimento, os estudos de Schmid mostraram que a rede de te-
levisão norte-americana NBC dedicou dois terços de toda a sua pro-
gramação para dar publicidade ao sequestro do TWA 847 ao longo 
dos 17 dias de sequestro, o qual mantinha 39 cidadãos norte-ame-
ricanos a bordo da aeronave. Esta exposição exagerada nos meios 
de comunicação fez com que o “preço” dos reféns norte-americanos 
subisse, em face da pressão popular para uma ação dos governos 
dos Estados Unidos da América (EUA) e de Israel na solução deste 
sequestro. Como resultado desta ação, houve a libertação dos 39 
reféns em troca de nada menos que 756 presos xiitas.

Em que pese o sucesso da libertação dos reféns, uma análise 
das consequências da influência exercida pela mídia na cobertura 
deste evento permite concluir que: houve uma exploração deliberada 
do cativeiro dos reféns; essa exposição aumentou o sofrimento das 
famílias das vítimas ao longo de todo o sequestro; a cobertura da 
mídia fez com que a organização terrorista atingisse seu propósito de 
libertar 756 radicais islâmicos, possivelmente ligados a grupos terro-
ristas; pressionou-se o governo norte-americano a não cumprir sua 
política de “não negociação e não concessões” às demandas terro-
ristas; e, como pior cenário, este sucesso alcançado, provavelmente, 
aumentou a probabilidade de que novos eventos dessa natureza se 
repetissem por esta ou outras organizações terroristas.

Responsabilidade da mídia em prol da segurança em Grandes 
Eventos Esportivos 

Com base na discussão apresentada até aqui, inevitavelmente, 
surge o questionamento de qual deveria ser, então, o posicionamento 
da mídia frente ao terrorismo. A ética envolvida na divulgação de atos 
de terrorismo é repleta de controvérsias. Em tese, a responsabilida-
de de uma agência de notícias em uma democracia liberal é fornecer 
informação objetiva e imparcial, ou seja, não atuando em prol dos 
terroristas, tão pouco dos governos. Contudo, enquanto, para alguns 
críticos, a mídia tem o dever de informar e divulgar as cenas de hor-
ror; para outros, a mídia tem o dever apenas de informar. Diante 
deste impasse, partidários ou não da neutralidade e do compromisso 
ético da mídia de mostrar a realidade dos fatos dividiram-se em dois 
grupos: os “patriotas”, adeptos da censura imposta pelo governo à 
mídia de não mostrar as cenas de terror; e os “éticos”, que defen-
dem a independência da mídia, cujo dever é mostrar as imagens reais 
e fazer análises imparciais (MELO NETO, 2002).

Neste debate, há na literatura moderna três opções políticas que 
governos poderiam adotar para impor ou não restrições aos meios 
de comunicação para a cobertura de atividades terroristas. São elas: 
laissez-faire, censura ou regulamentação legal, autorrestrição volun-
tária. Vamos a eles:

•	 Laissez-faire: essa política pressupõe que não deve haver 
restrições quanto à divulgação de imagens de atentados 
terroristas, permitindo-se, assim, que a mídia divulgue tudo 
aquilo que considere relevante para o seu público-alvo. 
Dessa forma, organizações terroristas irão, naturalmente, 
explorar os canais de comunicação para darem ampla co-
bertura aos seus atentados e às suas causas. Portanto, 
neste tipo de política de liberdade de imprensa, os meios 
de comunicação poderão, em última análise, favorecer e es-
timular ações terroristas pelo fato de estarem contribuindo 
para o sucesso de suas ações.

•	 Censura ou regulamentação legal: em face do poder de co-
municação das mídias de massa, diversos países democrá-
ticos têm procurado negar o acesso direto de organizações 
terroristas aos meios de comunicação. Este posicionamento 
ficou evidenciado quando a então Primeira-Ministra britâ-
nica Margaret Thatcher proibiu, à época, que os meios de 
comunicação transmitissem entrevistas do braço político do 
IRA, o Sinn Fein, representado por Gerry Adams, de forma 
a não contribuir para o que ela denominou de “oxigênio de 
publicidade” proporcionado pelos meios de comunicação à 
causa terrorista. Esse posicionamento da Primeira-Ministra 
apenas contribuiu para este longo debate acerca da cen-
sura dos meios de comunicação, pois, acredita-se que, 
mesmo se tratando de terrorismo, a censura imposta por 
governos estaria destruindo uma das bases fundamentais 
da sociedade democrática – a liberdade de expressão. 

•	 Autorrestrição voluntária: a melhor opção política que 
considero para as mídias responsáveis é a autorrestrição 
voluntária, pois permite que as próprias organizações es-
tabeleçam diretrizes e regulamentos internos, de forma 
a orientar todos os seus funcionários a não serem mani-
pulados e explorados por organizações terroristas. Desta 
forma, os jornalistas são instruídos a terem uma atitude 
consciente e a não proporcionarem uma plataforma de di-
vulgação para a causa terrorista. 

Segundo Wilkinson (1997), há inúmeras questões de ordem 
prática que a mídia pode estabelecer para contribuir contra o ter-
rorismo. Dentre elas, destacam-se: (1) estimular o debate sobre as 
implicações sociais e políticas decorrentes do terrorismo, assim como 
o desenvolvimento de políticas públicas adequadas e eficientes de 

Figura 4: Imagens das execuções realizadas pelo Estado Islâmico
Fonte: Sítio IG (www.ig.com.br)
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anti/contraterrorismo; (2) divulgar de forma responsável as táticas 
empregadas por organizações terroristas; (3) estimular a vigilân-
cia por parte da população acerca de comportamentos de pessoas 
suspeitas e pacotes abandonados, por exemplo; e (4) trabalhar em 
conjunto com o governo na divulgação de possíveis ameaças e dos 
procedimentos a serem seguidos em caso de emergência.

Neste contexto, o Reino Unido, ao conceber a atualização de sua 
Estratégia de Contraterrorismo (CONTEST)9 em julho de 2011, vi-
sando aos Jogos Olímpicos de 2012, estabeleceu como prioridade 
a “comunicação” e a “parceria” com a sociedade civil – incluindo 
as emissoras de rádio e televisão – na prevenção e resposta a um 
atentado terrorista. 

Basicamente, esta estratégia divulga para toda a população os 
quatro objetivos do contraterrorismo, conhecidos como 4P: Prevent, 
Pursue, Protect e Prepare (Prevenir, Perseguir, Proteger e Prepa-
rar). Vejamos, sumariamente, cada um deles: (1) Prevenir (Prevent): 
Prevenir que indivíduos da sociedade sejam cooptados para se tor-
narem terroristas, apoiando a parcela da sociedade que esteja mais 
vulnerável a esse “recrutamento”; (2) Perseguir (Pursue): Perseguir 
terroristas onde eles estiverem. Como esta atuação está diretamente 
ligada aos serviços de inteligência, um dos objetivos primários desta 
estratégia é o de aprimorar os recursos desses serviços, de forma a 
ampliar as chances de identificar, localizar e desmantelar atividades 
terroristas ainda em estágio inicial; (3) Proteger (Protect): “Proteger 
o Reino Unido, fortalecendo nossas defesas contra o terrorismo”. Ou 
seja, busca-se a defesa da infraestrutura crítica do país, bem como 
a segurança das fronteiras e de lugares com grande concentração 
de pessoas. A estratégia prevê que uma das questões chave para 
proteger o país está centrada nas medidas de controle de acesso 
em suas fronteiras, evitando, desta forma, que terroristas consigam 
entrar no Reino Unido. Além disso, é essencial a defesa de locais com 
grande concentração de pessoas e de infraestrutura crítica, como 
os sistemas de transporte, emergência, energia, entre outros; (4) 
Preparar (Prepare): estar preparado para responder a um ataque 
e para diminuir o seu impacto, incluindo os serviços de emergência 
em caso de ataque com armas de destruição em massa (nuclear, 
química, biológica e radiológica), assim como as autoridades públicas 
de defesa civil. O preparo visa a reforçar a capacidade de “sobrevi-
vência” e “resistência” dos principais recursos do Estado e identificar 
os alvos em potencial e avaliar o seu impacto, a fim de atenuar as 
consequências de um ataque bem-sucedido. Para tanto, é necessário 
possuir um planejamento de comando e controle e recursos neces-
sários para garantir a perfeita coordenação de todas as agências 
envolvidas nesse processo. 

Uma interessante iniciativa realizada pelo governo britânico10 
em conjunto com a sociedade civil é o projeto ARGUS, que tem a 
finalidade de orientar a sociedade em relação a como agir em caso 
de um incidente terrorista. Destinado a executivos, gerentes de esta-
belecimentos de grande concentração de pessoas como hotéis, mu-
seus, shoppings, boates, restaurantes, entre outros, este projeto, de 
grande interesse a meu ver para os preparativos das Olimpíadas de 

9 Para acessar a Estratégia de Contraterrorismo: <http://www.homeoffice.
gov.uk/publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/contest-
summary?view=Binary>.
10 Promovido pelo National Counter Terrorism Security Office (NaCTSO).

2016, procura aumentar a consciência das pessoas acerca da ame-
aça do terrorismo, além de fornecer conselhos práticos de como a 
empresa pode prevenir, lidar e recuperar-se de um ataque. Portanto, 
uma estratégia eficiente de anti/contraterrorismo em uma sociedade 
democrática requer o estabelecimento de uma política pública ade-
quada de comunicação com a população, a qual, necessariamente, 
utiliza o poder da mídia de massa como sua aliada. 

Algumas considerações sobre o Estado Islâmico

A organização conhecida atualmente como Estado Islâ-
mico tem suas origens em 1999, como um grupo chamado 
Jamaat al-Tahwid wa-i-Jihad (JTWJ). Fundada por Abu Musab 
al-Zarqawi, teve como propósito inicial alterar o regime político da 
Jordânia. Depois da invasão do Iraque por forças lideradas pelos EUA, 
Zarqawi passou a ser um dos grandes líderes insurgentes na região. 
Os objetivos da JTWJ naquele momento eram: (1) expulsar as tropas 
da coalizão lideradas pelos norte-americanos do Iraque; (2) derru-
bar o governo interino do Iraque; (3) assassinar os colaboradores do 
regime de ocupação; (4) atacar a população shia; e (5) estabelecer 
um Estado Islâmico, impondo a sharia11 (HASHIM, 2014).

Para atingir seus propósitos, JTWJ empregou táticas considera-
velmente diferentes dos outros grupos insurgentes que, basicamente, 
empregavam até então táticas de guerrilha baseadas no combate as-
simétrico, em ataques surpresas seguindo-se de uma rápida evasão 
(hit-and-run). Uma das diferenças mais marcantes foi caracterizada 
pelo emprego em larga escala dos ataques suicidas, tanto por meio 
de carros-bomba como por homens-bomba. Dentre os principais ata-
ques realizados pelo JTWJ à época, destaca-se o realizado contra as 
instalações da ONU em 2003, em Bagdá, que culminou na morte de 
22 pessoas, incluindo o Representante-Especial do Secretário-Geral 
da ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello.

11 Governo baseado nas leis islâmicas.

Figura 5: Bandeira do Estado Islâmico
Fonte: University of  Califórnia Santa Cruz (http://humweb.ucsc.edu) 

“O Estado Islâmico não é somente um grupo terrorista. É uma 
organização política e militar que possui uma interpretação ra-
dical do Islã como filosofia política e procura impor a sua visão 
pela força, da mesma maneira, a muçulmanos e não muçulma-
nos. Foram expulsos pela Al Qaeda por serem demasiadamente 
violentos. O Estado Islâmico afirma ser o governador legítimo 
dos muçulmanos sunitas em todo o planeta. A organização es-
tabeleceu o que chamaram de Estado Islâmico, uma larga faixa 
de território na Síria e Iraque, governado de Raqqa, na Síria.” 

Special Report – Islamic State. The Clarion Project, 2015 
(Tradução nossa)
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Em 2004, o JTWJ formalmente passou a ser uma das organiza-
ções terroristas afiliadas a Al-Qaeda, quando Zarqawi fez seu jura-
mento de lealdade a Osama Bin Laden. A partir de então, o grupo 
passou a ser conhecido internacionalmente como Al Qaeda no Iraque 
(AQI). De acordo com o Relatório Especial sobre o Estado Islâmico 
do Clarion (2015), a AQI criou a sua própria network de seguidores 
durante a insurgência no Iraque. Neste sentido, embora estivesse 
tecnicamente subordinada a Al Qaeda de Bin Laden, na prática, a 
organização tinha autonomia independente e era capaz de desen-
volver sua própria forma de jihad, notadamente mais violenta que as 
empregadas pela Al Qaeda Central. 

Em julho de 2005, em face de suas táticas e modus operandi 
extremamente violentos, o que ocasionava um grande número 
de baixas entre os civis no Iraque, um dos mentores e líderes da 
Al-Qaeda Central, Abu Muhammed al-Maqdisi, apoiado por Ayman 
al-Zawahiri, segundo na escala de comando da Al Qaeda à época, 
chegou a declarar no website da organização que Zarqawi parasse 
de atacar a população civil, as igrejas e os shias. Estas diferenças 
criaram sérios desentendimentos entre as organizações, além de 
uma “geração de seguidores” ou alinhados a Osama Bin Laden 
(principalmente os que lutaram no Afeganistão) ou alinhados a 
Zarqawi12 (notadamente os que lutaram no Iraque, como o atual 
líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi). Esta situação cul-
minou na dissociação da Al Qaeda Central com esta organização 
em fevereiro de 2014, quando o líder daquela organização, Ayman 
al-Zawahiri, oficialmente, denunciou o ISIS/ISIL.

Em 2006, a AQI mudou seu nome para Estado Islâmico no Ira-
que (ISI), sob o comando de Abu Omar al-Baghdadi, sinalizando 
suas intenções de conquistar parte do território iraquiano para 
criar meios para estabelecer um Estado-base a fim de impor a 
sharia na região. Contudo, por agirem tão violentamente, aliado ao 
fato de não terem recursos e pessoal suficientes à época, a popu-
lação local se revoltou contra a AQI, sendo seus membros expulsos 
de Fallujah e de Anbar por milícias locais (as quais foram treinadas 
por tropas norte-americanas). Já em 2010, Abu Bakr al-Baghdadi 
assume a liderança do ISI, sendo capaz de reconquistar o apoio 
popular que fora perdido por seus dois últimos antecessores13. De 
acordo com Hashim (2014), quatro fatores contribuíram para o 
refortalecimento do ISI entre 2010 e 2013: (1) reestrutaração ide-
ológica e organizacional do ISI, assim como de suas capacidades 
administrativas e militares; (2) a incapacidade administrativa do 
Estado Iraquiano, aliada ao conflito interno com a população suni-
ta; (3) o enfraquecimento da Al-Qaeda sob a liderança de Ayman 
al-Zawahiri; (4) o início da Guerra Civil na Síria.

Desta forma, al-Baghdadi conseguiu articular os objetivos da 
organização na tentativa do estabelecimento do Estado Islâmico e/
ou Califado e, em 2013, aproveitando a Guerra Civil na Síria, ensejou 
a expansão da sharia naquele território, renomeando a organização 
para Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS ou Estado Islâmico no 
Iraque e Levante – ISIL). 

12 Zarqawi foi morto em um ataque aéreo norte-americano em 2006.
13 Abu Ayyub al-Masri e Abu Omar al-Baghdadi; os dois foram mortos em 
2010.

No final de 2013 e início de 2014, o ISIS foi capaz de construir e 
consolidar sua base na Síria, particularmente em Raqqa. Já no Iraque, 
em 2014, por meio de operações de choque e pavor (shock and awe), 
conseguiu controlar partes de Fallujah, Ramadi e Mosul, a segunda 
maior cidade do país, chocando todo o mundo. Com o sucesso al-
cançado em suas campanhas, a liderança do ISIS viu a oportunidade 
para a criação de um Estado Islâmico. Desta forma, em 29 de junho 
de 2014, o ISIS começou a se autodenominar Estado Islâmico, decla-
rando o estabelecimento do “Califado Islâmico”, assim como designou 
Abu Bakr al-Baghdadi como Califa da região situada ao noroeste do 
Iraque e de parte da região central da Síria14, invocando, ainda, a 
imediata lealdade de todos os muçulmanos ao redor do mundo.

Estrutura organizacional do Estado Islâmico
Uma importante análise sobre a estrutura organizacional do Es-

tado Islâmico foi realizada pelos especialistas do National Consortium 
for the Study of  Terrorism and Responses to Terrorism em 2014. 
Segundo eles, o Estado Islâmico apresenta uma estrutura extrema-
mente organizada em relação a: (1) estrutura hierárquica; (2) cadeia 
de comando vertical; (3) divisão de tarefas específicas; (4) níveis 
de liderança bem definidos e com responsabilidades específicas; (5) 
centralização do planejamento na liderança/comando da organiza-
ção; e (6) comunicações.

Desta forma, o Estado Islâmico é notadamente uma organiza-
ção altamente hierarquizada, na qual al-Baghdadi nomeou líderes 
específicos para comandar as operações no Iraque e na Síria, assim 
como, um “gabinete consultivo” com sete integrantes, com a tarefa 
de se reportar diretamente a ele sobre todas as questões inerentes 
às suas áreas de responsabilidade. Além deste gabinete, al-Baghdadi 
nomeou 24 governadores para controlar as regiões sob o domínio 
da organização (12 na Síria e 12 no Iraque). Cada governador pos-
sui oito conselhos que são responsáveis   por operações específicas: 
financiamento (a principal fonte de renda é venda ilegal de petróleo 
iraquiano); liderança (leis e políticas para a região); militar e de defe-
sa; legal (policiamento externo); operações de apoio; segurança (po-
liciamento interno); inteligência; e “relações com a mídia” (incluindo a 
mídia social). Em essência, como ressaltam os especialistas da START, 
a estrutura do EI é semelhante à de uma organização militar ou de 
um governo, com vários gabinetes, conselhos e outras subdivisões de 
acordo com as tarefas e regiões específicas que, trabalhando sob um 
comando único, são fundamentais para o sucesso da organização.

No que concerne especificamente às capacidades da organiza-
ção em explorar o cyberespaco, ficou evidenciado que o EI possui 
em sua estrutura organizacional elementos altamente capacitados 
tecnicamente e que são dedicados exclusivamente a esta tarefa. 
Atualmente, a organização divulga sua “marca” em praticamente 
todos os tipos de mídias, em diversas línguas e com mensagens 
minuciosamente preparadas e direcionadas especificamente para 
atingir diferentes públicos-alvo. 

Além disso, a organização explora o cyberespaco para re-
crutar simpatizantes, planejar a execução de ataques coordena-
dos, empregando diversas plataformas tecnológicas e aplicativos 
(Firechat, Disapora, Ask.fm, Twitter, entre outros), o que a distin-
gue das demais organizações jihadistas, que não possuem pes-

14 Uma área superior à do Reino Unido (WOOD, 2015).
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soal neste nível de qualificação e experiência tecnológica e, desta 
forma, dependem basicamente dos meios de comunicação oficiais 
para divulgar suas atividades. 

Exemplos da brutal violência da organização foram divulgadas ao 
mundo inteiro, ao serem publicados na internet filmes das decapita-
ções dos jornalistas norte-americanos e de um agente humanitário 
britânico, da destruição de patrimônios da humanidade no Iraque e 
na Síria, de incineração de pessoas vivas, de afogamentos de homens 
em jaulas, etc. Em setembro de 2014, o porta-voz chefe do Estado 
Islâmico, Sheikh Abu Muhammad al-Adnani, solicitou que muçulmanos 
nos países ocidentais procurassem por infiéis e “esmagassem suas 
cabeças com pedras”. 

Os Combatentes Estrangeiros (Foreign Fighters) 
e o Brasil

Conforme mencionado, estima-se que o EI tenha mais de 25.000 
combatentes estrangeiros, oriundos de mais de 100 países, sendo 
este fato considerado, atualmente, a maior preocupação da comunida-
de internacional. De acordo com o RSIS report (2014), esta questão 
tem duas implicações: (1) prevenção por parte dos Estados para que 
pessoas não viagem para se juntar a jihad no Iraque e na Síria, tendo 
em vista que este tipo de combatente constitui “oxigênio” para manter 
esta organização viva; (2) a ameaça causada por estes combatentes 
ao retornar aos seus países de origem ou a um terceiro país, pois es-
tes indivíduos e suas networks representam uma ameaça direta ou a 
longo prazo (HASHIM, 2014; NAÇÕES UNIDAS, 2015, tradução nossa). 

No início de setembro de 2015, um terrorista do EI declarou no 
“BuzzFeed” que aproximadamente 4.000 terroristas da organização 
teriam conseguido se infiltrar na Europa entre os refugiados da Sí-
ria que pedem asilo em diferentes nações europeias15, reforçando 
ainda mais a preocupação das autoridades nacionais. Neste sentido, 
os Foreign Figthers, por possuírem experiência e estarem altamente 
capacitados e motivados para perpetrar ataques, empregando as 
táticas, técnicas e procedimentos de lone wolves (lobos solitários)16, 
como observado nos ataques ao Charlie Hedbo na França, na Mara-
tona de Boston, no Parlamento do Canadá, entre outros, poderiam, 
em tese, também estar planejando algum ataque terrorista durante 
os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, em face das questões 
já apresentadas anteriormente. 

No Brasil, a preocupação com o recrutamento de jovens pelo 
EI já foi veiculada na mídia nacional, a qual divulgou que “Relatórios 
de Inteligência indicam que grupo extremista tenta criar ‘lobos soli-
tários’ no país para ataques; principal preocupação de autoridades 
é com a segurança da Olimpíada no Rio”. Segundo a reportagem, 
foram identificados 10 jovens convertidos ao Islamismo, fazendo o 
trabalho de convencimento dos refugiados sírios por meio das redes 
sociais (O Estado de S. Paulo, 21 de março de 2015)17. O fato é que 
esses Foreign Fighters estão em condições de propagar a motiva-

15 Disponível em: <http://www.express.co.uk/news/world/555434/Islamic-
State-ISIS-Smuggler-THOUSANDS-Extremists-into-Europe-Refugees>. 
16 Para aprofundar sobre o tema, ver: Be Afraid. Be A little Afraid: The Threat 
of  Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq. 
17 Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,governo-
detecta-recrutamento-de-jovens-pelo-estado-islamico,1655354>. 

ção político-ideológica extremista da organização, recrutar e treinar 
simpatizantes para conduzir ataques em qualquer lugar do planeta.

Outros fatos recentes no Brasil reforçam ainda mais esta preocu-
pação: (1) em 11 de março de 2015, o sítio que fornece informações 
sobre o transporte urbano de Curitiba foi supostamente hackeado 
pelo EI e por meio dele exibiram uma mensagem atribuída aos extre-
mistas. Juntamente com a bandeira da organização, foi exibida uma 
mensagem em árabe e inglês: “nós estamos em todos os lugares”18; 
(2) no dia 04 de setembro, a Polícia Federal conduziu a “Operação 
Mendaz” em São Paulo, com o propósito de cumprir 18 mandados 
de busca e apreensão e investigar um grupo suspeito de movimentar 
ilegalmente mais de R$ 50 milhões nos últimos cinco anos. De acordo 
com a reportagem da revista Época19, os investigados formavam uma 
célula especializada em lavagem de dinheiro, suspeita de apoiar o 
terrorismo do Estado Islâmico. 

Diante do risco de ações de terrorismo durante as Olimpíadas, o 
Governo Federal anunciou, no dia 30 de julho de 2015, que criará o 
Centro Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo (CIET), com parti-
cipação do Ministério da Defesa (MD), Ministério da Justiça (MJ) e do 
Gabinete da Segurança Institucional (GSI). De acordo com o assessor 
especial para Grandes Eventos do MD, General Luiz Felipe Linhares, 
“até o fim do ano serão firmados protocolos que vão estabelecer a 
forma de atuação dos diversos setores da segurança pública e das 
Forças Armadas”, com o objetivo de permitir o trabalho integrado 
das equipes, estabelecer as competências de cada entidade, bem 
como a maneira como irão atuar20. 

Conclusão
A hipótese de uma ação terrorista durante os Jogos Olímpicos, 

particularmente por Foreign Fighters do Estado Islâmico, deve ser 
considerada como uma ameaça possível, em face da ampla cober-
tura que a mídia internacional dará a essas competições, já que um 
eventual ataque desta natureza terá repercussão mundial instanta-
neamente. Não há dúvidas, portanto, que a mídia ocupa um posi-
cionamento central na estratégia das organizações terroristas por 
ocasião do planejamento de seus ataques, conforme evidenciado nas 
palavras de Laqueur (1997 apud FERNÁNDEZ): “as organizações 
terroristas têm como alvo sociedades livres e democráticas, tendo 
em vista porque nelas a mídia é livre e, naturalmente, dá ampla co-
bertura aos atentados e às causas terroristas.” 

Apesar de a mídia ser suscetível à manipulação e exploração de 
organizações terroristas, ela também é um valioso recurso estra-
tégico do Estado na luta contra o terrorismo. Os governos podem, 
por exemplo, usar diferentes mídias para divulgar a sua política anti/
contraterrorismo, sua determinação, seu potencial e sua eficiência 
para combater qualquer organização dessa natureza. Além disso, a 

18 Disponível em: <http://wwhwttp.:g//awzwewt.ajodronaplo.cveoiri..
ccoomm..bbrr/mundo/site-de-curitiba-exibe-suposta-mensagem-do-
eiatktm6nz0kaxjwv8fr04e8vjs>. 
19 Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/
policia-federal-descobre-rede-de-apoiadores-do-estado-islamico-em-
sao-paulo.html>. 
20 Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/noticias/16426-rio-2016-
governo-criara-centro-de-enfrentamento-ao-terrorismo>. 
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mídia também pode desempenhar uma função importante para aju-
dar a evitar atos terroristas e, em caso de ataques, minimizar o seu 
impacto da seguinte forma: advertir a população dos riscos e das 
ameaças iminentes; cooperar na educação do público, orientando-o 
a como identificar possíveis atividades terroristas; informar sobre as 
possíveis ameaças e métodos de ataques; informar como a popula-
ção pode cooperar com as autoridades na prevenção do terrorismo e 
como proceder em caso de atentado; manter a população informada 
dos planos de emergência; atualizar o governo e o público sobre 
os acontecimentos no local do ataque; e contribuir, dentro da ética 
profissional e imparcialidade, para atenuar as consequências econô-
micas, políticas e sociais decorrentes de um ataque dessa natureza21.

No que concerne ao planejamento das medidas preventivas de 
segurança para os Jogos Olímpicos, é indispensável que sejam identi-
ficadas as vulnerabilidades críticas, isto é, os pontos fracos por meio 
dos quais o país pode ser facilmente ameaçado. Será a partir da iden-
tificação dessas “vulnerabilidades” que se tornará possível definir os 
meios necessários para diminuí-las/eliminá-las. No contexto dos Jo-
gos Olímpicos, tais vulnerabilidades são imensas, pois envolvem com-
petições em 34 locais diferentes, hospedagem de delegações oficiais 
descentralizadas, inúmeros deslocamentos para locais de treinamen-
to e competição, além dos alvos tradicionais como pontos turísticos, 
aeroportos, estações de transporte público, entre outros.

Nesse aspecto, este autor acredita que haja uma elevação do nível 
de risco de ataques terroristas a partir deste ano no Brasil, principal-
mente quando se considera a hipótese de atos terroristas, seja pelos 
Foreign Fighters do Estado Islâmico, seja por qualquer outra organi-
zação terrorista (particularmente Hamas, Hezbollah e Al Gama’at Al 

21 Informações retiradas do módulo de ensino do curso Terrorism Studies da 
St. Andrew’s University. 

Islamayya por suas presenças na região da Tríplice Fronteira22) contra 
os seguintes alvos: embaixadas, empresas multinacionais ou delega-
ções oficiais estrangeiras. Desta forma, esforços devem ser envidados 
nas ações de inteligência, no controle de fronteiras, entre outras, de 
forma a se evitar a entrada de terroristas em solo nacional, assim 
como, atenção especial às ações para minimizar o risco de recruta-
mento de jovens para lutar a favor das ideias islâmicas extremistas. 

Em face do exposto, é desejável que haja uma eficiente estraté-
gia de anti/contraterrorismo que contemple os esforços de todos os 
seguimentos do governo e da sociedade civil, incluindo os veículos 
de comunicação, haja vista que o terrorismo global é uma realidade.

No que concerne especificamente à responsabilidade da mídia, a 
autorrestrição voluntária dos meios de comunicação é a melhor op-
ção no combate ao terrorismo em sociedades livres e democráticas. 
Contudo, para que haja uma cobertura responsável por ocasião dos 
Jogos Olímpicos de 2016, este autor acredita ser fundamental que 
haja diretrizes claras de autorrestrição em caso de incidentes terro-
ristas, algo que precisa ser rapidamente acordado entre as grandes 
empresas de telecomunicação credenciadas e pela mídia oficial de 
transmissão dos eventos. Além disso, é necessário que haja uma so-
lução de compromisso entre o direito da população em ter acesso 
à informação e a segurança e privacidade das vítimas. Ou seja, os 
meios de comunicação devem entender que a parceria com o Estado 
irá prevenir ou minorar os efeitos de atentados terroristas, e não 
restringir sua liberdade de expressão.

22 Agências internacionais de segurança e inteligência relatam que há uma 
atividade islâmica radical na América do Sul intimamente ligada ao tráfico de 
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Três Ciclos da Marinha do Brasil
Revista da Escola de Guerra Naval (Jan-Jun/2015) - José Augusto Abreu de Moura

“Anfibiosidade” na Ásia Pacífica
Proceedings Magazine (Nov 2015) – COL Grant Newsham – USMC Reserve (Retired)

Este interessante artigo des-
creve as importantes parcerias 
que o United States Marine Corps 
(USMC) vem desenvolvendo com 
alguns países da Ásia Pacífica. 
Segundo o autor, essas parce-
rias estão sendo estabelecidas 
há bastante tempo, por meio do 
estímulo da capacidade anfíbia, 

ou anfibiosidade, destes países. Ele sugere, ainda, que o 
USMC deve “direcionar seus esforços para o desenho de uma ‘arqui-
tetura anfíbia’ composta de nações cooperativas dotadas de capaci-

dades que as tornam mais aptas a se defenderem e a colaborar com 
seus parceiros [...] Assim, os esforços do USMC para criar uma ‘rede 
anfíbia’ regional poderia ter efeitos estratégicos, em vez de simples-
mente acrescentar capacidades táticas”.

O artigo apresenta uma descrição das capacidades anfíbias dos 
países da região, com destaque para os recém-criados CFN do Japão 
e da Austrália.
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O artigo apresenta a Marinha 
do Brasil (MB) em três fases, 
ciclos, diferentes de desenvolvi-
mento estratégico. A Segunda 
Grande Guerra surpreendeu o 
Brasil e a Marinha com o enfren-
tamento de um conflito mundial 
quando antes só se cogitava 
dos contextos regional e inter-
no, forçando a dependência de 

forças estrangeiras para a realização 
da defesa e para sua preparação no pós-Guerra. Neste primeiro ciclo, 
a MB reagiu e, ainda que sem qualquer priorização de meios, chegou 
a tornar-se uma força adequada para a época. No ciclo seguinte, no 
Plano de Renovação dos anos 1960-70, houve criteriosa priorização 
dos meios e conseguiu-se modernizar a Força, sob o condicionamento 
estratégico interno, atendo-se à tradicional centralidade da proteção 
do tráfego marítimo e ao condicionamento da bipolaridade vigente. A 

percepção da necessidade de preparação para a defesa dos ativos 
litorâneos e costeiros começou nos anos 1980, intensificou-se com o 
crescimento da exploração marítima de petróleo e teve seu ápice com 
a descoberta das grandes reservas do Pré-Sal. O terceiro ciclo se dá 
com o esforço de atualização vigente, por meio do qual, pela primeira 
vez, faz-se uma priorização de meios e infraestrutura de Defesa – um 
Projeto de força – com base em orientações do Poder Político, legiti-
mado pela Estratégia Nacional de Defesa, calcado na centralidade da 
defesa contra ações de projeção de poder, objetivando plataformas e 
outros ativos litorâneos, livre de condicionamentos externos, diferen-
ças básicas em relação ao ciclo anterior.
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Neste ar tigo, 
o autor aborda 
a Conferência In-

ternacional sobre Segurança Marí-
tima e Energética, de outubro de 2015, em Luanda, 

cuja finalidade era criar mecanismos para o combate aos crimes no 
Golfo da Guiné, região rica em recursos naturais, principalmente 
de minerais como o petróleo. Os países do entorno, alguns dos 
quais compõem, ainda que parcialmente, a Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), e, sobretudo, Angola enfrentam a 
crescente criminalidade no Atlântico Sul, que envolve, em grande 
medida, mas não somente, a pirataria. Reflexo da sua incapacidade 
de atuação, esses países demandam Marinhas nacionais mais for-

talecidas. O autor aponta, ainda, que Portugal mostrou interesse, 
na referida reunião sobre a perspectiva de ampliação da coopera-
ção internacional por meio da CPLP, na promoção da estabilidade 
da região que se consolida como estratégica. Conclui, por fim, que 
cabe ao Brasil liderar a cooperação regional, e não a potências 
exógenas. 
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A atuação da CPLP perante a Segurança Marítima do 
Atlântico Sul
Boletim Geocorrente (Out/ 2015) - Yago Vieira

Reforçando o Tiro Real Defensivo
Marine Corps Gazette (Nov/2015) - Matthew St. Pierre

Este artigo aborda o ades-
tramento de operações defen-
sivas. O autor comenta que o 
adestramento atual se preo-
cupa apenas com o adequado 
posicionamento e fogo dos 
armamentos orgânicos da 
companhia no Limite Anterior 
da Área de Defesa Avançada 

(LAADA). Ele destaca, no entanto, a importância de se adestrar 
as ações dinâmicas da defesa com emprego de munição real. Para 
tanto, ele aponta as medidas de coordenação e controle que confe-
rem segurança ao fogo e movimento/manobra dentro da ADA, des-

conflitando as ações entre os pelotões estáticos que mantêm suas 
posições realizando fogos e os que estão executando um contra-
-ataque próximo ao LAADA: “A manobra é a essência da vitória, não 
apenas na ofensiva, mas, também, na defensiva”.
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O tema deste artigo é processo 
de planejamento. O autor apre-
senta um resumo comparativo 
das metodologias empregadas 
pelos United States Army (US 
Army) e United States Marine 
Corps (USMC). Uma importante 
diferença entre as duas refere-
-se ao Desenho Operacional. 

No US Army, ele é um dos três pro-
cessos de planejamento militar: Metodologia de Desenho do Exér-
cito (Army Design Methodology), Processo Militar para Tomada de 
Decisão (Military Decisionmaking Process) e Normas de Comando 
(Troop Leading Procedures). No USMC, apesar de também possuir 
três processos de planejamento militar (Processo de Planejamento 
do USMC, Normas de Comando (Troop Leading Steps) e Processo 
de Planejamento para Resposta Rápida (Rapid Response Planning 
Process - R2P2)), o Desenho Operacional é um instrumento que dá 
corpo à primeira etapa (Definição do Problema) do Processo de Pla-
nejamento do USMC.

Apesar desta diferença, o autor considera que as ferramentas 
de Desenho Operacional empregadas pelo US Army (construção 
da narrativa e modelagem visual do problema) podem complemen-
tar o Processo de Planejamento do USMC. Para reforçar sua tese, 
ele apresenta um exemplo histórico do diagrama desenhado pelo 
General Mattis, Comandante da 2ª Divisão do USMC na Operação Iraqi 
Freedom, que possibilitou “apoiar sua abordagem operacional a um 
ambiente complexo e pouco familiar” (ver Figura 1).

A doutrina militar brasileira adota o desenho operacional nos moldes 
estabelecidos pelo MD-30-M-01: Doutrina de Operações Conjuntas.
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A metodologia de desenho operacional do US Army 
Marine Corps Gazette (Nov/2015) - MAJ William R. Soucie

Por quê GDCia? E por quê agora?
Marine Corps Gazette (Set/2015) - CAPT Chad A. Buckel

Este artigo discute a evolução 
doutrinária em curso no United Sta-
tes Marine Corps (USMC) que pas-
sou a organizar Grupos de Desem-
barque de Companhia (GDCia). A 
organização para o desembarque 
de menor escalão previsto na 
doutrina do USMC é o Grupo de 
Desembarque de Batalhão (GDB). 
Após as Lições Aprendidas nos 

conflitos do Iraque e Afeganistão, percebeu-se, que em ambientes 
complexos de guerra irregular, havia a necessidade do emprego des-
centralizado de subunidades. Esses elementos, empregados, muitas 

vezes, afastados de suas bases, demandavam reforços em suas capa-
cidades de Comando e Controle, Inteligência, Fogos, Logística e Assun-
tos Civis. Nas palavras do autor: “Nós precisamos, correntemente, de 
um modelo de força no nível companhia que possa incorporar novas 
capacidades e que seja organizado por tarefas para executar múlti-
plas missões simultaneamente [...]. A organização GDCia disponibiliza 
a capacidade de um ‘mini-GptOpFuzNav’ modular, possibilitando que 
uma companhia possa agregar reforços e executar várias operações”.
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Figura 1: I MEF (Forward) design for OIF II
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TRAP/PR na Operação Inherent Resolve: Lições Aprendidas
Marine Corps Gazette (Set/2015) - CAPT William T. Kerrigan, CAPT Justin Gates, 1LT Eric 
Todorski

Este artigo aborda a ação de 
Recuperação Tática de Pessoal 
e Aeronave (RTPA), que em in-
glês é denominada de Tactical 
Recovery of  Aircraft and Pilot 
(TRAP) / Personnel Recovery 
(PR). Os autores integraram a 
companhia responsável por exe-
cutar este tipo de tarefa durante 

a Operação Inherent Resolve contra o Estado Islâmico, no 
Iraque, em 2014. Eles apresentam a organização da tropa para a 
missão e apontam algumas Lições Aprendidas, justificando as razões 

para as adaptações feitas nos Procedimentos Operativos Padroni-
zados (POP) empregados na fase de preparação de sua unidade 
para o desdobramento. Destacou-se, também, que os TRAP/RP são 
operações conjuntas que demandam a integração dos Marines com 
elementos de outras forças.
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As principais vítimas da pirataria marítima
Revista Marítima Brasileira (Jul-Set/2015) - CF Henrique Peyroteo Portela Guedes – 
Marinha de Portugal

O autor deste artigo explica 
que, depois de um século de es-
quecimento, a pirataria marítima 
recrudesceu a partir de meados 
da década de 1980. Quando se 
fala em pirataria, as atenções 
voltam-se, normalmente, para o 
aspecto financeiro da oneração 

do comércio marítimo global. Contudo, existe 
outro aspecto, não menos importante, que é relegado ao segundo 
plano, referindo-se às sequelas deixadas nas pessoas, resultado, 
muitas vezes, de sequestros que podem durar alguns dias, meses 
ou até anos.

A partir de 2010, inclusive, altura em que a pirataria caminhava 
para o seu auge no Corno de África, passou a existir uma grande 

preocupação com a pirataria por parte dos tripulantes cujos navios 
operavam em zonas propensas a este fenômeno. Dos marítimos que 
foram sujeitos a maus tratos, a grande maioria teve, a posteriori, di-
versos problemas clínicos. De 2004 a 2013, contava-se 5.874 marí-
timos sequestrados, 361 agredidos, 94 mortos e 78 desaparecidos. 

O autor apresenta dois casos de sequestros de longa duração, que 
resultaram em sérias consequências para os tripulantes, concluindo 
que a recuperação das vítimas, após sua libertação, até pode ser um 
processo bem-sucedido, se houver proatividade dos armadores, mas 
o inverso também é verdadeiro.
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O Centro de Excelência de Fogos do US Army: uma ideia para o Exército Brasileiro
Doutrina Militar Terrestre em Revista (Jul-Dez/2014) - Maj Rodrigo Brandão da 
Mota

O artigo apresenta uma pro-
posta de transformação do For-
te Santa Bárbara, Formosa-GO, 
em um Centro de Excelência de 
Fogos, baseado no modelo do 
Fires Center of  Excellence, do 
US Army, localizado no Fort Sill, 
Oklahoma. Segundo o autor, “a 
reunião de unidades de apoio 
de fogo e unidades de defesa 

antiaérea e de busca de alvos permite a verificação do emprego 
integrado desses meios. A alocação de unidades de ensino e de com-

bate dentro de um mesmo complexo administrativo, com módulos de 
integração de ações, possibilita a frequente e salutar realização de 
experimentações doutrinárias. Tal fato aperfeiçoa o desenvolvimento 
da doutrina”.
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Esta edição da Military Review 
apresenta uma série de artigos 
de interesse com foco nas ações 
necessárias para conduzir ope-
rações em ambientes complexos 
de guerra irregular. Destaca-se 
a importância reservada aos 
conceitos de Missão Comando 
e de Engajamento, este último 

chegando a ser designado como a 
“sétima função de combate” (as outras seis, segundo o CGCFN 0-1, 
são: Comando e Controle, Manobra, Apoio de Fogo, Inteligência, Logís-
tica e Proteção). Os seguintes artigos trazem conteúdo de interesse:

•	  Operações Globalmente Integradas no Chifre da África por 
meio dos princípios de “Missão Comando”;

•	  O Espectro do Engajamento Civil: uma ferramenta para o 
domínio humano;

•	  Abordagem da OTAN para a Guerra Irregular: protegendo 
o calcanhar de Aquiles;

•	  A Teoria e Prática da insurgência e contrainsurgência;
•	  Engajamento Interpessoal: a habilidade indispensável do 

guerreiro;
•	  Engajamento religioso e a sétima função do combate 

[Engagement]: hora de parar, escutar e engajar;
•	  Comandantes e Comunicação; e
•	  Opinião Pública: um centro de gravidade que os líderes 

esquecem.

Além dos artigos citados, Escrita eficaz para os líderes do Exército: 
normas de redação do exército redefinidas, de autoria de Desirae 
Gieseman, merece especial relevo, pois conecta dois importante te-
mas: liderança e capacidade de expressão escrita. O autor analisa os 
programas que o US Army vem adotando, desde 1985, para aumen-

tar a efetividade da escrita de seus membros. Ele sugere que sejam 
observados os processos categorizados por Bloom (ver Figura 1) e 
apresenta, de forma detalhada, algumas dicas para desenvolver a 
capacidade de expressão escrita:

•	 Antes de iniciar a redação, executar atividades criativas de 
escrita para ir além do impulso natural de autoexpressão;

•	 Usar grandes quantidades de perguntas para entender a 
situação a ser escrita e imaginar suas possibilidades;

•	 Aproveitar o poder da escrita, e outras técnicas, para esti-
mular o pensamento criativo;

•	 Incorporar a colaboração o 
mais cedo possível, dando 
tempo para a elaboração 
de rascunhos e para o 
desenvolvimento do texto 
resultante dos feedback; e

•	 Envolver-se com o pro-
cesso de revisão como uma 
forma de aumentar os níveis 
de aprendizagem e de 
melhorar o domínio das 
convenções da escrita.

Segundo o autor, a escrita é 
uma habilidade fundamental para o exercício da liderança, uma vez 
que ela é um veículo que inspira, ensina e transmite ideias. Além 
disso, sua prática é fundamental para o desenvolvimento do pen-
samento crítico, uma capacidade fundamental para a condução do 
combate moderno.
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Figura 1: Overlapping 
Cognitive Processes from 

Bloom’s Revised Taxonomy

Entrevista: O Comandante do Batalhão de Defesa NBQR - Aramar 
Segurança e Defesa  (n.º 120/2015) 

Nesta matéria, o periódico 
Segurança e Defesa fez uma 
entrevista com o Comandante 
do Batalhão de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radioló-
gica de Aramar (BtlDefNBQR-
-Aramar). Apresentou uma in-
trodução para ambientação do 
leitor, explicando que do ponto 
de vista militar e de segurança, 

mesmo em tempos de paz, as instalações nucleares, 
como o Centro Experimental de Aramar (CEA), estão entre os alvos 
mais importantes a serem protegidos, por serem importantes de-
positários de segredos estratégicos e por trabalhar com produtos 
perigosíssimos e altamente radioativos. A preocupação com aci-
dentes fez a Marinha do Brasil criar uma unidade especialmente 
dedicada à segurança dessa instalação, capaz de prover tanto a 
guarda do local quanto atuar em quaisquer emergências de nature-
za nuclear, biológica, química e radiológica.

Para a defesa NBQR, cujo cenário vem nos obrigando a revisar 
de forma mais profunda nossos procedimentos de segurança, essa 
unidade conta com equipamentos no estado da arte.

Na entrevista propriamente dita, a equipe de reportagem fez per-
guntas sobre as origens e principais tarefas do batalhão; sobre o 
Sistema de Defesa NBQR da Marinha; e sobre como é cumprida suas 
tarefas. O comandante respondeu, aludindo às características expedi-
cionária e de Força-Pronta dos Combatentes Anfíbios, demonstrando 
que, por isso, o Batalhão atuou no apoio ao incêndio do Terminal da 
Alemoa, no Porto de Santos, em abril de 2015. Concluiu chamando 
a atenção para a recente preocupação, devido aos Grandes Eventos 
que vem ocorrendo, como a Copa das Confederações, visita do Papa, 
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.

Referências: 
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Um novo despertar para a África, a fronteira oriental brasileira: o 
caso dos Fuzileiros Navais na Namíbia
Revista da Escola de Guerra Naval (Jul-Dez/2014) - Tamires Aparecida Ferreira Souza 
e Natália Diniz Schwether

Este artigo nos faz refle-
tir sobre o oceano Atlântico, 
que desempenha um papel 
estratégico fundamental para 
o Brasil e para o continente 
africano. Alude ao fato de 
que o sistema internacional, 
marcado por desequilíbrios 
de poder, demonstra a ne-

cessidade do Brasil e dos demais países litorâneos do continente 
africano se defenderem de possíveis ameaças e preservarem a inte-
gridade de sua população e de sua economia. Para tanto, esses paí-
ses devem se certificar da presença de Forças Armadas estruturadas 
e combativas, especialmente a Marinha, para o exercício do controle 
do território e do poder de dissuasão. Nesse sentido, as Forças brasi-
leiras e africanas têm de estar unidas e cooperarem entre si, elevan-
do a capacidade de eficiência e prontidão. O artigo busca observar o 

cenário atual, no que diz respeito às práticas adotadas pelo Brasil em 
conjunto com os países africanos, focando as tentativas de coopera-
ção que se estabeleceram entre as Forças, com especial destaque 
para a relação erigida entre as Marinhas do Brasil e da Namíbia. 
Essa ação, comandada pela Marinha brasileira, foi responsável por 
demonstrar um novo tipo de parceria estratégica, com o desenvol-
vimento das bases da Marinha namibiana. Tal cooperação tornou-se 
elemento importante para a retomada da vocação marítima do Brasil 
e projeta uma nova concepção de defesa para os países africanos.
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Amazônia Azul: o emprego do P-3AM na guerra acima d’água
Revista Passadiço (n.º 35/2015)  - 2º T (AA) Juan Pereira Pagan Filho

Este artigo alude à cerimônia 
de recebimento das novas aero-
naves de patrulha, após a che-
gada do último P-3AM Orion, 
pelo Esquadrão 1º/7º GAV – 
Esquadrão Orungan. 

Adquiridas nos Estados 
Unidos e modernizadas na 
Espanha, onde receberam 
moderno Sistema Tático Com-

pletamente Integrado (da sigla em inglês FITS), 
os P-3AM chegaram para retomar o emprego de aeronaves de asa 
fixa da FAB nas ações A/S (antissubmarinas). No entanto, trouxeram 
também grande versatilidade à patrulha marítima no Atlântico Sul, 
em razão de avançados sensores capazes de realizar a vigilância e 
proteção de áreas marítimas e dos recursos naturais da Amazônia 
Azul, assim como o serviço de busca e salvamento (SAR) na área de 
responsabilidade SAR do Brasil.

O sistema FITS emprega diferentes sensores que, atuando em 
conjunto, com grande capacidade de compilação do quadro tático, 
permite à tripulação detectar, localizar, identificar, acompanhar neu-
tralizar ou destruir alvos na superfície. A integração entre as For-
ças, buscada mediante troca de experiências em cursos e a futura 
integração do FITS com o sistema SICONTA da Marinha, ampliará a 
presença brasileira no Atlântico Sul.
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O emprego de Fuzileiros Navais em face 
das novas ameaças no mar: lições sobre 
o emprego de destacamentos do Corpo 
de Fuzileiros Navais Estadunidense na 
repressão à pirataria
Monografia apresentada no C-EMOS (2015)
CC (FN) Carlos Eduardo G. da S. Maia

Por meio desta monografia, o autor nos traz que os desafios im-
postos pelas novas ameaças reinantes no cenário internacional, es-
pecialmente no ambiente marítimo, demandam uma reavaliação das 
capacidades das forças militares dos Estados. A pirataria, que esteve 
em evidência em séculos passados, ressurge em áreas econômicas 
estratégicas, particularmente ligadas ao escoamento de petróleo. Em 
face do acréscimo significativo deste e de outros ilícitos no mar, os 
Estados Unidos da América (EUA) passaram a intensificar as ações de 
Visit, Board, Search and Seizure (VBSS). O Corpo de Fuzileiros Navais 

Estadunidense (USMC) iniciou um programa de treinamento voltado 
para este tipo de ação. A exemplo do que ocorre aos norte-america-
nos, a pirataria também ocorre em áreas de interesse para o Brasil. 
A monografia aborda o assunto, tomando por base as operações 
do USMC, e à luz da Doutrina Básica da Marinha busca similaridades 
que indiquem vantagens no emprego de destacamentos de fuzileiros 
navais do Brasil nos Grupos de Visita e Inspeção/Guarnição de Presa 
(GVI/GP). Para tal, o autor analisou as ações do USMC em VBSS, no 
período de 2008 a 2013, quando testou, com sucesso, o emprego de 
destacamentos de fuzileiros navais em suas equipes de abordagem, 
na repressão à pirataria, o que resultou na revisão de sua doutrina.
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Figura 1: Retomada do mercante Megellan Star
Fonte: Disponível em: <http://marines.dodlive.mil/2010/09/14/the-magellan-star-pirate-takedown-force-recon-style/>. Acesso em 8 abr. 2015
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FOI DESTAQUE NO 
ÂNCORAS E FUZIS

MULHERES nas bandas do CFN. Âncoras e Fuzis, Rio de Janeiro, ano II, n. 2, jan. 2000.

LIGHT-GUN atira no seu alcance máximo. Âncoras e Fuzis, Rio de Janeiro, ano II, n. 2, jan. 2000.
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Expeditionary Warfare School 
(USMC)
CT (FN) Thomas Fraga C. de Moura  
tom fraga@yahoo.com.br

Guerra de manobra, pensamento crítico, lide-
rança, operação e planejamento em um ambiente expedicionário; 
esses são alguns dos conceitos ensinados no Expeditionary Warfare 
School (EWS), realizado na Marine Corps University, em Quantico, 
Virginia - EUA. 

O curso, realizado pelo CT (FN) Thomas Fraga Coelho de Moura, 
no período de 07 de julho de 2014 a 07 de maio de 2015, é um dos 
mais prestigiados nas Forças Armadas dos EUA, colaborando para a 
ampliação dos conhecimentos do Oficial no nível Geopolítico e no nível 
Operacional. No curso, há oito grandes Unidades de Ensino: Funda-
mentos, Doutrina, Planejamento, Operações de Grupamento Opera-
tivo de Fuzileiros Navais, Operações Anfíbias, Operações de Guerra 

de Menor Escala (Small Wars), Curso de Expansão de Conhecimento 
da Arma/Especialidade (Occupational Field Extension Course - OFEC) 
e Liderança.

O currículo do EWS é oriundo das experiências do emprego de 
forças militares dos EUA em situações reais dentro do espectro dos 
conflitos, abrangendo desde guerras convencionais até a realização 
de ações de apoio humanitário. Assim, o conteúdo do curso constitui 
uma rica fonte de informações, incluindo diversas lições aprendi-
das pelos americanos em combate real. Este conhecimento, aliado 
às metodologias de ensino adotadas no curso, pode ser de grande 
utilidade para o aprimoramento dos currículos dos cursos de aperfei-
çoamento existentes nas forças armadas do Brasil. 

O EWS é de grande aplicabilidade para a Marinha do Brasil, uma 
vez que este é homólogo ao Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CAOCFN). Além disso, o curso permite 
ao oficial-aluno brasileiro estar em contato com as evoluções da dou-
trina do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, bem como absorver as 
lições aprendidas nas Guerras de que os EUA participou.

Escuela de Operaciones 
Guardacostas Fluviales

CT (FN) Bruno Barbosa de Oliveira
bbarbosa.98@bol.com.br

O intercâmbio junto à Escola de Operações 
Ribeirinhas da Marinha de Guerra do Peru (MGP) foi realizado no 
período de 01 de março de 2014 a 03 de março de 2015 pelo 
CT (FN) Bruno Barbosa de Oliveira. Atualmente denominada como 
Escuela de Operaciones Guardacostas Fluviales, a OM foi conce-
bida a par tir de um acordo bilateral antidrogas firmado entre os 

governos do Peru e dos Estados Unidos e incorporou-se à MGP 
em 07 de abril de 1998, tendo sido construída pelo Corpo de 
Engenheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Conside-
rada pela MGP como a principal escola de operações ribeirinhas 
da América do Sul, ela funciona dentro da Base Naval de Iquitos 
(BASNAI), e sua meta é formar pessoal habilitado para atuar em 
operações de guarda-costas e polícia naval no combate a ilícitos 
em geral e tráfico de drogas.

Os objetivos do intercâmbio eram trocar experiências sobre Opera-
ções Ribeirinhas, contribuir para o desenvolvimento de uma doutrina 
comum de Operações Ribeirinhas entre a Marinha do Brasil e a MGP 
e adquirir conhecimentos sobre a operação e o funcionamento das 
unidades de combate tipo Hovercraft.

CONHECENDO QUEM CONHECE
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Curso de Administração 
Logística e Financeira em 
Operações de Paz da ONU 
para Suboficiais
SO-FN-IF Agildo Cerqueira Azevedo
al-n-no@hotmail.com

No período de 16 a 28 de março de 2015, no Centro Conjunto de 
Operações de Paz (CECOPAC), em Santiago - Chile, o SO-FN-IF Agildo 
Cerqueira Azevedo participou do Curso de Administração Logística e 
Financeira em Operações de Paz da ONU para Suboficiais.   

O curso tem por finalidade habilitar graduados que poderão vir a 
compor uma Força de Paz da ONU na execução das tarefas inerentes 
à administração logística e financeira das organizações que integram 
essas forças.

Com duração de 10 dias letivos, o curso contou com a participa-
ção de militares de vários países. Os Oficiais instrutores do CECOPAC, 
todos muito bem preparados, eram oriundos de vários países, como 

Reino Unido, Argentina, Brasil, Uruguai e do próprio Chile. Também 
participaram Professores e Doutores em Relações Internacionais, 
políticos, militares e policiais, todos com experiência em Operações 
de Paz (OpPaz). 

O cursou abordou, além de Administração Logística e Financeira – 
assunto explorado por meio do Manual de políticas e procedimentos 
relativos ao reembolso e controle dos equipamentos de proprieda-
de dos contingentes (Control of  Contingent – owned Equipment of  
Troop) –, a Carta das Nações Unidas, Introdução às OpPaz, Direito 
Humanitário, Logística nas Forças de Paz, Coordenação Civil Militar, 
Noções de Direito  Internacional,  Regras de Engajamento e Uso da 
Força nas diversas Fases das OpPaz. Ao término do curso, os alunos 
foram avaliados por uma prova teórica. 

Por fim, as experiências passadas pelos instrutores que participa-
ram de diversas missões de paz, como no Golfo, no Congo, em Angola 
e na Bósnia contribuíram para o elevado nível do curso e para uma 
melhor capacitação dos cursistas, que puderam aprimorar o desem-
penho na execução das suas futuras tarefas de auxiliar o Comando na 
Administração Logística e Financeira de suas Forças de Paz.

Especialidad complementaria 
de seguridad y protección

CT (FN) Felippe Barbosa de Oliveira
lippeoliver@gmail.com

O curso Especialidad Complementaria de 
Seguridad y Protección foi realizado na Escuela 

de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (EIMGAF), no pe-
ríodo de 1º de setembro de 2014 a 20 de fevereiro de 2015, pelo 
1T (FN) Felippe Barbosa de Oliveira, da Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval. 

Criada em 2003, a EIMGAF é um Centro de Instrução sediado na 
cidade de Cartagena, no sudeste da Espanha, cujo principal objetivo é 
formar e aperfeiçoar os militares do Corpo Infantería de Marinha.  

O curso dividiu-se em três módulos: o primeiro voltou-se para a 
Segurança Orgânica e Segurança de Áreas e Instalações; o segundo 
para Proteção de Autoridades; e o terceiro abrangeu o Serviço de 
Polícia nas operações militares da OTAN.

Ao término do curso, o aluno deverá obter as seguintes capacidades 
profissionais: realizar Planos de Segurança Orgânica; realizar Análise 
de Riscos; operar uma Central de Controle e Alarmes, e os diferentes 
meios técnicos de proteção; reagir frente a ameaças à Segurança e 
Incêndios; realizar Avaliações de Segurança Orgânica nas OM; atuar 
como comandante de Unidades de Polícia Naval em missões no exterior 
(OTAN, ONU, EU, etc.); utilizar pessoal, procedimentos, equipamentos e 
materiais para realizar proteção de Postos de Comando, de instalações, 
de material e de pessoal, assim como realizar com eficácia controle de 
trânsito, investigação policial e Controle de Distúrbios.

O curso possui aplicação na Marinha do Brasil tendo em vista que 
a mentalidade de segurança é bastante desenvolvida no decorrer 
das aulas, além de nos mostrar outra realidade da segurança com 
foco na diferente realidade vivida em nosso país, uma vez que, além 
da preocupação com a segurança aproximada, existe a ameaça pro-
veniente de outras formas de ação criminosa como, por exemplo, os 
atentados terroristas.
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Civil-Military Cooperation 
Course

CT (FN) Cláudio de Castro Abrantes
claudioabrantes@gfnrj.mar.mil.br

O CT (FN) Cláudio de Castro Abrantes, durante 
o período de 20 de outubro a 07 de novembro de 2014, participou 
do curso Civil-Military Cooperation Course (CIMIC), cujas aulas foram 
ministradas na Escuela de Misiones Internacionales y Accion Integral 
(ESMAI), do Ejercito Nacional de Colombia, em Bogotá – Colômbia.

A finalidade da participação no CIMIC é proporcionar ao cursista 
conhecimento e treinamento necessário para operar em países onde 
tropas brasileiras forem empregadas, reduzindo os efeitos do am-
biente civil nas Operações Militares e das Operações Militares no am-
biente civil. Os conhecimentos transmitidos visam a formar operado-
res de CIMIC, a fim de estreitar o relacionamento com as autoridades 
locais e angariar a colaboração civil para as operações, aumentando, 

assim, o potencial dos comandantes militares para mitigar conse-
quências não intencionais (efeitos colaterais), obter informações so-
bre os elementos adversos e aumentar o apoio local às forças amigas 
e à consecução de suas tarefas. 

A importância da existência do Operador CIMIC é estabelecer a 
ligação junto à população civil local e atuar como facilitador das diver-
sas ações militares, de forma a minimizar os efeitos das Operações 
no ambiente civil e vice-versa. 

O operador CIMIC, atuando em sintonia com a Comunicação Social, 
as Operações Psicológicas e a Inteligência, visa a, além de obter in-
formações, atrair a simpatia da população local e reduzir os efeitos 
dos danos colaterais.

O curso abordou, de forma rápida: as técnicas de entrevista e de 
negociação com autoridades locais; regras para utilização de intér-
pretes; formas e técnicas para coleta dos dados da região; técnicas 
para abordagem inicial das autoridades locais; métodos de persu-
asão e influência sobre as pessoas; e as formas de minimizar os 
efeitos colaterais decorrente das atividades militares na localidade. 
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Course on radiological, 
chemical and biological 
decontamination

1º T (FN) Bruno Henrique Manfrim Cruz 
brunomanfrimcruz@hotmail.com

O 1º T (FN) Bruno Henrique Manfrim Cruz participou, no perío-
do de 14 a 18 de setembro de 2015, do Course on Radiological, 
Chemical and Biological Decontamination em Krusevac – Sérvia.

A Sérvia (ex-República Iugoslávia) possui vasto conhecimento na 
produção de agentes químicos de guerra, colocando sua experiência 
em operações de caráter Nuclear, Biológico, Químico e Radiológico 
(NBQR) em patamar especial.

Por meio de seu Centro de Treinamento NBQR, localizado na cida-
de de Krusevac (185 km da capital Belgrado), o país têm mantido 
contatos (convênios, treinamentos, intercâmbios) com instituições e 
organismos que desenvolvem trabalhos relevantes e de referência na 
atividade NBQR, tais como: Nações Unidas (UN), Organização para a 
Proibição de Armas (OPCW), União Europeia (UE) e Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Com duração de cinco dias, o curso visa a difundir conheci-
mentos, técnicas e equipamentos utilizados nas operações de 
descontaminação NBQR. Contou com a par ticipação de oficiais e 
praças de 12 países (Angola, Alemanha, Brasil, Bósnia, Chipre, 
Egito, Estados Unidos da América, Espanha, Grécia, Montenegro, 
Macedônia e Zâmbia).

Durante as atividades, em aulas ou em contatos informais, foi pos-
sível adquirir conhecimentos que possibilitam trazer melhorias para 
nossas atividades NBQR, tais como: soluções descontaminantes; 
disposição de estruturas no terreno; organização tática; formação 
e treinamento de tropas; equipamentos; fornecedores; informações 
sobre detecção de agentes químicos; e outros. Foi possível, também, 
constatar que nossas práticas e procedimentos estão alinhados com 
as adotadas internacionalmente.

A atividade NBQR demanda constante aperfeiçoamento devido a 
diversas técnicas, conhecimentos, equipamentos e condicionantes 
presentes nas suas operações. Acontecimentos recentes mostram 
que o combate NBQR, no século XXI, não é apenas uma foto pre-
to e branco dos campos de batalha da 1ª Guerra Mundial. Buscar 
equipamentos, preparação e atualização são passos importantes e 
indispensáveis para atender demandas que possam surgir.

Crisis Response Operations 
Staff Officer

CC (FN) Ney Anderson G. dos Santos  
neyandersonsantos@hotmail.com 

O curso Crisis Response Operations Staff  
Officer foi realizado no Partnership for Peace 

(PfP) Training Center, no período de 01 a 05 de dezembro de 2014, 
pelo CC (FN) Ney Anderson Guimarães dos Santos.

Criado em junho de 1998, o PfP Training Center é um Centro de 
Instrução sediado na cidade de Ankara, capital da Turquia, cuja mis-
são é  fornecer treinamento e instrução para a Organização do Tra-
tado do Atlântico Norte (OTAN), nações amigas e militares turcos, a 
fim de contribuir para a realização da interoperabilidade e reforçar a 
cooperação militar, em conformidade com a política e os princípios 
da OTAN. Todos os 17 cursos são reconhecidos, sendo que 13 são 
credenciados pela OTAN, e um curso é credenciado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O curso versou sobre Crisis Response Operations (CROs) – opera-
ções com intuito de remediar crises provocadas por conflitos arma-
dos ou desastres naturais – e teve como foco: a familiarização dos 
oficiais de diversas nacionalidades em relação à Gestão de Crise; o 
Planejamento de Resposta a Crises e o Processo de Planejamento 
Operacional; a compreensão do ambiente operacional contemporâ-
neo; os princípios das CROs; a diferenciação dos tipos de CROs; e as 
experiências recentes sobre CROs. 

O curso possui aplicação na Marinha do Brasil porque nosso 
país vem ganhando destaque no cenário mundial, pelo crescimen-
to da economia e também pela presença de tropas e observadores 
militares em diversas missões, além do pleito por uma cadeira no 
Conselho de Segurança da ONU. A participação de oficiais do Corpo 
de Fuzileiros Navais nesses cursos coloca a instituição no mesmo 
patamar das forças que fazem parte da OTAN e da ONU, além dos 
participantes angariarem conhecimentos que poderão ser importan-
tes para o desenvolvimento da doutrina e do planejamento desse tipo 
de operação, especialmente no Centro Conjunto de Operações de Paz 
do Brasil (CCOPAB), no Estado-Maior da Tropa de Desembarque e do 
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra.
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Curso Internacional de 
Observador Militar
CC (FN) Brunno Fanara de Souza
fanara@outlook.com

O CC (FN) Brunno Fanara de Souza realizou o 
Curso Internacional de Observador Militar, minis-

trado pelo Centro de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones 
de Paz (CECOPAZ), localizado na cidade de Ancón-Peru, no período 
de 06 de julho a 07 de agosto de 2015.

Ao longo dos anos, as missões de manutenção da paz têm se 
tornado mais perigosas e mais complexas. As frequentes mudan-
ças no ambiente dos conflitos mundiais tornaram necessárias ade-
quações do treinamento individual, de pequenos grupos e de uni-
dades, a fim de atuarem como Observadores Militares (MILOBS) e 
Peacekeepers em Contingentes Militares. 

Iniciando com uma visão estratégica da Organização das Nações 
Unidas (ONU), o curso avança através do espectro operacional do 
Departamento de Operações de Manutenção da Paz (DPKO) e termi-
na no nível tático “no terreno”, com o conhecimento das habilidades 

requeridas para que um MILOB seja bem-sucedido. Compreende, 
ainda, o treinamento, por meio do aperfeiçoamento do entendimento 
geral da atividade de manutenção da paz e, também, provê conheci-
mento específico dos métodos e técnicas para servir em uma missão 
das Nações Unidas. 

As instruções ministradas durante o curso são rigorosamente for-
matadas de acordo com a regulamentação da ONU, capacitando o 
participante a evidenciar atributos da área afetiva, tais como: autocon-
fiança, imparcialidade, decisão, tolerância, coerência e comunicabilida-
de. Além disso, são abordados temas como: verificação e vigilância de 
acordos pactuados entre as partes do conflito, negociação e media-
ção, proteção à população civil, investigação de acidentes e patrulhas 
em áreas de disputas. Os conhecimentos adquiridos suprem alguns 
dos requisitos para a participação em Missões de Paz, como também 
para qualquer trabalho conjunto com organismos da ONU.
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Analisando os fatos apresentados, podemos verificar que a mis-
são de realizar uma Defesa de Área no corte da estrada GUARDA 
RURAL não vem sendo cumprida por completo, pois o inimigo logrou 
penetrar no LAADA. Logo, existe a necessidade de expulsá-lo do 
interior da penetração ou destruí-lo. 

Neste caso específico, não existe mais possibilidade de manobra 
para o comandante da 1ªCiaFuzNav(-)(Ref), porque seus dois pe-
lotões restantes estão sendo empregados. Ambos estão mantendo 
o inimigo detido sob fogos no interior da penetração e, além disso, 
um deles (o mais a leste) está em contato com o inimigo no LAAD.

Por outro lado, analisando este problema militar sob a ótica do 
oficial de operações, existem algumas maneiras de se intervir no 
combate, tais como: 

1. ocupando um núcleo defensivo (NuDef) para interromper 
o prosseguimento do inimigo – porém não há necessidade 
de ocupação do NuDef  em FUZIL, pois o inimigo já se en-
contra detido;

2. intensificando os fogos – 
não é o caso, pois já foi 
executado conforme si-
tuação apresentada, não 
obtendo sucesso;

3. realizando contra-ata-
ques com o emprego da 
reserva – existem duas 
companhias em reserva, 
a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref) e a 
1ªCiaFuzNav(Ref)/2ºBtlInf
FuzNav; ou

4. reforçando os elementos 
em primeiro escalão.

Sabe-se que o valor doutrina-
riamente desejável de tropa para a 
execução de um contra-ataque de 
reestabelecimento do LAADA é de 
igual valor ao do inimigo no interior 
da penetração, que, neste caso, é 

de uma Companhia a um pelotão. Dessa forma não seria adequa-
do reforçar a 1ªCiaFuzNav(-)(Ref) com um PelFuzNav para fins de 
contra-ataque. 

Diante dos fatos, é apresentada abaixo a realização de um 
contra-ataque empregando a reserva do Batalhão como uma pos-
sível solução.

Considerando:
H = data/hora em que a situação foi apresentada; Tem-

po de emprego da reserva = 1h; e Tempo de deslocamento da 
3ªCiaFuzNav(-)(Ref) = 10min.

Decisão: “Este Btl atacará em H + 1h10min, na direção PORTOS 
– Esp SE de QUEBRA-COXA, com a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref), para con-
quistar o Obj a e restabelecer o LAADA no setor de defesa da 
1ªCiaFuzNav(-)(Ref). Continuará defendendo no restante da frente. 
Manterá a 1ª(Ref)/2°BtlInfFuzNav em reserva.”

Esta solução (proposta pelo autor) refere-se ao Decida nº 47: Operações 
Terrestres Defensivas – Controle de Ação em Curso (CAC), publicado na úl-
tima edição da revista Âncoras e Fuzis e disponível em: <www.mar.mil.br/
cgcfn/downloads/ancorasefuzis/atual/ancfuz46.pdf>.

Decida Nº 47: possível solução 
(proposta pelo autor)

CC (FN) Rodrigo Ramos Ferreira
rodrigoramosferreira@yahoo.com.br

Calco de contra-ataque
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Esta solução (proposta pelo leitor) refere-se ao Decida nº 47: Operações 
Terrestres Defensivas – Controle de Ação em Curso (CAC), publicado na úl-
tima edição da revista Âncoras e Fuzis e disponível em: <www.mar.mil.br/
cgcfn/downloads/ancorasefuzis/atual/ancfuz46.pdf>.

Decida Nº 47: resposta 
selecionada (proposta pelo leitor)

CT (FN) Jorge Carlos Gomes de Souza
jorge.carlos@batblin.mar.mil.br

Missão
“Defender, no corte da estrada GUARDA RURAL, a frente compreendida entre a linha cota POSTES, cota LATERAL (inclusive) e 

o valão PIAUÍ (exclusive), a fim de contribuir para a garantia da posse da região da Garganta VIÚVA GRAÇA.” 

Ao analisarmos a missão do Btl, observamos que não foi alterada, porém não foi cumprida, pois o LAADA foi transposto. Para que 
seja cumprida, na situação apresentada, é preciso restabelecer o LAADA.

Terreno
O Ini conquistou um NuDef  localizado no Esp SE de QUEBRA-COXA abrindo assim as seguintes  VA: a) Esp SE de QUEBRA-COXA 

=> FUZIL => Enc SE de PORTOS; b) Esp SE de QUEBRA-COXA => Enc SE de QUEBRA-COXA; e c) Esp SE de QUEBRA-COXA => 
QUEBRA-COXA.

Assim o Ini pode atingir a região de Ruptura, na qual o Cmt da Unidade não conseguirá mais sustentar a posição com seus 
meios.

As Reservas que podem ser empregadas em 10 e 25 minutos podem utilizar as seguintes VA:
a. a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref) pode utilizar as seguintes VA: 
 i) ATHOS- Enc SE de PORTOS-FUZIL-Esp SE de QUEBRA-COXA; ii) PORTOS-FUZIL-Esp SE de QUEBRA-COXA; e iii) QUEBRA-

-COXA-FUZIL-Esp SE de QUEBRA-COXA; e 
b. a 1ª(Ref)/2º BtlInfFuzNav pode utilizar a seguintes VA: 
 i) CHICO- GÊMEAS- DÚVIDA- Esp SE de QUEBRA-COXA.

Inimigo
O Ini que pressiona a frente do Btl tem valor de Bda e natureza motorizada, no interior da posição Ini tem valor Cia. O Ini 

possui melhores condições na frente defendida pela 1ªCiaFuzNav(Ref) e piores condições na frente da 2ªCiaFuzNav(Ref). Caso o 
Ini interiorize na Posição, a melhor direção para atingir as regiões de Ruptura e Penetração é na direção geral E - W.

O Ini está detido pelos NuDef  adjacentes com valor aproximado de 1 Pel, está em condições de  (ECD) combater, mas não 
está ECD ser reforçado.

Tempo Disponível
O tempo que deve ser avaliado é o de deslocamento para a Realização de um CAtq. A 3ªCiaFuzNav(-)(Ref) pode chegar à Pos 

em 10 minutos e a 1ª(Ref)/2º BtlInfFuzNav em 25 minutos.

Meios disponíveis
Nos flancos há um Btl defendendo a S e um EsqdCMec vigiando ao N. Logo, ao N o Btl possui o Flanco mais vulnerável.

O Btl possui duas Cia em reserva articulada: a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref) e a 1ª(Ref)/2°BtlInfFuzNav.

Linhas de Ação e Decisão
Após a análise dos fatores da decisão, decidiu-se intervir com o emprego de uma das reservas.

Por tanto, duas LA foram elaboradas, das quais apresentamos a vencedora depois de feito o Confronto, a Comparação, 
chegando-se à Decisão.

LA 2 – Atacar, em xxxxxxP, na direção geral W-E, com a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref), em seu StDef, para conquistar o Obj a e restabe-
lecer o LAADA. Continuar defendendo no restante da frente. Manter a 1ª(Ref)/2°BtlInfFuzNav em reserva.
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Com a retificação dos limites entre as SU que está a N em 
primeiro escalão e a SU reserva, observa-se que o terreno pode 
ser melhor aproveitado pela SU que realiza o contra-ataque. Pelo 
tempo que a reserva demora para alcançar a linha de alturas an-
terior ao Esp SE de QUEBRA-COXA, pode-se estimar que a SU tem 
o apoio de blindados ou de Vtr Mtz. Com o apoio de Blindados, a 
progressão desta SU torna-se facilitada, pois com os limites de-
terminados pode se valer das melhores posições do terreno para 
realizar seu contra-ataque.

Após uma sumária comparação das LA, decidiu-se pela LA-2, 
para a qual foram emanados os seguintes elementos de uma Ordem 
de Operação.

Decisão
Este Btl atacará em xxxxxxP, na direção W-E, com a 

3ªCiaFuzNav(-)(Ref), em seu StDef  para conquistar o Obj a e res-
tabelecer o LAADA. Continuará defendendo no restante da frente. 
Manterá a 1ª(Ref)/2°BtlInfFuzNav em reserva. 

Ordem aos elementos subordinados
a. 1ªCiaFuzNav(-)(Ref)

 (1) Manter suas atuais posições; 
 (2) Passar os elementos remanescentes do PelFuzNav que 

submergiu ao controle da 3ªCiaFuzNav(-)(Ref); e
 (3) Apoiar pelo fogo o Atq da 3ªCiaFuzNav(-)(Ref).

b.  2ªCiaFuzNav(-)(Ref)

 (1) Manter suas atuais posições.

c.  3ªCiaFuzNav(-)(Ref)

 (1) Atacar para conquistar o Obj a, assumindo seu StDef; e

 (2) Assumir o controle dos elementos remanescentes do 
PelFuzNav que submergiu.

d. PelAC

  XXX

e.  PelMrt81mm

 (1) AçCj ao Btl; e

 (2) PrioF para a 3ªCiaFuzNav(-)(Ref).

f.  Reserva

 1ª(Ref)/2ºBtlInfFuzNav

 (1) Ficar ECD aprofundar a defesa nos núcleos de 1 a 10; 

 (2) Ficar ECD realizar contra-ataques; e

 (3) Ficar ECD reforçar os Elm da ADA.

x. Instruções para Coordenação

 XXX

Representação Gráfica da LA
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Durante a Operação TSUNAMI NO AGRESTE, o GDB-2 
prossegue no cumprimento de sua missão.

No início da abordagem do Obj 1 (Ponte da Rdv Lito-
rânea sobre o rio JAPARATUBA), a 2ªCiaFuzNav(Ref) se de-
parou com elementos inimigos que mobiliavam um PCTran 
nesta ponte. Percebendo que o seu PCmb era inferior, o 
inimigo se evadiu em direção à localidade de PIRAMBU.

Após a conquista do Obj 1, o 2º(Ref)/3ªCiaFuzNav pas-
sou a estar subordinado diretamente ao GDB com a tarefa de 
manter o Obj 1, enquanto que a 2ªCiaFuzNav(Ref) prossegue 
atacando em sua ZAç.

Com a tarefa específica de manter o Obj 1, a fim de bar-
rar o reforço inimigo que incide na Cabeça de Praia (CP) 
por aquele setor, o comandante do 2º(Ref)/3ªCiaFuzNav 
dispôs sua tropa defensivamente na margem direita do 

rio JAPARATUBA, com a frente voltada para a localidade 
de PIRAMBU.

Após algum tempo em posição, foram ouvidos disparos 
isolados na direção de PIRAMBU a partir de posições, até 
então, não identificadas. É provável que as construções mais 
altas estejam sendo empregadas por atiradores inimigos.

Em determinado momento, um desses disparos atingiu o 
operador de um M-113 que estava com a sua escotilha se-
miaberta, causando um grave ferimento no militar. Os disparos 
continuam a ocorrer, ameaçando outros militares do Pelotão.

O 2º(Ref)/3ªCiaFuzNav encontra-se completo e con-
ta com o apoio do 2ºPelVtrBld, de um GRUOBTINA, da 
2ªSeçMtrP e da 2ªSeçMAG.

Como comandante do 2º(Ref)/3ªCiaFuzNav, decida.

Decida Nº 48: 
Defesa de Ponte

CC (FN) Daniel Marques Rubin
rubin@btlnav.mar.mil.br

Figura: Vista do 2º(Ref)/3ªCiaFuzNav para a localidade de PIRAMBU
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ÂNCORAS E FUZIS Nº 46 (ERRATA)

PÁG. 45 / FIGURA 1

ONDE SE VÊ:

VEJA-SE:



O Sistema de Gestão do Conhecimento de Fuzi-
leiros Navais (SGC-FN) é uma ferramenta desenvolvi-
da para gerir o conhecimento do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) com o amplo propósito de conduzir a 
evolução estratégica da instituição como um todo. 
Essa gestão envolve a execução e coorde-
nação de diversos processos que visam 
a capturar, armazenar, tratar e difun-
dir conhecimento, tanto os explícitos 
quanto os tácitos.

O Portal do Conhecimento é 
um importante instrumento para a 
coleta e a difusão desse conheci-
mento, cuja característica marcante 
é a dispersão. Trata-se de um sítio da 
intranet que concentra informações de 
interesse dos Fuzileiros Navais (FN), ofere-
ce ferramentas de busca específica e possibilita 
a captura de novos conhecimentos e a interação com 
seus usuários. O Portal pode ser acessado por meio da 
página do Comando do Desenvolvimento Doutrinário 
do CFN (CDDCFN), através do seu ícone.

O Portal do Conhecimento pretende ser uma impor-
tante ferramenta no processo de desenvolvimento do 
conhecimento do CFN, refletindo-se na otimização do 
emprego dos FN em combate. Busca, ainda, estabelecer 

a interface entre o Banco de Conhecimentos e seus cli-
entes, possibilitando maior acessibilidade a informações 
de interesse dos FN, tendo sido concebido para pos-
sibilitar, sem comprometer a segurança, o rápido acesso 

a diversos produtos como manuais, periódicos, 
relatórios, monografias e trabalhos de 

cursos, entre outros. Além de difundir 
conhecimento, ele busca, também, 

promover a coleta de informações 
de interesse, por meio de canais 
de comunicação interativos, facili-
tando, desta forma, a pesquisa de 
assuntos específicos e auxiliando 
nas atividades de planejamento 

de exercícios e adestramentos.

Entretanto, o Portal, como ferra-
menta interativa, não está com toda sua 

capacidade completamente desenvolvida e 
necessita da avaliação, da crítica e da colaboração dos 
usuários para que se torne elemento efetivo da consoli-
dação do Banco de Conhecimentos do CFN.

Conheça o Portal do Conhecimento! Acesse, faça 
sua pesquisa, avalie e deixe seus comentários! Para 
estar sempre melhorando, ele precisa da colabora-
ção de todos!

PORTAL DO CONHECIMENTO

Página do Portal do Conhecimento

Ícone do Portal do Conhecimento
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